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ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos II mllior casll fililtelicil dll AmericlI, estllmos constllntemente II comprar grllndes quantidlldes de selos de todlls liS
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interesslldos
em comprar:

SELOS EM siRlES I De vAl or baixo e mMlo. Completas OU
incompletss. novas OU u,a ns s.
• SElOS ISOlA DOS I Varl edade!J baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos cu ldadosamente. com s ellls perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RUTOS DE " TOCkS. de todos 08 gllneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tambllm desejamos comprar quantl.1ades
mals pequenas de seios em sllrles. de pre ~o mlldi o e m&.ls elevado.
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Queira mand1Jr-nos a sua lisla de oferfas. que merecera a nossa pronfa e cuidadosa afenyBo.

G R A TIS, APE DID 0 I A nos S II
nova I J 5 t a d II com p r a al
.Os melhores pre(,!os por selo i dos Estad os Unidos e CanadA-

VENDA AO MAIOR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

AMERICANO

H. f. HARRIS & C.O

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

ESCRIToRIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL -BRANCO & FILHO L.DA
APARTADO

N.D 44

Viana do Castelo-( Portugal)
End. Tel. "REPREFILA •

Te/ef. 2020 (P.B.X.)

SOCIOS DOS:

«Ameri8an Philatelic Society" - U. s. A.
«The British Philatelic Ass., Ltd.» - LONDON

RARIDADfS DE PORTUGAL E U1TRAMAR
S£LOS DO BRASIL E £STRANG£.RO
REMESSA

A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.

LINCOLN NOS SELOS.

VER ARTIGO NO INTERIOR.
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CASA A. MOLDER

esta sempre compradora de coleq:6es, stoks, varied a-

COlLl3elho Di'l'ectivo :

Dr. Ant6nio tl'Almeitlll. Figueiredo

A

des, eartas, bloeos, pares, provas, reimpressoes etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos,

pe~a

a nossa

1i0 SELO", que

todos os meses ofereee uma larga LISTA DE OFERTAS.

Rua 1.

0

de Dezembro, 101-3."

TELEFONE

P. F.)
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LISBOA

21514

CLU BE DE COLECCION ADORES PARA COLECCION ADORES
SEDE:

~------------------------------------------~

AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA- Tel. 54936
APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL

CORRESPONO~NCIA:

EXPEOIENTE - Ter"" •• Sextas-feiras. des 21

as

24 horas . • SAb"das, de. 16

as

20 har••

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO:
Continente (excepto Lisboa) I1has e Provincias Ultrarnarinas:
Efe~tlvos .........
Jumores ..........

60$00,
30$00,

Urasll .. .. .. ........................ Cr. $30,
LISBOA - Efectlvos...... 10$00,

pOI'
pOl'

pOl'
pOl'

ana 'ou equlvalente em moeda local
ana I
ana
mes; Junlores...... 2$50,

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

hlp6lltO
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

pOl'

mes

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGnES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

AGENTES DO CLURE FILATELICO DE PORTUGAL
A.NGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal- M. M. Lourenc;o
de Gcuveia - Rua das Dificuldades.
28-30.

"

S. TOMJ1: - Henrlque Vidal de L . A . Corte Real.
INDIA e P AQUISTA 0 - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U. S. A . - Manuel L . Gouveia 5436.
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca ·
Itf6rnia.
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chlda, Pedro Ba trulha Rels esta alnda vivo, f elizmente, e oXa!la qUe viva ;por mu!tos anos e bons, para qUe 0 seu labor
cientfficlo mais Se a,f irme, e para. continuar a Sua notavel obra de Mestre consagrado .
86 ele, ass im parece podera dan' informa~oes segura!! sobr~ 0 5 faetas apresentados nestas n6tulas despretenclosas,
cujo merit{). e nao pareceI1em mals d'o
que sao.
Aguar<lamos qUe P edro lBatalha Reis
possa oU queira d edicar adgullUl:S linhas
no caso ora apresentado.

AGENCIA PE VIAGENS

BUISSON; L:

L

ANO

N .D 94

XIII

ABRIIiL

1959

)

AUTO-CARS BUISSON
BUISSON'S ~OURS
Fundada. em 1922

Via gens organizadas no Pals e no
Estrang>elro - Passagens aez-eas,
maritimas e terrestres aos pre~s
oficiais
CORJRESPONDES EM TODO 0

COMPRO
PORTUGAL e Ultramar Portogu~: Series novas usadas, selos

da C§uine

c:Yortugue8a

M1UNDO

emassados .e quilos, s6 de boa
mlstura , pago muito bem.

Av. Almirante Reis, 70-3. o-Dt.o

A Guine Portuguesa, no ano de 1879,
data em que, de distritot dependente de
Caibo Verde, passou a iprovincia aut6norna, niio tlnha imprensa.
·E m Julho desse ano, portanto tr~ meses depois da chegada do seu primeirl>
go:vemador, e.ste desculrpaNa-se, perante 0
M!ndsterio, da falta da remeSSa das portarias lavradas, com a falta do prelo,
Eis a c6pla do oflelo n.D 41, da.tado de
12 de Juloho de 1879:
c:Tenho a honra de comunicar a
V. Ex." que, Se nao sao remetidas
por agora lUI portarias lavradas
por esta secreta.ria, das diferentes
determina!Ooes qUe -me tem aido necessario 'expedir para regular vamos ramos de servi!iOs, nil. sua instala~ nascente, serlio brevemente
remetidas a essa .8ecr.etaria d'Estado .
A faIta do prel0 para as publica!O(jes qUe ate agora Se tern fcito as
Reparti!<Oes da provincia com 00plas manuscriptas dos doeumentos
qUe e indiBpensavel multipliear, e a
causa justificada Ida morosidade
que po de notar-se nil. remessa daqueUes e outros assuntos de publiea!Oao official:..
Este ofieio deu entrada no M.D, com 0
n.D 50, em 29-7-79 - 6." Reparti~ao.
Hoje no Arquivo Hist6rico UltramarinD.

nho Coelho entrega em mao, no Ministerio, em 9 de Setembr.o, urn oflclo acompanhado -duma .requi.si!08.0 dos objectos
mats n ecessarios para a cria!OA.o da Imprensa e sua organiza!Oao:
Eis a c6pia desse oflcio:
c:Sendo indispensavel crear nil.
pr.ovlncia da Guine portuguesa
uma imprensa nil. gual seja impresso 0 c: boletim oficiab da mesma
provIncia e outros doeumentos respeitantes a sua administra!08.0 gerail, tenho a honra de depOr nas
maos de V. Ex." a requisi!Ollo junta
dos objectos necessarios para a
realisa!Oao deste prop6sito, e bern
assim de proper qUe a ol1ganiza!Oao e vencimento do ipessoal da referida impr.ensa seja 0 que S-e acha
es,tabelecido para a provincia de S .
Tome e PrinciPe no or!;8IDento das
provincias ultramarinas · no anD
econ6mico d e 1879-1880).
Este offcio tern a margem:
c:Autorizo>
ass. Sabugosa

LISBOAj PORTUGAL

Aproveitando 0 ter-se deslocado, em
servi~o, ao iReino, 0 ,g ovemador Agosti-

Entrada N .D 94, em 9-9-79. 1." Reparti!Oao. Passou a 5." R.a, em 19-9-79, a re-

Rua Bl'aamcamp, 15 D
Telef. 40459 e 40468
LISBOA

ALFREDO SCHICK
Apartado 842
LISBOA-2

DA

Te1e!. 58312

OBTENHA NOVOS S6CIOS PARA 0

Clube Filatelico de Portugal
RECEBA, PEQA, MOSTRE, DIVULGUE 0
I

«Boletim do 'Clube Filatelico de Portugal»
A MAIOR PUBLICAQAO FILATELICA PORTUGUESA
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Por

J. PIRES DE FIGUEIREDO

9-9-79
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quisl.!lae a que Se rafeI'e este oflcie. Heje,
no Arquivo Hist6rico Ultramarino.

--x-Em ifins de Novembro desse ano, che-

garam a Guine as novas estampilhas para 0' seu correio, enviadas pela Casa da
Maeda, quem sabe Se devade aos bans oficios do seu gevernador, a.inda no Reino.
Est8iVa cemo encarregado do g.overno
da prowincia 0 secretario-geral, F.l:gu~ire
do Barros.
. Fei este ifuncionario quem recebeu 0
of£eta com a comunica!lao de que seguiam
as primeirasestampilhas para a nova provincia, oficio .este qUe tenninava cam a
seguinte detennina!liio:
«Oontlnuando por enquanto a
ser utilizadas nessa provincia as
que estii.o adoptada8 para a de Oarbo Verde, enquante nlio for or.ganizado 0 servi!lO po.sta! ultrama.rina>.
Creio, portanto, nilo ser de a.cel.ta.r que
III sobrecarga pequena tiv~ sido feita
em 1879, porque sem imprensa, onde p:a des~e ~er lelta, e, ainda, com a ordetn
do iMinisterto para .c ootinuarem a uUliza:r,
tamhem, 'a s antigas estampMhlllS, nBO tern
razao de ser a ideia da sua cria!;iio em
1879.
Em faCe do exposto, na.a me repugna,
portanto, contlnuar a situar 0 Infcio da
cir~o dos prlmeiI'OSJ selos cIa Guine
portuguelOa, no ano de 1879, com a chegada dos 3 mil ~'eIDs, enviados pela Casa
da MDeda.

- - x--

A venda dos s elos era muito pequena,
como se v;erifk:a pelos ,bailancetes mensais
da receita e despesa do coifre da tesouracia 'g era! da provincia da Guine PO'rtuguesa, puiblicados nos pcimeiros mimeros do
boletlm oficlal do ano de 1880.
Em iMar"o, a venda reIl!deu
38.160 reis
.AJbrH
>
>
210 rels
MaiD
>
>
17.640 refs
Junho
>
>
13.745 rets

Malas

(\JDtulas nUHlisHiaUeas

Julho
)
>
14.76G rels
AgDstO'
>
>
20.950 reis
Setembro >
>
16.090 reis
Outubro
>
>
10.550 rels
Novembro >
>
13.45Otrels
Dezembro >
>
6.375' refs
Este rendimento foi me~horado cern 0
est8lbelecimento das carrelras de transportes, atraves da provincia, confDrme 0
previu .0 Go·v ernador InaciO' de Gouveia,
que, em 8-1-1882, inifonnara para 0' Reino:
cO mDvlmento crescente dos
passageiros pela facilidade de comunica!lo'es, assim como a importAncla dos sel08 do correia atenuam, se niio cobrirem· a despesR
inevitavel a fazer, para melhor administra!;iio da provincia>.
E, ern refor!lo, dizia mais:
cA AdmInastra!lao dos correios
tern estado ate hoje ligada a d1rec!lao das a:lfandegas. Presentemente
que 0 desenvalvdmento do correio
vai tendo mais amporta.ncia pela
aoomula!llioda popula!lao, parece-me canvenlente que na ca.pital da
prOvincia Se criasse 0 Cltl'go de director dos correios acumulando-o
com as fun!loes de recebedor.
1!l completamente lmpossivel env,jar a estatistica. do mov£mento
postal, pois os empregados nao estando habitua.dos a este serv.i!lo, en..
contram inumeras dl!ficuldades para 0 satlsfazer faltando-Ihes conjuntamente 0 tempo, pelos outros
encargos a qUe s~o obrigadDs. 1!l
'e ste um dos ramos: de servi!lo que
esta mMs atrazado por falta de
pessoal h8lbHltado>.

- - x - -A venda dos se~as aumentou.
Pelo mapa e.statistlco da c'o rrespondEincia postal pennutada no mes de Maio
de 1882, 0 primeiro a ser publicado, verificou-se:

tons. Porteada Peri6dicos Imostras e
DHtlos franqollda
muumilos

--- --- -----Do IIteriDr da provlada.
DD [nllrlor. • • • •

21
39

15
138

151
22

94
5

11/j

1

-

13

1

{ Para 0 uhrlor da provlntla
PIli 0 ial.rlar. • • •

12
36

33
122

422
37

18
26

48

2

2

ENTRADA {

SAIDA

Begistos

83
2
O
B. Ollclal n. 18. de 1880

Ao tratar de centr~s de numlsmatica.
Alrtur Lamas, 'a pa.glnas XLVII da sua
notaveU o·b ra «MedalhlllS Portuguesas», baseando-se na inesgotavel fonte que e 0
«Arche6Iogo .Portugues» (vOll. I pag. 303),
aflnna qUe 0 p,rimeiro estaiba:lec1mento numismatico portuguEis foi fundado por AIbertto Gavazzo, em Novembr(} de 189·~ ,
instalando-o na lRua da Mad8!lena n ." 38.
o mestre Pedl'lO Batallha Reis., na sua
nao menos notaVia «Oartilha. da Numismatics Portuguesa», pag. 137, infa,r ma
qUe 0 cambista Alberto GavazZQ fundara
o «Centro Num1smAtico», em 1895, na Rua
dos Capel1.stas, n.o 120-2.°, para aili reunir
os colecci1onadores, duas. vezes por semana, Vlerda.deira tertuUa cam Vista 810· neg6cio de moedas. Oheg.ou mesmo a ser
putblica;do, em 1896, urn «OaWogo Geral
do Centro Numl.mna.tico», abrangendo
moedas por.tuguesas romanas' me:ialhas
e biografi'as numismatlca.
Comparando -estas duas informa!;oes,
verifica-se existlr pleno acordo quanta a
priorldade de tao simpatica como util inicia.tiva, e quanta, a per.:onagem que tomou sobre os seus ombros a respansabiUdade de por em mal'lcha tal reailiza!liio.
De lamentar e que nao perduras.se.
Mas eonstata-se haver divergElncias
quanta 8>0 ~oca!' onde -s e instailou tal estabeleclmento comercial, 'e resp'ectlvo ano.
E, asslm, enquanto Artur Lamas, fundamentando-se no «Arche6logo PortugUes», afinna que e~sa instltui!lao teve
lugar em Novembro de 1894, Batalha Reis
im;onna ter side ern 1895. Aquelle ilustre
coleccionista de med8!lhas col·Olea 0 «Centro Numisma.tico» na Rua da Mad!l!lena,
n." 38, este nao meno.s ilustre numismata
poe-no na Rua dos Capelistas, 120-2.°.
Nesta dtvel'lgEincia de afirma!loes, quem
tera razao?
Antes de mals nada, quer() desde ja.
dar a mmha op1niBio, simp~'es (}pinis,a, tie
urn modesto principiante no coleccionamento de moeda..s e em assuntos de Numisma.tica, onde deseja eIl)br.enihar-se, em-

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

bora s eja vas.to est e campa do salb er humano,
Aceito as duas opinloes quanto aos 10caas onde ifuncionou 0 «Oentro NumisD\RtieD», de Albe·rtal Gavazzo·. Primeiro na
Rua da Mad8llena, c anforme vern no «Arche61ogo Portugues», ·dep ais, por n 2cessld·a.des. ou interes.ses de ordanl comercial,
e assim pade ser, fai ele transfecida, para
a Rua dJS CapE!Jlistas. Quanto a s datas,
dada a precisao d~ Artur Lamas, qUe a
flxa em No·v embro de 1894, e P. Batalha
Rels. qUe a cOOoca ern 1895, parece ser
mais dificil a concilia!l8:o. Contudo, com
urn PiOUCo de eSlfor!;o e alguma boa vontade, po de ser que alnda s e oonsiga hai'Iffionizar e ifixar, em definitiv~ 0 mEis e
o ano da respectiva inaugura!la.'O.
Desde ja, tambem, quero s alientar que
Artur Lamas ·e screvia em 1916, emlb ora
fundad:> no «Arche6logo Portugues.», e
Pedro Batalha Reis deu a pubtlicidade a
sua «Cartilhw> ern 1946, e nao desconhecia aqueJa passag'em dO' «Arche6Iogo», tanto mais quanta e certo ter sido ale dlscipuLo dUecto da grande m estr,e que foi
o Dr. Jose Leite de Vasconcelos, fundador
e director daquela reViista.
Estamos em pres an!la de urn problema
de hist6ria relative a Numismatica, 8ern
grande Importa.ncia na verda de, para toda
o conteudo daquele ramo do slilber humano, assim 0 reconhecemos, mas isto nao
deve influir para que se nao fa!lam as
correc!loes devidas a chama<dos pequenos
eIU'os.
Rioje sii.o pequenos, amanhii seriio incomensuravels, Pequenos qUe sejam, n,ao
deixam de ser erros, e estes, emendam-se.
1!l evidente qUe estamos ainda a tempo de se esclare'cer esta diIVerg6ncia.
Embora Artur Lamas tenha falecido
e deixado grande lacuna ainda nao preen-
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Vendo fazendas para fatos com grandes descontos aos pr.e!tos marcados pelo
fabricante. Em Lislboa, leva-se 0 mostruario a casa dos interessados. Jose Pinto
Duarte, Rua de MO!tambique, 56-3.o -Esq.,
Tele!. 842083.

SOLICITAM

iDesejo correspondentes no Ultramal'
Portugues, .para 'trocas d e: s elos. Dou Portugal e nhas, e series completas Universals. Carlos Pereira Gon!talve.s, Rua daIS
Queiroadas de Cima n ." 13 - Funchal Madeira.
'
Aten!tao, Coleccionadores da Fran!ta e
Espanha . Dese.jo selos dos vossos PaLses
e ,c0'16nias, novos e usadas. Dou em troca
Portugal e Ultramar .e Universals. CarlO's
Pereira, Rua das Queiroadas de Cima, N ."
13 - Fun~hal - Madeira (PortugaJ).
COIlECCAO ALEMIANHA E LIiNDO
.AJLiEMAO, vende .particular por
E~c. 2.000$00. Resposta a J. iM. Pereira,
Rua A{!wcto de Paiva, 15-2.", Esq., Llsb;)a.

AiLlBUllVI

TROCAS

Escrevem-nos varios coIeccionadores
qUe pretendem r elaclonar-s.e com coleccionadores portugueses, entre eles:
RAYiMOND ZAMORA - Netherlands
Legation - P.O. Box, 117 - Beirute Ubano.
JOSEPH T!HOMAS DIAS- 1241 Ens_
len Av.e. - Modesto - Calif6rnia - U.
S . A.
1M. Z. QUADRI 'DRJ!POLIA- Jodhpur

-

Soono'> comprado,re.s, aos meIhores pre!tos, -de series completas,
novas :
Portugal - todas as emissoes
recentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.ls, Assistencia
10c. sl 30c. (vermelha) MO!tambique, Peixes, Palsagens

FREDERICO VILLANI
Boa dos RemMios

a.

LISBOA

Tel. 665718

Lapa, 60

I

India.
JUANSANTAEUGENIA GlRAJU Ferraz, 51-2." - Madrid - Espanha.
DJORIDJE I . JANKOV([C---ul. Jakuba
Kuburovica 21 - Zemun - Jugoslavia.
DR. SZATiMARI JOZSEF - Wirtscheftsprufer - Calvia ter 4.m.17 - Budapest V - Hungria.
DR. WIDRiNER FlELD - Georg Groningstr. 63b - Bremen - Alemanha.
N. G. L . MARASINGHiE - 123 Maradana Road - Colombo 10 - Ceilao.
K ARE L VESELKA - Safarikova
650/ 9 - Hradec Kralove - Ohecoslovaquia.
MOHAMED TAHER TOUNISSI Direction General of P,o-S'ts and Telecom_
munications - La Mecque-Aor6:bia Saudita.
YORGO KARA9ALd - Beyaz gul
Cad. N ." 77/ 79 - Arnavutkoy - Istambul - Turquia.
Estes ender.egos sao indicados sem
compromisso nem re.sponsabilidade da
nossa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsabiJ.ity our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabiIite de notTe part .
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A Casa da Moeda, desde 9 de Julho
de 81, nao en-viava selos para a Guine.
e, por issO, a Junta de Fazenda, em 1 de
Maio de 82, volta a pedir estampilhas do
correio e, tambem, ·b Hhetes postais.
E torna a pedir, pelo seu aficio n.· 58,
«rogando que a in-clusa .requi.s1!;ao de estampilhas seja satisfeita prontamente».
Pelo visto, a Guine tinha falta de selos do correiO'. A Casa da Moeda continuava surda aos pedidos, .e, assim, continuo, tambem, a situar, ate prova em contrario, a emiss3c' da sabrecarga pequena
nesta altura, em que a Junta de iFazenda.
untcaentidade reguladora odo assunto, 0
levou ao :conhecimentO' do governador, como nhe eompetia, e. decertO' que ahe propOs
como recurso imediato, a 1Jnpre.ssao duma
sobrecal1ga nos poucos selos de Cabo Verde, qUe ainda existiam em cofre, solu!tac
esta com a qual 0 governador concordou,
mandando lavrar a r.e.spectiva portarla, e
proceder ao referldo trabalho na Imprensa Nacional da Guine, que ja 0 podia
executar. Esta portaria devia ter sido publicaJda no boaetlm oficial da provincia.
mas nii.o 0 fo~. Eis a falta.
Hoje, sao improficuaSJ todas as diligencias qUe se fizerem a procura do seu
rasto, que desapareceu, como tantas outras eoisas.
iPor falta de.ssa portaria, nao Se poda
localizar, in!:oflsmavelmente, a data de.s.sa
emi!:sao, mas creio que se pode afirmar
sem receio de conta-oversia, qUe a emissao
da Casa. da Moeda foi a. primeira. a. circular na Guine, em 1879, e que a· local nunca
podl'Jria ter circulado neSi!!L ocasiao, por
nao haver ontle fOSSa feita., e que em 1882
todas as circunstA.nclas pla.usiveis militam a seu favor.
Carlos George, no seu artigo sobre a
cronologia da emissao do ( Coroa da Guine, diz:
.. . 0 factO' de nao Se poder considerar a emiss8:O com a sobrecarga
local, a pequena, como sendo a primeLTa ...
E a explica!tao e facilima:
Encontra-se no «Philatellsta:t ,
!:erie IV, N." 4, de Agosto de 1895,
na pag. 60:
«De facto, 0 sr. Pedro Inacio
-Gouv·eia declarou -que fora e'le quem,
por meados de 1882, tendo faltado
em Bolama selos de varias taxas,
dos de sobrecarga Guine em 'g randes caracteres, m.andara sobrec.a.rregar com a mesllla palavra, em ca-

3

racteres mais pequenos, DR Imprensa do governo da provincia, alguns
s 210s de CBlbo Verde que existiam e
selos de Ca:bo Verde qUe existia:m
em cOlfre, ainda do tempo em que a
Guine nao era provincia aut6norna>.
Do livro 41Reimpressoes)
A. Molder - Lisboa 1944
--X--

A lista dos selos .em curso na Guine,
publicada pelo comerciante Faustino
iMartins, em 1887 e a CalOa da Moeda
que a destr6i, como 0 seu pr6prio auto r
a destIluiu em 1895.
A sobrecarga da Casa da Moeda come!;OU a circular, na Guine, com as taxa!"
de 25,50 e 100 reds, de 1879 a 1886.
Em 1882 seguiram as ta.xa.s 5 e 10
refs.
'
Em 1884, entraram na circulagao as
de 200 e 300 rels e, bern assim, os bilhetes
postais de 10, 20e 30 reis.
E, finalmente, em 1886, na agonia des ·
ta emiosao, entraram na circula!;ao as taxa:s de 20 e 40 refs.
-So'bre as cores destes selos, julgo que
devem ser as mesmas dos seus irmaos,
que foram para CBlbo V:erde. J!: pena qut'.
a Casa da Moeda escriturasse, ao tempo,
os- sclos apena81 'Pela.s taxas, e nao pelos
tiP:DS, cores ou papeis.
--.X--

Como ja tive ocasiao de dizer, a Hist6ria da Guine portugue.sa, mesmo ados
seus ~elos, nao e tare!a faciI.
Os arquivos da prOvincia sao deficientes, e 0 'P"uco do primiti:vo qU·e Be queira
consul tar, tern que ser procurado na Casa
da Maeda, ou no Arquivo Hist6rico Ultramarino.
Sao, ao que creio, alO· dUas unicas fontes, e, fora delas, parece-me arriscado ser-Se dogmatico.

maRco~ltla

PORTUGAL
MARCAS DE DIA COM LEGEN.DAS
«CONGRIESSO> - Usada pelo> Posto
dos C.T.T. no Instituto Superior Tecnico,
em Lisboa, de 5 a 8 de Abril de 1959, durante a VI -Conferencia Internaclonal sobre a Forma!t8.0 e Aperfei!to-a mento em
Administra!tao de Empresas.

ANDNCIOS

SHANAHAN~S
os

NOSSOS

LEILoes

DE

SELOS

sao es maiores do munde. N6s e:fectuamas venda'! quase todas as semanas,
na:s quais aferecemas cerea de 1.000 lates, 0 valor total dos lotes oferecidas
em cada vez varia entre 5.000.0;00$00 de Escudos .6 10.000.000$00, e algumas
vezes mais. Pe'11em, n6s procuramos fornecer .p ara todos os ·g ostos possi:veis.
o valor dos :Iotes indilviduals vai de taO' pouco como 200$00 EscudO's, em
esca:la aumentativa ate 1.000'.000$00 por Jote, e algumas lVe1Jes mats. As
maiares colec!;oes Sao-nO's enviada:s, e proficientemente reta:lihadas, a fim de
servir-vo&. Encantrareig, .em cada cat8.logo a"! maiores raridades em agrupa·
mentO's especiais, e tambem em lotes para as balsas mals modestas. Material
da Hist6ria Po'rtal, Colec!;Oas. de Paises, Grandes e pequenas Colec~es, Lotes
por At8Jcado, etc. Os nossos cataJogas sao prodigamente llustrados, cantem
um Diciona.ria FllateIico em seis idlomas, e sao distribuidos inteiramente
llvres de qualquer despesa.
N6s afarecsmos aos licitadores por escrita as mais surpreendentes garantias:
(1) Escollia ap6s a recep!;ao.
(2) Illmitada garantia quanta a autenticidade.
(3) Garantido minima pre!;o de l'ewenda para 0 camprador, iodentica aa
pre!;a pago por muitos lotes (menes as cemiS!loes ).

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selas portugueses, especl:aJmente mnia; Envelopes de
1.. Dia; Maximos e Inteiros. Pre~ario a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
seles de Portugal ou Ultramar Partuguils, traco par selos para a sua colec<;ao, mediante mancalista.
SANCHO_ OSORIO
Rue de Medelene, 80-3.· - LlSBOA
Dau selos do Brasil, par camemorativas, aereos e co16nias. A. Rezende-Caixa
Pastal, 5725 - S. Paulo - Brasil.
SA CARVALaO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e traca. Vende cam
!;TaIldes descontos, selos navas 'e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
I wish exchange stamp of all cauntries
of the world (oSpecialy Ethiopie, Israel
8Jlld Nicaragua). Send me 100, 200 or 300
of yeur cauntry, I ,g ive you 100, 200, 300
of Angola and othel'S Portuguese OverseBlS ar Portug!lll, OIl" YlVert 1959 vaIue.
Jose P. N. Aguiar - C.P. 2685-C - LU8Jllda - .A.Il!golJa. - A.OJP.

N6s tambem oferecemos outras facilida.des fantasticas:
(1)
(2)
(3)
( 4)
(5)

<Aufira ~ucro dO's sel09 - sem Cllrrer risco:. .
Sistema de dupla possibilidade.
Retirar para a colcc!;ii.o, 0 que the can~der.
GeneroS'as candl!;oes de venda.
Trans'aceione com selas e tambem com outras mercadoria"!, etc.

O<l; nO'lSas catal:ogos sao as mais profusamente lidO's no mundo, e desde
que as recreba regularmente, nlio pOlde deixar de sa.ber a qUe e que vai pela
Fllatelia.
PORTANTO,
Pe!;a para ser incluido na lista dos recebedares do nesso cataJo·go! l!l
gra.tis, !livre de porte, e mesmo gratis ipOr av.iao!

SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS, L'l'D.
89 UPPIlIr Gt. George's Street, Dun Laoghatre, Co. DubUn, EIRE - mLANDA

Pago ' bern. Portugal
e Ultramar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigo" e modemos. Bons descontos. Lista preco s
G RAT I S

Ferreira da SUva - Pra!;a do MuniCipio,
32-5.· '(Elevador) LISBOA
Telefanes 366496 e 845759
Caravela 6$, 7$50. 10$; 15$, 20$, 50$,
T.P. Na~ao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, par 20$-BRITO CUNHA- Av. Ria
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·----Lisboa- (Partes
registados extra).
Venda selos de Portugal e Ultramar,
com descanto de 50%+20%, e estrangeiras a $03 cada franco·. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3.·-Esq .......JLisboa - Telefone 842083.

•

ECONOMICOS
PROVAS E ENSAIOS
Traco au compro, pago bem, resposta
a Secretaria, aa n.O 22.

Selos comemarativos de Portugal e
UltramBJI", aos centos, pago bans pre!<OS,
ou troco par selos Portugueses ou estrangeiras para a sua colecgii.o. A. SIMOES
- P. Renovagao, 9-2.0-Dt.· - Almada.
Desejo selos usados e novas de: Fran!;a e Co16nias, E spanha e .ca~6nias. Dou
series caililipletas unLversais, e selas de
Portugal ,e Ultramar. Carlos Pereira. Rua
das Queimadas de Cima n." 13 - Funchal
- Madeira.
Deseja ca.r respandentes no Ultr.amar
para troca de selos novos e
usadas. !Dau series campIet&s de Partugal, iJVIadeil'8. e A!;ores. Raga qUe lhe escrev·a m. Cal'Ilos Pereira GongaJ.ves, Rua
,das Queimad~ de Cima, n.O 13 - Funchal - Madeira.
Portugu~,

Franklim Kuperman - Rua Oscar
Freire, .1492 - S. PaUlo - Brasil - TrocO' Israel, ONU e Escutisma, dando em
troca mundiais,
SUDAO
C. D. Argyros, .A!bbas Ave, House 69,
Black 4EE, Kihartaum Sudan. Fr, Al, In,
60. 3. 90. 91. 92. Aus;;i timbres par lots
250-500 base Yv.
ALWAYS VALID.
Exchange wanted with collectors in
Portugal and OIVerseas Cauntries. Base
YlVert 1959. 'Special·ly interested in
fauna, flora, and spart-motives.
R.SUJAT.llM.AN.
Djalan BUa 17 - Djakarta 1, 14 Indonesia

Exchange with all Countries 1-36, by
cat!lllogue or stamp far stamp. A. T. Fr,
In, Al, Tc, PI, IDp, 90. 96. 97.. - st. Iwanc6w-Wi"aclaw 2 - Stalowa 71 m 6 - Paland,
Jan Benda, Ceska 4, BRA'.I1LSiLAVA,
Checoslovaquia, deseja trocas com coleccionadares de Portuga:l e Ultramar.

2 CRONICAS
Em 15 de Julho de 1895, foi apresentado no Parlamento Grego urn projecto
a.provado e convertido em Lei na SessaQ
de 22 de Alg:}sto da quele ano, sobre a
emissao de selos comemorativos dos primeiros Jogos Olimpicos. D eve-se esta
iniciativa aos irmaos Jean e Demetrios
Sacoraphos, filatelistas gregos,e com ela
surgiram os primeiros selos desportiv.Qs
no mundo, e que tiveram r.ea.lmente sua
primeiTa emissao no ano de 1896, em comemora!tao dos primeiros logos celebrados em Atanas, e obedecendo as seguintes
caracterLsticas :
Picotagem de 13 1 2 e 14. Com os valores e cores:
I - I. Bistre
2 - 1. Rosa
5 - I. Violeta
10 - 1. Azul
20 - 1. Pardo
25 - I. Violeta
40 - I . Violeta
60 - 1. Preto
1d - I . Verde
2d - I. Oliva
5d - I. Verde.
10d - I. Marron
Posteriormente, em 1906, em comemora!ts,o, do X aniversario .dos primeiros Jogos Olimpicos, a Grecia .emitiu e colocou
em circ.ula!tao outra Eerie de 14 selos com
motivos desportivos.
o segundo pais a emitir selos desportivos ;foi Terranova, em 1897, com tr~ se-

o CLUBE

nO

Pe/o
Prol. Carlos dos Santos Pinheiro

los denteado 12 enos 'v alores de 4c., 12c.,
e 24c., nas cores: Verde, azul e azul-grIs.
Portanto, no seculo passado, somente dois
paises emitiram selos com 0 tema acima.
Em 1907, 0- Peru emitiu urn ~elo de 1
sole, ,cern motivo do Hip6dromo de Santa
Beatriz; tern a cor violeta-verde, e e de
denteado 12.
Muitos outros paises seguiram 0 exemplo da Grecia, ,e, no decorrer deste seculo,
anD de 1924, 0 Siao, a Belgica, Costa Rica, Uruguai e a iFran!ta, vieram aurnentar
a colec!tao dos fl:late.listas tematicos de
motivos desportivos.
No !Brasil, conforme Se sabe, os prim eiros s elos desportivos foram emitldos
por ocasiao do IV 'Campeonato iMundial
de Futeb:Jl, trlls valores, s endo urn para
a taxa comum, e dois para a taxa aerea.
Urn motivo muito procurado pelos fllatelistas em 'g eral, e 0 s ~lo emitido anualmente, alusivo aos logos da Primavera,
qUe a partir de 1954 t~m despertado vivo
interesSe nos coleccionadores, coleglais e
desportistas, pela beleza d e 'suas figuras,
real!tando a juventude feminina brasileira.
Rio de Janeiro, Brasil, 31 de Dezembro de 1958.

FILATELICO DE PORTUGAL

ACON.S ELHA OS SEUS ASSOCIADOS
A S6 COMPRAREM SELOS E
OUTRO MATERIAL FILATELICO
NOS ESTABELECIMENTOS FILATELICOS
ANUNCIADOS NESTE BOLETIM

Ensaios e provas
o pr6ximo nlimero do «Boletim do
Clu.be Filatelico de Portugal:., a ser distribuido amanhii ou depois, pwblicara uma
nolicia critica da autoria do dr. Jorge
Vieira, sobre a recente exposi!tiio filatelica do «iOia do Selo) , das participa!toes
portuguesas qUe iforam a. Exposi!tiio Filatellca Internaciona:l de Israel.
Em tal no-iicia, e ao reiferir-se a nossa
participa!tao de .e nsaios e provas, diz Q dr.
Jorge Vieira ter ouvido 0 eminente prof.
doutor Carlos Trincao declarar qUe essa
nossa colec!tiio estava, a bem dizer, compi eta, porque pouco ou nada lhe p.odia
ser acrescentado. Citamos de' ouvido, mas
o sentldo e estc.
Pois nel?sa mesma noite, ao iniciar-sc
o .banquete de confraternlza¢o fllatelica,
na «Severa:., 0 distinto medico e filatalista dr. Walter Alexandre Katz ofereceu-nos uma u>ela pro:va, em quadra, de urn
sello da lndia, iO. ,carlos da segunda e.missao.
No dia seguinte, 0 rpr6prio dr. Jorge
Vieira (Jfereceu-nos nada menos do que
dez ou dOZe provas qUe ainda nao tinhamos.

,

Na post erior lista de ofertas de cO
Selo:., 6rgao da «Gasa Molden, adquirlmos mais de uma dezena de provas e ensalos.
Dias depois, num lote de s elos com
erros, qUilt Alfredo Schick noSl ofer eceu,
vinham duas pro:vas.
'E na ultima Usta de ofertas daquele
6rgao da «Casa Molden, compramos cerca de tr~ dezenas de belas provas, todas
do ultrarnar portugues.
o que anotamos para multo arnigavelmente rectificar a senten!ta do eminenti'l
prof. doutor Carlos Trinciio. E na esperan!ta, para nao dizermos na certeza, de
ainda virmos a adquirir muiti!:sima.s outras provas e ensaios, pe!t&S flila,teUcas
das .ma!s tb elas, e das de maiOor interesse,
como Se prova pela .extraordinaria e cre3-

cente procura que astiio tendo em tod\)
a mundo.
Procura e vadoriza!tao . Par mela dUzia
de provas de M6naco, c.ompradas num
lelliio belga por urn dos seus associ ados ,
o Clube Filatelico de iPortugal pagou, esta
semana, cerca de mil escudos ... - V. C.

Leiloes de selos
Ja aqui temos faJado doSi lelloes de selos, que os grandes comerciantes de selos
de todo 0 Mundo realiza.m ao ritmo de
urn, dois e, alguns, tr~s em cada mils,
como acontece com 0 farnoso H . R. Harm·e r Ltd., de Londres, grande comerciante
,que nao conhecemos seniio de nome, a
quem ,n unCa sequer escre;vemos, mas ao
qual temos prazer em aqui voitar a fazer
merecidas referllncias.
::m 0 caso que aC!llbamos de receber as
lLstas dos pre!toSi realizados nos doIs ultimos leiloes Harmer: urn em 5 ·e 6, e Dutro
em 12 e 13 de Janeiro passado.
::m altamente impressionante este aspecto: no primelro daqueles leiloes, de 560
grandes Iotas, de selos, aJ'~ns dos quais
valiosos, somente 18 nao obUveram comprador.es; e no segundo, de 386 lotes, alg;uns deles rarissimos e preciosos, ~omen
te 3 nao fOTa.m vendidos!
Outro aspecto verdadeiramente significativo, e qUe importa tornar publico:
Dos 946 lotes de selos ~esses dois leiloes, nenhum foi adquirido por menos do
que ~uas Ubras e meia, e somente trlls ou
quatro par eSSe pre!to.. . IA. maioria da..,
pe!tas foi vendida por dezenas de libras
cad a, entre 10 e 100. E houve lotes que
aJcan!tararn, em. llbras, {)s'pre!tDs de 1.450,
875, 525, 440, 420, 260, 22()1, 210, 190, 155,
150 (2), 130 (2), 120 (2), 110, 105, 100
(2) ,etc.
ClarD que selos destes nao estiio ao
a\cance de todos os co~eccionadores, mas
tambem nao vemos motivo para que
isto os fa~a !IIborrecer ou desanimar. N6s
confessamos qUe nao compramos nenhum

BOLETIM DO CLUBE FILAnUCO DE PORTUGAL
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destes lates, e aquelas aludidas listas dos
preQas realizados, em vez de nO's abarrecerem, deram-nos verdadeira prazer. Se e
certo qUe alguns bans capitiles nao tern
quaUdades nem autra:s passibilidade3 de
chegar ate generais - , naa meno's certa
e qUe alguns ·capitiies faram e podem sel'
maisglol'i!osas do qUe muitas generais .. .
Mas deixando a lmagem, que nao pretende ser militar, mas apenll.SJ filatelica, e
comO' tal e inteiramente valida, - a que
pretendemos anotar e acentuar, sem receb de amedrantar ninguem, e que as selas de tada a MundO' estiia abte'n da, em

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

V. C.

I

de Papelarlas
ARIEl, LOI.

~o[ledade

.

Tipogrlfia -Papalerie -£ntBdarDa,lo

CLUBE FILATEllCO
DE PORTUGAL

J 26656

TEUFS.)

29777

Especiali18da em material dB desenbo e Bngenblria
Fornecedora de todos os arllgos de escrlt6rlo e bscnll1res, aos melhores precos

CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES

Princlpais fomecedores do Exercito, R e
partlcoes Publicae e Organismos
Corporatlvos
PRECOS BAIXOB, POR
COMP.ttAR 86 AS FABRICAB

Telef. 5J,.996

PORTUGAL

85, Rua Kova do Almadl, 87

LISBOA
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SELOS

DE

ISRAEL

NOVOS. tJSADOS. COM BANDELETE.
. SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA.

DOlningos

N£CROLOGJA
PROF. DOUTOR BARBOSA DE
MAGALHA.ES
Em Lisboa; faleceu 0 Prof. Dautor Jase Maria Vilhena Barbosa de Magalhaes,
de quem a cDiaria de Lisboa:t , no dia d::J
falecime:nta, escreveu:
cDesapareceu uma das mais nobres,
das mais firmes' e elegantes figuras mentais e civicas que 'em Portugal se distinguiram neste meio seculo. Pela sua cultura cientifica, pela s ua absoluta integridade, pelo seu extreme idealismo, 0 prof.
Ja::e Maria Vilhena iBarbosa de Maga~haes, hO'je fa:lecido, fez jus a aura de singular veneraQao ,qu.e 0 r odeava, e a que
nem sequer seeximiam muLtO's dos seus
adversa)rios politicos. Eminente jurista,
homem politico de super.ior visruo, trazia
. do sec. XIX 0 seu fervoroso e inquebrantwel amar da liJberdade, qU·e jamais, entretanto, Ihe pertnuihau a visaa escMi.recida
dO's problemas cruciais das suceBBivas
epocas que atrav.essau, sempre sereno,
compreensiva e dIgna.

IRMAZEKISTlS DE PIPEIS mID""S E ESTRAK6UROS

Av. d. Almirant. Reis, 70-3.·-0t.·

LtSBOA

toda a MundO', ipreQas superiares, por
exempla, aos dO's melhares e mats rara3
Uvra.!:', e que muito 5e apraximam dos dos
quadros mais famasos, ou das joias mais
belas e mats caras qUe <'Ie longe em lange
acupam as primeiras paginas dos maiores jornais diarios. Com a llnica diferenQa
de que, esses mesmos preQas, as selas 0'5
alcanQam em leiH}es que se rea1izam ao
ritma de dais e tre.s em cada mes, e em
cada urn de quatro ou cincO' gran des paises ...

do

Sacramento

R. DO CRUCIFIXO, 26
TELEF. 24891

LISBOA - PORTUGAL
(Delegado exclusivq de Enrique Benarroch para Portugal
e Ultramar)

para comemorar 0 50." aniversario da
FundaQao da SUiID-.AiF1IKAANS,E AKADEMIE VIR WE'IlIDNSKAiP EN KUS.

U. R. S. S. - Em complemento da
serie comemorativa d:> desenvolvimenta
da aviaQao civil, vaa ser emitidas mais 2
selas: 40 k., verde azul, preto 'e encarnado;; 2 k., cor de v.lI1!ho, preta e encarnad<Y.
- Vai s<!·r emitido urn selo comemorativo do leader social comunista Sergio
Ordjanikidze, de 40 k., ard6sia, preto, verde e ro:::a.
- Comemorando 0 150." aniversario
do nascimento do grand-a paeta Ingles
Jahn Wieton, vai ser emitida urn selo de
40 k., castanha eScura.
- Vai ser emitida Uma serie alusiva
ao recens 2amenta da populaQao com os
seguintes va:lares: 40 k., amarela, en carnado, azul escuro e azul clara; 40 k., palicroma.

Dentro e fara do iPais, prestou a sua
Pat ria os mais altos serviQ::Js:t.
o Prof. Doutar Banbosa. de iMagalha.es
era professor catedratico da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, luga:d a- que foi demitido pelas suas ideias liberais, e foi iMinistro da JustiQa, da InstruQao e dos Neg6cias Estrangeiros, Bastonario da Ordem dos Advagados, e presidente ou membro de varias comissoes au
c-rganismos internacionais.
Era cunhado do eminente filatelista c
nOBBO cans6cio e querido Amigo sr. Coronel Vitarino Godinho, a quem apresentamas sentidissimos peeames.

DR. JOSE MARIA CARDOSO
Tambem fal eceu nesta cidade a antigO'
Notario e Inspectar dO' Notariado Dr. Jo se Maria Cardoso, que, como aquele Pro·f .
Doutar Barbosa d e Magalhaes, foi deputado 'as Constituintes, e depals durante
muitos anos, e Governador Civil de Coilnbra.
Demacrata intemerata, era homem de
irradiante slmpatia, e de uma extraordinaria ,b ondade, com enorm'e prestigia na
regia.a arganilense, no distrito de" Coimbra e nas Beiras, de cujos Congressos ,
organizados pela cCasa das Be.iras:., foi
elemento dO's mais destacados.
Era primo do nosso Director, ·Sr. Dr.
Vasconcelos Carvalho, e pai da sr." D .
Maria Jcse de Freitas Cardosa, nassa
prezada cons6cia, a quem apresentamos
sentidos pesames.

LUiS FERREIRA
Igualmente faleceu nesta cidade 0 distinto jornalista Luis Ferreira, r edactol'
dos jornais cO Secula:t e cRepublica:t, C
redactor em Lisboa do tri-semanario cA
Comarca de Arganil:t, aas quais, coma do
familia enlutada, apreE-entam:>s s entidis simos p~.sam e s.

(
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cSobrecScrito america no com ocs cSelo,s
e carimbo de 1." dia de circula¢..o.

'--------------------------------b€ tobo 0 munbo

,------

com(2mOl:.a~ivo~ ~o 150.

L______________J

OHINA - Anuncia-s e a emissao duma
s erie de selos relativa a t~rre de Chukwang nas ilhas Quemoy, e composta dos
s eguintes vaJlOl'le:£,: 0,20 - arul uJtramarino; 1,00 - amarelo avermelhado; 1,40 verde azulado; 2,00 - verde oUva. Anuncia-£e a pr6xima emissao de urn selo aereo: de $8.00, rapresentando uma gaivota
voando s abre 0 mar com tempo tempestuos o.
OHECOSLOVAQUIA - Anuncia-se a
emissao duma nova serie comemorativa
do 10." anlversario do mo'VimentO' para a
paz MundiaJl, 60h., castanho.
Para comemorar ;() Dia dos Direitos
Humanos, vai ser emitida uma serLe de 3
s elos, ,com os valores e cores seguintes:
60 h., verde; 1 Kcs., castanho; 2 Kcs.,
azul.
, FINLANDIA - Vai comemorarse 0
CentenaTio do- estabelecimento da primeira serragao dO' pais, e da administragao
das Florestas, com a emissao dos 2 selos
seguintes: 10 m., serragao; 30' m., paisagem.
GHANA - Comemorando 0 segundo
aniversario da independencia do pais, fol
emitida uma serie composta dos seguintes selos: Ih d., multicor; 2% d., mu.lticor;
la.3d., multicor; 2s., multico·r.
GHANA - Para comemorar.o Dia da
Liberdade Africana. vai ser emitida uma
serie de 2 valores, 2% d. e 8% d., com as
bandeiras dos 9 paises independentes da
Africa, e desenhos aproprlados.
GUATEMALA - Vai ser emitida uma
nova serie de selos aereos em honra do
corO'nel Carlos Castilho Annas, dos seguintes valoras: Q. 0,01; Q. 0,02; Q. 0,04
e Q. 0,06.
JAPAO - Para comemorar ,0 casamento do principe .herdeiro, foram emitidos 4 selos d·~ 5, 10, 20 e 30 yen.
Anuncia-se a pr6xima emissao de urn
sal.:! de 10 yen, relativo a Semana FlIatelica.

tJ

anive1:.$atio ~o nQ~cimen~o ~o

Pelo
Eng. Monteiro d'A/meida

Por IntennMio da sr.' D. Virginia
Garton Krog, distinta AdLda a Emba1xada dos ,Eg.tados Unidos da Arne-mca em Lisboa, recebeueste <Clube iFilatelico de
Portugal> a oferta de 750 sobl'lescritos de
1.0 dia, com 8elo~ e carimbo, comemorativ-os do 150.° aniversarlo do nascimento
de A. Lincoln, grande Presidente daquele
pais.

ISRAEL - Anuncia-se a emiEsao de
uma serie de 3 selos, relativa ao 11.° aniversario do estabelecimento do Estado de
Israel. A sene tem a constituigao seguinte: 60p., cinzento, vennelho, verde e turquesa; 120p., cor de rosa, castanho, verde
e purpura; 30Op .. amareJlo, 'Vel1de garrafa,
verde azul e azul.
Para comemorar 0 50. aniver.sario da
fundagao de TEL-AVIV, val ser emiUdo
um aelo de 120 pruta, mostrando' urn certo numero de edificios pu·b licos da cidade,
com as cores azul, verde, beige, ocre e
cinzento.

rega-se de estabelecer contactos entre
pessoas de varios pafses, que queiram
tratar directamente com americanos interessados nos rnes:mos passatempos ou actividades, sern nenhuma interven¢(} govemamental ou oficial. As pessoas interessadas deverao escrever directamente
ao <Ohalnnan, Hobbies Commitee) , pedindo OS nomes de ·i ndivIduos ·interessa-

0

LUXEMBURGO - A Administragao
dos Correios, Telegrafos e Talefones do
Grao-Ducado, anuncia aemi.ssap dos seguintes selos:
- uma serie comemorativa do 10."
aniverEar.io da assinatura do tratado da
NATO, cOilliposta dos seguintes valores:
2.50, verde oliVa e azul; 8.80, castanho e
azul;
.
~ uma serie de propaganda das FLORALIAS, composta dos seguintes valores: 1.00, vio.leta, rosa, amarelo sobre
fundo verde e escuro; 2.50, verde, rosa,
castanho avennelhado sobre fun do azul
ultrama:r; 3.00, azul, verde, sabre fundo
vor de vinho.
TURQUIA - Anuncia-se a emissao de
diversas series com os motivos, e constituigoes seguintes: 1.0 Centenario do Teatro Turco, 20 k., Teatro do E3tado, em
Ankara; 25 k., l'Ietrato do poeta S;rNoAS;r;
10. aniversario da NATO: 105 k ..e 195 k.,
comporigao simb6lica; Festival. de ASPENDOS: 20 k., paisagem de ASPEiNDOS; 11." campeonato de basquetebol dOB
paIses europeus e mediterra.neos: 25 k.,
comrposigao simb61ica.
0

UNIAO DA AFRIOA DO SUL-Anuncia-se a emi23ao de um novo' selo de 3d.

FIRST DAY Of ISSUE
....,.,.".,.
C"O C "'''f'II

!;
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FEB 27.1860

Tais sobrescritos foram enviados pela
Comissao de Passatempos do Programa
<People-to-people), no espfrito de boa
vonta:de para com todos os hornens, tipico
de Lincoln.
A Comissao de Passatempos (Hobbies
Committee, People-to-People Program,
153 Waverly Place, New Y.ol'lk 14) encar-

dos nas actividades ou passaternpos que
devem ser indicadas.
Os refeI'idos sobrescritos foram ja distrlbufd03 eritr-e os dirigentes do nosso
clube, e seriio entregues gratuitamente,
urn a cada nosso s6cio qUe 0 reqUisite
pessoalmente na secretaria, ou por carta
contendo remessa ' de urn selo de escudo,

8
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para porte, ri.g orosamente por ordem de
chegada, ate ao respectivo esgotamento.

.

..

'"

A prop6sito, .publicamos a reprodugao

rr------------------~--------------------------------~

A TEMEX 58

de varlos selos dos Estados Unidos da
America sabre Abrahan Lincoln.

o selo de 5 c. tern tambem a fotografia de Sun-Iat-Sen, prtmeiro Presidente
da Republica Ohinesa, e 0 mapa da China.

)

\.

A Associacion Filatelica Tematiea Argentina, de Buenos Aires, organizo-u no
flnal do ano passado a I." Exposigao Argantina de Filatelia Tematica, conjuntamente com 0 certame Internacional de
Libaratura Filateiica, ambas sob os auspicios da Federacion Argentina de Entldades Fllateli.cas. Eata ,exposigao obteve urn
exito botal, apesar de estar aiberta apen!U!
sete dias, de 16 a 23 de Agosto.
No Certame Internacional estavam representadas cerea de 150 publicagoes de
28 pruses. 0 Boletim do Clube Filatelieo
de Portugal e 0 Boletim do Clube Filatelieo do Brasil toram as duas unicas publieagoes peri6dicas em lingua I(lortuguesa
que figuraram nessa -expoSilgao, e nao se
inferiorizaram ao lado de outras famosas,
Tema

(

Par
JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

entre elas as das casas Gibbons, Zumstein,
Sanabria, Bolalfl, Galvez; de Clubes, como
do Conectors Club Philatelist, American
Topical Asso'c iation, d c. A ONU estava
representada pela sua Administragao Pos ·
tal.
Os C.T.T. da Argentina usaram dois
carimbos comemorativos, urn para a Exposigao e outro para 0 Certame.
Para sati9fagao dos coleccionadores
tematicos, damos ,r eferencia a alguns temas expostos, nomes dos eXlpositores e
reeompansas o'b tidas:

Expositores

Recompensas

Mapas nos selos postais
Hist6ria de Arte
Wagner
Rotary

E . J. Rocca
F. FioTina
Nestor iM. Ferre
Basilio E. Chiapori

Vida de G. S. Patton
Dia e Aniversario do Selo
DesportooS'

Martin de Eugenoi
E . Panies
Miros lav Horak

Havia ainda vasta representagao de
colecgoes tematicas dedicadas a flores,
Virgem, Vaticano, conquista do ar, educagao musica correia, Ana Geofisico,
Antartica, Eu~opa, Exposigao de Bruxelas, Nagoes Unidas L Isabel II, criangas,
Cruz Vermelha, Fauna, engenharia, blocos comemorativos. navegagao e g eografia argentina.
Para a nosso Pais, na parte referente
ao Certame, conseguimos obter:
Medalha del vermeil :
Jorge Luis P. Fernandes - s6cio n.'·
1.350 do C.F.P. - pela sua obra <Os Caminhos de Ferro nos selos de correio>.

Medalha de prata:
cBoletim d·:) OlJube Filatel1co de Portugal>.

Medalha de Duro
Medalha de prata e vCTmen
Idem
Medalha de vermeil e Premio do .R.otary Argentino.
Medalha de prata
Medalha de ouro
Medalha de vermeil

Diploma de Medalha de ·p rats. :
Uniao Portuguesa de FilateIia Crista,
pela sua revista.

AGENCIA EVA
Casa fundada em 1878
PAPELARIA, TABACARIA
e ARTIGOS DE NOVIDADE
-

0-

ANONCIOS, VALORES SELADOS,
- IMPRESSOS, CONTRATOS
DE ARRENDAMENTO
bb, R. Nova do Almada , b8

T elef. 22250-24824

l.J"tSBQA

.
( Bibliografia Filatelica )
Dr. Oliveira Marques, «Historw do
Selo Portugues», II vol., 1.a. pWl'te.

Se the interessa
e

0

0

o u

R N

(

E R
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Palo
Dr. Ant6nio d'A/meida Figueiredo

Indlspensavel, mas verdadeiramente
indisp.ensavel, a quem deseje coleccionar,
com peI'feito <:onhecimento da materia, os
selas de Portugail, e a cHist6r!a do 8elo
Portugues>, da autoria do nOESO prezado
cons6cio Dr. Oliveira Ma.rqueE', cuja 1 .'
parte do II Volume temos pr.esente.
.com estas palavras, apenas, a critica
do u,vro estaria f eita, e nisto vai 0 seu
melhor elegio. Mas aDs leitores do ciBal,etim> que 0' nao conhegam, pode intereSEar
sBlber que 0 voLume agora aparecido t ern
aspecta, grMtco excelente, melhor papel
do qUe .0 volume anteTior impreso:ao cuidada, revisao meticulosa,' excepc;.iio feita,
paradoxalmente, a pagina de correcgoes
e aditamentos ao I volume ...
Ao longo dos XXV Cap[tulO's, faz-se
urn estudo ,exaustivo, completo, detalhado, de cada emis.sao, desde os selos de D.
Manuel com sobrecarga cRepwblica>, em
1910, ate ao~ do 1,· CongressQ de Ciencias
Agrarias, ern 1943.

[

F

A hist6ria de cad a emissiio val desde
os seus motivos determinantes ate aos
mBipas indicativos dos selos v,endidas, inutiliz!lJdos oU depoEitados, passallldo: pelo estudo das provas, papeis usados, textos legals que autorizaram a emissao, etc. etc.
E, a <:ada passa, melhor diria, a cadS. pagina, Se encontram ,epls6dios curios[ssimos, ignoradas por muiUssima gente, e
que, cam urn sBlbor aned6t1co, contrlbuem
nao s6 para a Hist6ria do Selo Postal
Portugues, mas ate para a Hist6ria de
Portugal.
Enfim. NiiO' e urn livr~ s6 para ler; e,
s1m, urn livro para lere para guardar
cuidadosamente.
o Dr, Oliveira Marques pode legitimamente sentir-se orgulhoso com 0 s eu trabalho, que tem sido justamente distinguidO' e premiado nas Exposic;.Des Filatel1cas
a que tern concorrido.

Aguardamos que 0 Barao Villani venha a publicar as notas deta.1hadas dO's
fac-similes de 1." e 2." eScolha e das 50'-

FOUlOOER'S 1914 PRICE-ust
OF PHILATEUC FORGERIES

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO NO
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brecargas de fBibrico Fournier, completando 0 seu excelente tralbalho, iniciado
num dos anteriores nfuneTos deste iBol-etim, Povero, antes de VdIllallli ter pubUcado
o seu artigo, ja Carlos George (1) tinh\i
descrito alguns fac-simHes, em poucas palavras,e por is30 a publlcac;.ao deta:lhada
torna-se necessaria:. Este autor deu-nos
apontamentos curiosas sobre a vida de
F ·o urnier.
Falar de Fourni-er ou de outros faUiificadOTes de selos, e sempre interessante,
e ao trabalho' impresso por Lowell Rll.gatz ( 2), acrescentamos algumas now
pouco conhecidas, e referentes a vama:s
epocas.
Fournier, 0 ceditor de arte~ , COl'ItQ- ele
se denominava, e Clue esteve no auge em
1910, quando da aparic;.ao da sua revlsta
cLe Facsimile>, recebia na sua pubUcac;.iio aniincios de muitos clubes e revtstas
filatell!;:as de to'do 0 mundo, e, entre eles,
contavam-se os portugueses cPortugal
Echang>, dirlogido pOl' Arthur da iMotta
Alv~, Casa da Costa Grande, Amarante,
e a c-Revista Postal P,ortugueza>, de Francisco BaI1bosa, RUa de S. Bento, 107, em
Vila do Conde.
OS AGENTES DE FOURNIER

Frontesplcio do livro de Lowell Ragan

- F AOA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

Por

J. R. DIAS FERREIRA

No selo representando 0 Monumento
Nacional do Mont81 iRushmore, veem-se
esculpidas as cBlbega.s de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abrahan Lincoln.
o nosso clube ag.radece, multo reconhecidamente, aos excellente5 seI"Vic;.os da
Embaixada dos EstadoSl Unidos da America em !Lisboa, a vBJiiosa oferta, e os termas gentiUssimos em qlUe nos foi feita.

Como nao podia deixar de ser, Fournier tinha agentes espalhadas por toda a
parte, para a cole,cagao dos seus tr8lbaIhos. Para 0 no55'O Pais, e perfilhando 0
pensamento de outros autores, deviam ter
vindo milhares de falsificac;.oes, introduzidas dlrectamente ou atraves dos seus
agentes, que em 1912 eram dots, urn ern
Lisboa, Mendes e Nunes, Trav-essa do Salitre, 35-1.°, e outro no ;Porto, A. E. Gomes da Silva, RUa do Almada, 134-136.
IgnOTamos Se qualquer deles ainda vive,
mas seriam curiosas as suas informagoes
sobre 0 que se passou ness a epoca. ·

[entrl filateli[O ~e Inllia
c.

P. 2688 -
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L U AND A

Selos para coJecc.oo. nacionais e estrangeiros

NOVIDADES TEMATICAS

Fauna. Flores e Desportos

Poises novos especiolizodos
ALIUNS, CATALOGOS

nacionais e estrangeiros

TUDO PARA FILATELIA
COMPRAMOS COLECCOES
SELOS

os selos

ESTRANGEIROS

NACIONAIS E
TEMATICOS

(iReproduQao do <texto ipublicado no, ell
Corri€re Filat-elico:t, vol. VII, ilVIaio de
1925, pelo falecid() Emilio iDiena, que foi
eminente especialista de selos de Sicilia) .
L()go que foi decidido reproduzir sobre
os selos de Sicilia (ou como Se diz agora
oficia:lmente das ePiOssessoes:t reals para
la do Faroh) , ea Efigle Sagrada do R ei
Nosso Mestre:t , decidiu-se (a 28 de Janeiro de 1858) confiar a 'g ravura eao celebr.e artista rSenhor Aloysio>.
o iMinistro dos Neg6cios de rSicUia em
Nap91es pediu, em 8 de Fevereir.o, ao
Principe de Castel-cicala, Vice-'Re1 de SicUia em Palermo, urn pequeno retrato fotogr8lf1Ci) de peml do soberano, qUe se
prOipunha reproduzir nos sezlos.
In interessante revelar que, ipara os selos em USo na parte continental do Reino
das Duas-Sicilias, foi desde. logo proposto
que todos os valo'res da serie fossem impressos de uma iinica cor, na intenQiio de
evitar qUe as diversas cores desse motitvo
de compor as trl!s cores italianas. In igualmente interessante notar qUe 0 de.senho
do carimJbo obliterador devia ser de ta:l
modo que niio perfurasse a effgie do soberano, logo que "fosse aplicado sobre os
selos .. .
o Vice~ei de Sicilia apr()vou (em 12
de Fevereiro de 1858) a rep noduQao do
pel'fil do Rei, e tamMm a forma espeCial
do carimbo obHterador, de qUe Ihe tinham
swbmetido urn desenho. Contudo, nao
achou oportuno adoptar uma cor uniforme para toda a serie, porque ela criaria
dificuldades ao trMico postal. iE, para ev1tar ecertas combinaQoes de cores proibidas>, sugeriu nao S a adoptar nem 0 verde
nem 0 v€rmelho, ou m elhor, escolher duas
gradaQoes distintas de uma destas duas
cores, de maneira a tomar impossiv:el a
reunii!.o das trl!s cores itaslianas. lResolveu

com efeito (a 9 de MarQo) 'que 0 verde
nao faria parte da serie, e as tres cores
escolhidas ipelo Vice~Rei de Sicilia foram
seguidamente adoptadas.
Para 0 selo de 5 Grana, a cor oficialmente estabelecida foi 0 vermelho, que
depois da saida das primeiras tiragens
pa.s:sou a carmim, rosa carminado ou vermelho, com nota.veis grada!;oes intermediarias.
o pun!;ao original, gravado em aQo
por Aloysio, fo i remetido ao Ministro dos
N€g6cios de Slcma em Napoles, no fun de
Maio de 1858 ; e no dia 29 desse mes, ao
mesmo tempo que as sete partes da gravura contendo os cartuchos com as indlca!;oes dos diversos valorelS, assim como
o modelo do carimbo obliterador e alguns
objectos acers 6rios, eles deviam ser expedidos para Pal,e'r mo. 'Mas, por esqu€cimento, 0 s eu envio fol retardado, e s6 chegou
em 2 de Junho.
Esclare!;o qUe nunca mals chegaram
nem 0 pun!;ao original gravado pelo artista, nem as matrizes, 'llem as ,p ranchas
preparadas em Pa'lermo, e que sel'Viriam
dlrectamente para a imp res sao dos selos,
Estas pranchas, devido aos artist as pouco
p eritos, ocaslonaram numerosa s variedades (defeitos de reproduQao, retoques,
etc ... ) que os col EccionadoTes conhecem
bern, € ai'g uns deles constituem mesmo
deformalloes importantes da gravura original.
Mas .logo, como nos ensaios executados em Napoles, sob 0 controle de Aloysio, e com a pun!;ii.o original, agravura
foi reproduzida fielmente com toda a sua
fineza e sua delicadeza de execu!;ao, 0
qUe nos mostra estar-se na presen!;a de
urn pequeno artists., ou, melhor, de uma
das mats vigoros:BS gravuras da coleclliio
filatelica.
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VENDA DOS SELOS FOURNIER

Os cata.Iogos portugueses falam muito
pouco de, Fournier ( :1 ), Fora alguns s elos
isolados, mencionados como falsos, e as slm v.enddios em Li:sboa, a transacgao de
maior quantidade de selos e series verificou-se por intermMio do «Mercado Filatelico), do Porto (4), e consistiu na venda
pela maior oferta de alguns lotes r eferentes a Angola, Guine e India (10.- Venda)
e India, Macau, S. Tome e Timor (11."
Venda) .
Exlstem poucos albuns com as fals ifica!;oes Fournier, e esses raros que aparecem a. venda custam cerca de dois mil
escudos (5) .

o

MATERIAL DAS FALSIFICA(JOES

Durante 0 Congresso da F.edera!;ao Internaclonal 'de F11atelia de 1958, realiza.do em Bruxelas, R. Lullin declaI10u qUe a
Union Philatelique de Geneve (UPG) acabava de doar ao Museu Postal da SUiga ,
em Berne, todo 0 materiai dos «Faux
Fournier) , e que este ficaria a. disposlga,o
dos organizador.es das exposl!;oes filatelicas intemacionais, que queiram. expor especles qUe serviram para as falstfica!;oes,
asslm como selos. Esta comunica!;ao mereceu 0 maior aplauso da parte do Presidente iBer1;helot, Iq ue mantfestou interesse de
que esSe matel'ial seja de vez em quando
apl'esentado ao publico, nas pr6ximas exposl!;oes internac1onais. Com estaa explicagoes, ficou a sruber-se qu,e tUdo continua'Va nas ,b oas maos da UPG.
NOTAS FINAlS

AO SERVI(.O DO AUTOMOaJ1JSMO

A entrega oficial da CCl'lec!;8.o e material dos <Faux Fournien teve fugar em
Berne em 27 de F evereir.o de 1959. Para
terminar, vamos relatar 0 qUe ee passou
nessa altura, transcrevendo do «Bulletin
mensuel de PUnion Philatelique de Geneve) as seguintes passagens:
«As 11 horas e 30 minutos, estavam
em Bern.e os nOVe membro's da UPG, Mademoiselle FrIederich, LuBin, Bertherat,
Hitzsohke, Musso, Prodhom, fRevillet,
Tisserand e Venneille, qUe foram recebldos no !Museu Postal por Salis, secretario-geral dos C.T.T ., Gaudard, chafe dos
servi!;os ~ostais e dos trrubalhos de Impressao, H8!gnauer, inspector dos C.T.T.
Salis di·rig:lu aos membros da UPG, e aoS
convldados, as votos de boas vindas, ex-

II

plicando quem era Fournier, e dlzendo 0
motivo porque a Dlrec!;ao dos C.T.T. estava s atisfelta por p.ossulr 0 material na
mesma sala onde estavam expostos os selos sui!;os. Ainda em nome da Direc!;8.o
dos C.T.T., agradeceu a UPG 0 SeAl donativo, e leu a dedicat6ria inscrita no Livro
de Ouro dos C.T.T.
A Union Philatelique de Geneve voltou
uma pagina da sua hist6ria. A mem6ria
do seu querido. e falecido Presidente Emile Friederich" foi muito recordada. Quanto estaria contente Friederich, por v,erificar 0 resultado .dos seus desejos !
Na lingua original, reproduzlmos co_
mo este donativo dlicou JegaJlizado: «Convention - Entre l'Union Philatelique de
Geneve, designee ci-apres UP.G., d'une
part, et la Direction des P.T.T., a. Berne,
il'autre part, 11 est convenu ce qui suit:
Apres l'edition des 480 albums Faux
Fournier, et la destruction par Ie feu ,
constatee par ministere d'huissier, du
stock des timbres restants, l'Union Philatelique de Geneve, qui avait rachetG
tout l'inventaire, a conserve Jes machines
et l'outillage employes 'pour l'lmpression,
la dentelure, Ie tirage en relief ainst que
la collection des cachets d'obliteration
Article ~remier. - L'Union Phllatelique
de Geneve fait gratuitement don de ce
materiel a. la Direction generale des P .
T. T. a. Berne. Art. 2 - Le Materiel sera
gere par la collection de timbr,es-poste
des P.T.T. qui s'engage a. Ie conserver et
a. lui reserver dans les locaux d'.exposition
un explacement ou 11 sera expose visiblement a 'l 'lntention des visiteurs. Art. 3 Le .prElt, en tout oU en partie, de Ce matenel pour une exposition ou OOute autre
manifestation tph11atelique, sollicite par
une societe suisse, ne pourra i!tre accorde
par la Collection de tlmbres..p~ste des P .
T . T . qu' avec Ie consentement de l'Union
Philatelique de Genev.e. Les demandes
presentees par une sodetede de i'etrang<!ll'
ne pourront Eltre consenties qU'avec Pagrement et sous la garantie du deIegue
officiel en SuiSS'e de Ie Federation Internationa~e de Philatelie (F.I.iP.). Les conditions exlgees pour ces pri!ts seront stipulees .par la Collection. de tlmbres-poste
des P.T.T. TIs seront consentis a tire gracieux a l'U,P.G. ou a. la F .I.P. Art. 4La remise formelle de la collection lI. Padministration des PT.T. aura lieu a Berne.
Art. 5. - iLes clauses du contrat une fois
remp lies, la donation sera inscr.ite au lL
vre d'or de la collection de timbres-peete
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des P.T.T. Ce contrat est fait en deux
exemplaires, l'un pour la donatrice, I'autre pour la donataire. Donation n." 12.
Donatrice Union Philatelique de Geneve
- Gene-ve. [)onnant suit au voeu e~rime
par feu M: Emile Friederich, alors president de la societe, PUnion Pthilateliqu-e de
Geileve fait don a. l'administration des
P.T.T. du Materiel ayant servi a. la fabrication des fac-similes de timbres dits
Faux FournLer. Aipcres la mort du succes_
seur de Fournier, l'Union Plhilatelique de
Geneve racheta Ie fonds de commerCe et
prit l'engagement d'honneur de proceder
a. la destruction complete du stock de fac-similes apres pcrelevement des vignettes
necessaires a. la confection de 480 albuns
vendus aux societes philateliques, experts,
etc.

Pul.ll'se Ce don montrecr aux generations
venir qUe les efforts pour mantenir la
philatel~e saine et vivente ne doivent reculer deval!lt 'a ucun sacrifdce:. .

a.
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ta RI ~as 00 S€RVI<;O
postal Int€RnaCIOnal
A partir de 1 de Abril, e de acordo
com 0 estabelecido no ultimo Congress.:>
da Uniao Postal Universal, os servi!los
pbstals internacionais softeram altera!loes nas respectivas taxas. Nas correspondencias, verificam-se aumentos de 20
centavos nas cartas e manuscritos, e de
10 centavos nas restantes c!lltegorias, com
excep!lao das 1mpressoes em ,r elevo para
uSo dos .cegos e das correspondencias fonoposta.iS, cujas t~ Se mantem. P~r
outr.o lado, a maiorla dos restantes servl!los beneficiam de uma redu!lao de. $50 no
respectiv~ premio, nomeadamente a servi!lo de registos.

naO SaO aum€ntaOas
as taxas postals
paRa €spanha
o novo acordo na.[Jo invalida outro existente ,entre Portugal e Espanha, e, pOl'.
isso, continuam em 'Vigor, entre as dais
parses, as tarifas postais tail como, ate
aqui.

Manifesta<;oes filateliclls
internllcionais
pelo Centen a rio dos
selos dll Sicflill
e pelo 150." Aniv." d o nII SC. " de Tomma so
A loisio JUV1lr1l
Promotorll:
Unione Filate lill Sic iHan ll , PlIlermo

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959

par a
COZINHA
AQUECIMENTO
AGUAS QUENTES
ILUMINACfAO
REFRIGERACfAO

BAIe/BlA
UMA CHAMA VIVA ON DE QUER QUE VIVA

S~6t€eatfJa €IH l'~tI,UfJU~S

nos pavilhoes da «Feira do Mediterr&neo»

em selos estrangeiros

Exposi<;a o f illltelica inte rnllcional
pa t rocinlld ll pela F.I.P.
Bolsa fi l ~te lica inte rn llcionlll
Mll nifestll<;oes IIrtlsticlls e cul t urais

A Republica do- Haiti emitiu, t-ecentemente, uma serie de selos de correio, destinados a 'h omenagear a Organiza¢o das
Na!loes Unidas, 'Para comemorar a 10."
aniversario da Defesa Universal dos Dlreitos do Homem, .selos estes que tern a
particularidade de, pela primeira vez,
apresentar, em selos estrangeiros, uma
sobrecarga em portugue.s.
Tal sobrecarga foi ,f eita em quatro
llnguas, 'Portugue.s, ingles, espanhol e
frances, e diz: eX aniversArio da declara!lao universal dos direitos do homem>.
086 na sobrecallga ,e m portugues Se nota 0 n11mero romano, pols nos restantes a
numero 'e ,em a:lgarismos arabes.
A filatelia continua a ser <born ve[culo
de propaganda de ideias - e de na!loes.

Sede do Comissao Organizadora:

Piazzale Ungberia (Palam Banco di Sicilia)
Tel. 15.680 - PAL ERM0

URSINE Offl[lEL - IL [OLLElIOHITl - IULIA flLlUIICI

I

K
na casa be PORtuq·a l

Cotnefttd.'lio.s

Tdatehco.s
«CENTRO FILATELICO DE
ANGOLA ~

em paRIS
Com a devida venia, transcrevemos do
cJornal de Noticias>, do PortO', 0 segulnte
interessante artigo do seu correspondente
especia l de Paris:
PARJIS (Margo). - Terminada a Exposigao Internacional de cartazes de turismD', que conforme tivemos ocasiao do
relatar, ebteve urn grande I!xito, nem DltO
dias se passaram sern qUe a Casa de Portugal em Paris viesse com uma nova manifestagiio de. considera.vel interesse para
a divulgagao das cotsas do nosso pais.
Desta vez, trata-se de uma e:!Cposigiio
de filatelia, que vern revelar ao publico
parisien;o.e a riqueza das emissoes pestais
portuguesas do Ultramar, em toda a s ua
diversidade e be-Ieza. P ouCQ importante
quantD' i'l. quantidade, muito mais 0 e considerada so,b 0 ponto de vista da variedade das colecgoes e dos motiv~s que as
ilustram, com larga representagao da fauna e da flora de regioes aqul pouee eenhecidas. Para as apaixonados pela filatelia,
esta exposigae e mesmo uma ocasiao tinica qUe s e lhes apresenta, !para eenhecerem, no seu conjunto, a mats cempleta
colecgao de Portugal Ultramarin.o, rica
em coloridos e em figuras pouco vulgares.
De muito maior intereSSe e b am mais
cativantes do que a maioria das franqu ias
editadas e em us o na m etr6pDle, a produgao filatelica ultramarina pO'rtuguesa r.eune, em grande parte, todas, as qualidades
requeridas pOl' uma arte chamada a descmpenhar junto do p ublico uma fun<.;ao

de divulgagiiu ,e cultura, atraentes e pro·
fkuas, com prevetto !para uma finalidade
instrutiva e de mer.o passatempo.
lRe.unindo, ·p ara mals, numerosos especimens de que alguns sao ·bern pouco eonllecidos,esta ,expo~i¢o e, sob esse aspeeto, urn excelente mei o de propaganda
junto dos coleccionadores, ja que, com
eles, po de suscitar desejos muito mats
vastos, e provocar novas predlsposigoes
para determinadas colecgoes. Mesmo do
ponto de vista da propaganda nacLonal,
esta exposigiio tern 0 seu ele.vado inter.esse, pois gragas a ela Se est:a;belece no es!pi rite dos visitantes a realidade do que
Portugal representa no mundo, e quanta
ele vale na sua extensiio territorial enos
seus diversos recursos.
DisPDstoS em varios quadros, gelDS de
iMogambique, de Angola, de Calbo· Verde,
da Guine, de S. Tome e Pr.incipe, de Macau, de Timor e da Indla portuguesa,
apresentam lindas ilustragOes de flores,
de borboletas e de outros motivos curio50S. Em outros quadros iiguram as diversas oper.a goes do fabrico dos selos, desde 0 desenho original ate i'l.s operagoes
finals da Uragem.
Esta exposigao, que a Casa de Portugal em Paris organizou gragas ao concurso dos SeIW~g05 dos <Valores Postais>
do Ministerio d() Ultramar, de iLisbea, esta
muito bern apresentada , e nisso mais uma
vez Se revela. 0 grande g.osto com que
Paulo Ferreira, Eeu director arttstico,
sempre realga as manifestagoes de que
assume a decDragiio. (A. N.).

Foi aOI «Centro Filatelico de Angola», e nao ao «Clube Filatelico de
Luanda», como: por lapso, publicamos no nosso n.O 90, dedicado ao
ultimo «Dia do Selo», que se ficou
devendo a iniciativa da magnifica
«II Exposi~ao Filatelica de Luanda», reailizada em comemora~ao daquele «Dia do Selo».
Comol entao noticiamos, 0 nosso
prezado consocio e Amigo Sr. Jorge
Vaz de Atbreu, proprietario daquele
importante e conceituado «Centro
FilateIico de Angola», ofereceu
25.000 selos aos alunos dos Liceus
de Luanda, e a. tados os demais estudantes que visitaram a referida
exposi~ao.

Facto que merece sar salientado
e agradecido, mas merece, sobretudo, ser seguido.
DR. ANT6NIO D' ALMEIDA
FIGUEIREDO
Dentre as dirigerntes do Clube
FilatelicO' del PO'rtugal, querermos
hoiel destacaJr' o. Dr. Antonio' d' ALmeida. Figueiredo', distinto Chelje de
Redacgiio, eI co.lab()(l'(J1dor do'S rn..atis
assiduO's deste «BO'letim».
Medico ilustre, e tamto de cUnica
g eral COIm..()t do.. especialidaJde doengas pulmrmwres, corm estagio de
m1.titw wws nos Sa.rn.a..to'rios do Caramulo, el, actual'l'lWnte:, nO's -do Lurniar, 0 Dr. Antonio. d' Almeida Fi-

gueiredol e jilatelista apaJixOtnado e
estua.rioso, e um dirigente de CUjCL
actuagiio tnuito espera a expamsiio
do nOS8"O Clube.

LEILkO DE UMA SERlE DE
SELOS

o Sr. Tenent~Coronel Artur
Augusto Lopes, da Comissao Executiva do Selo da Rua, do Porto, enviou-nos uma serie nova comemorativa do Ano Santo, 1950, para ser
vendida pela maior merta, a favor
da obra de protec~ao a raparigas
desamparadas, dirigida pela Esposa
do Sr. Prof. Doutor Carlos Trincao.
Tern ja as ofertas de· 30$00,
35$00 e 40$00, e sera arrematada
a maior oferta que recebermos ate
ao fim do mes, de Maio.
Ao 'S r. Tenente-Go'l'QIIlel Artur
Augusto Lopes, no nosso nome e no
da Sr.n D. Ema Trincao, sinceros
agradecimentos.
PR6XIMAS EXBOSIQoES
FILATELICAS
Em Malio e Junho, viio realizar-Sel elm Lisboo duas expo·sU;oes Filatelica.s: (L dO' «Clube B. P.» eI OJ do
«Clube Arte e Sport».
Em AgO'sto' 0% Setembro, realiza-se em Ave-iro uma grande exposi~iio jilatelica, integrada nas jestas cormemtorativas do Milemario de
Ave:iro, eI do Bicelntenario· da sua
elelvat;iio, a cidade.
Ainda em Lisboa, po'ssive:lmernte
em Outubro., tera Lugar uma. outrc~
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BOLETIM

DO

CLUBE

FILATIOLICO

exposi~ao na. sed~ do Aero Glube de
Portugal.
E esta twmbem ja ern organiza~ao' a II Exp()lsi~aO' Fila.telica na.
Uniiiol de Gremios del Lojistas de
Lis b oa., que nO' cuno passado wlcam~ou tao' justificado sucesso.

DE PORTUGAL

Toclwt estas cUnco exp(isi~oes
tem 0 patrocinio' e a. mais ent'UlSiastica colabo!J'a~a(i dO' «Glube Filatelic.O' de POl'r tugal», que w cada uma
delas deJti.ica.ra um numerro deste Boletim.

,

r

A SEVER ·A
RUA DAS GAVEAS, 55-57
*
LIS BOA
TELEF. 34006
BAIRRO ALTO - PORTUGAL

*

.

R£STAURANTE TIPICO

~

RESTAURANT TYPIQU£
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

COM SHELL X-100 MOTOR OIL MULTIGRADE, cujos

\~------------------------------------------------~I

aditivos especiais asseguram ao motor do seu
carro uma melhor protec~l!o, poupam a vida da
baterle, proporcionam urn arranque imedlato e uma
maior economia de combustivel.

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAl OR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA!
A DE MAl OR TIRAGEM!
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO!

b

IB

BOLETIM

FllAT~LlCO

DO ClUBE

LISTA DE SOCIOS DO

DE PORTUGAL

CLUBE FILATELICO. DE PORTUGAL

450.· Anivers8.rio da fUDd~, do Estado da. India.
Portaria n." 15.619 - Serie Vice-reis

3 rs.

B rs.

COO.OOO

Tlragens
Sobretaxados

1 T.

400.000

3 T.

350.000

300.000
250.000

10 T.

250.000
120.000

3 R.

100.000
50.000

carta

G~ogrMic.!t do Dis.trito de Damao (Damito, Dadra. e Nagar Aveli)
Porta:ria n." 16.356.

Tlragens
Sobretaxados
Portaria

Tlragens
Sobretaxados

D."

Altera~Oes

3 rs.

6 rs.

3 T.

6 T.

11 T.

2 R.

5 500 000
2.500 000

2 500.000

1 200.000
SOO 000

1.000 000
500 000

1 000 000
500 000

3 R.

5 R.

500000
250 000

500 000

200 000
150 000

250 000

Brasoes de Vice-Reis e Governadores
16.467.

2 r5.
5 000 000
5~000

6 rs.
5 000 005

1500000

9 rs.

1 T.

4 T.

2.000.000 2 000 000 1 000 000
1500000
~OOO
~OOO

5 T.

11 T.

1.000 000

1 000.000

~ OOO

mooo

1 R.

500 000
400 000

SELOS DE PORTEADO
1952 -

Serie cAreo-Iris:.

2 rs.

Tiragens
Sobretaxados

400.000
180.000

3 rs.

300.000
150.000

6 rs,

1 T.

250.000
165.000

100.000

2 T.

100.000
45.000

10 T.

50.000
30.000

IMPRESSOS SELADOS
BILHETES POSTA]S
Por-taria Ministerial n." 15.334, de 5 de Abril de 1955.
6 rs.

Tiragens
Sobretllxados

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo 0 material filatelico

5.000.000
1.000.000

- ------N-O- V
- -.-D- A
-D-E-S-------j
ACEITAMOS INSCRIC01!lS
• TEMATICOS 0
R1!lMESSAS A ESCOLHA
SEIIIPRE BONS PRECOS

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
, LISBOA
(PORTUGAL)

H. C. GARCIA
"p.

•

L1nA DEL sau -MI&LlfDERLlUE-MEMBm

R. do Ouro, 149·3.0 F.
2290 - LlSBOA - Tel. 30701

..

,------------------~---

- Reingressos -

PORTUGAL
180-Maxime Vaultil!lI' - iRua de S. Domingos a L!lipa, 18 - Lisboa - (A)
Po, Fr, In, Es, N. U. 1. 2. ate 1946
3. ate 1909.
379 - Raul ,Soares - iRua Gomes da Silva, 9 ric esq. - Lisboa l-PIo, Fr,
In, Es, T. C. V. N. U. 1. 2. 5. 15.
30. 60. -e Tematica Caminhos de
'F -erro. 90.
1874-Eng. Agr6nomo Carlos Duro Contre.iras - Praceta Oircundante da
Igreja d e S. Joiio de Brito - Lote
<110 - Alvalade - iLisboa (M)
Po, T. iN. U. 60.
2263- Jose Maria Baptista d e Sous a Rafael - Rua Capelo Iven s , 25-San tarem - (P) iPo, Fr, In, T. N. U.
60. 1. F. D. C, 90, 94.
2279---Francisco iLeal Paiva- Rua do Encontro, n." 1 - Guarda - T. C. N.
U. Po, iFor, In, Esp, 1. 2. 5. -12. 30.
Japiio. MMicos . 65. RiAU ~. 58.
90. 94.
245~Tredo Fernandes Neto --:- .A.venida General IR!ogad8Js, 41-3. o...Esq. Lisb0/l- (M) !Po, E s , Fr, In, T.
C. 60. 3. 90. 94.
2689- Ant6nio Mendes iLeite - Avenida
do Aeroporto, Late 439-3. o-Dt.o -,.
Lisboa (P) Po, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 90. 94.
3410-Dr. Diogo de S'ousa. -e Holstein Mano'el - TraveBS,p. do Abarr.a.camento de Peniche, n.O 9 - Lisboa (1M) T. C. N. U ..e pr.ovas de 1. 2.
341l- Ant6nio Manuel ISBJramago de Brito - AI-bernoa (Baixo Alentejo) T. C. V. 72. ::Medalhas.
3412- Edmundo Martiils Pinheiro - R.
D. Francisco de Almeida, lL Rua
Projectada, 9· - Oeiras - (1M) T.
C, N, U. 60. 1. 2. Israel 21. 28. 30.
3414-Ant6nio d e Sacoto Freire Nunes' Av. Guerra Junqueiro', 26-3. o-'Esq.-

mu-mn
HOYOS

Of! ME.BRES

socios

iLisboa (iP) In, Fr, T. C. N. U .
60. 1. 2. 3. 93. 94.
3415---<Ant6nio Joiio Martins' de Abreu Av. Guerra .1'unqueiro', 26-'5. o-,Esq.- Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N.
U. 60. 1. 2. 3. 94.
3416-Prof. Jaime Ribeiro de Oliveira Rua 5 de Outubro, 55 - Viseu (A) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60.
1.2.90.
3417- Sabino LUis Alv.es Dias - Travessa Afonso Sanches, 8 Cascais
(P) Po, T. C. V. N. U. 60. 3.
90. 93.
3418--Dr. Mamo Jose Boino de Azevedo
- iRua de D. Isabel, 8 - l!:vora.

ANGOLA
2069-Joao Giselo Simoes ' de Albreu Caixa Postal 43 - Sa da Bandeira.
3216-D. Maria iFe1isbela Madeira Gomes
Carmona - Vila· de Santa Comba
Dao (Cela) (P) Po, Fr, Es T .
C. N. U. 60. 1. 2. 4. Motivos des.
portivos, flores e religiosos. 30
90. 94.

BRASIL
3409-- FrankIin Kwpperman - iRua Os·
car Freir.e, 1492 - S. PaulO--'B ra5il (1M) Po, T. C. V. N. U. 60.
3. 90.

ESPANHA
3114--Bernarbe Dorronsoro Fernandez 'Plaza Univers idad, 4 - Granada
- OM) Fr, In, Ea, It, V. N. U. 60.
1. 2. 3. 90/ 1959.

ALEMANHA
3277- 0tto Wendt - Hamburg - Blank en ese - FrenssenstraSl!.e 90- Po,
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BOLETIM DO CLUBE

FILATELICO

Fr, In, AI, 60. 2. 6. SuI e Ceritral
90. 91. 97.

amba as SOBR€taxas bos S€tos bo

PORTUGAL

10 - Trieste 60. 3. 90. 97.

(M) It, Es, Fr, AI,

-

2, Harding Nay (A) Estonian. AI, In,
M. 3. 92. 94. 72. Old
friendly corresponden-

Ce

340

Andrzej 8itkowski - uJ. 17 styczia 32, 14 - Wars zawa 21 - (A)
In, AI, T. N .U. 60. 5. and Colonies .
90.

TURQUIA
ITALIA

2636- Ettore Ercigoj -

Via del Capuano,

3413- Georges Karatsa1is - Beyaz gUl
cad. 77 - Arnavutkoy - Fr. In .
T. N . U . 60. 3. 90.

o MAIOR LEILAo POR CORRESPONDitNCIA DA AMERICA LATJNA
V1nte Casas Fltlatelicas oferecern conjuntamente seu maberial de selos, num
leiliio por eorrespond~ncla, organizado pela

IEVISTA FILATELICA BRASILEIRA
Serao leiloados selos de todo

€stabo ba jnbla

POL6NIA

INGLATERRA
2532- Harold Osi
'CambridgeRusso. 60.
Banknotes,

DE

0

mundo, especiadmente :

BRASIL - AMERICA LATINA - EUROPA - CLASSICOS - ATACADO
Nao esquega qUe 0 edmJblo do Cruzeiro Bra;aileiro e multo favoravel. Eacreva ainda HOJE, e pega a edigao especial da RlFlB, con t endo 0 catalogo Hustrado, publicado em Portugu~s e Ingl~s .

5 Mllhoes de Cruzeiros em selol II

I

REVISTA FILATELICA BRASILEIRA - SaO Paulo - BRASIL
Rua Batriio de ltapetiningOJ, 262

Procuramos estar em contaeto permanente com todo D Ultramar, rpara conhecerrnos, no mInimo detBJlhe, rudo 0 que s e
passa no meio flIatelico. 86 rulBim podem03 prestar infonnagoes que constantemente nos sao solicitadas pelos nos~o s
mil hares de leItores·, a quem tentrunos
esclarecer 0 melhor poss[vel.
Pre.;:entemente, 0 qUe mais inter.esse
tern pEIJra os coleccionadores e tudo 0 qu ~
diga respeito aos selos sobretaxados do
Estado da India, e e deles que nos voltamos a ocupar, fornecendo alguns apontamentos aos interessados.
Em p'l "indpio de Margo, estavam 10calmente esgotadas as taxas de $40 sl 2
tangas, e $80 sobrp :j rupie~
o valor $80 sOlb re 10 tangas, constava
que naturalmente seria impresso em
quantidade menor do que a indleada no
Boletim Of.fcial, porque· na altura de serem tipograiadas foram 'encontradas foIhas p a:rtidas em bloeos, tornando Impossivel 0 prosseguimento da itnpressao sem
serem coladas numa outra a..!!, folhas despedagadas, para !:!e poderem segurar durante a impressao ;
A goma de algumas taxas, como pOl'
exemplo os de 1$50 e 2$00, esta quase toda
deteriorada.
Para 0 primeiro dia de circulagao dos
selos sobretaxados, nao Se fez carimbo
especial. Houve, contudo, 0 cuidado de se
fazerem, particularmente, sobrescritos selados e olb Uterados com a data de 1 de
Janeiro de 1959.
Urn ou outro erro tern apareeido, mas
o mais importante foi sem duvida uma
folha de 50 selos 'de $80 sobre 3 rupias,
impr.essa com dupla sobretaxa.

Por
JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

Dado tratar-se de grande raridade, 0
seu possuidor pede pOl' ela a quantla de
7.500$00. POl' sugesti!.o nossa, e no caso de.
mesma nao ter comprador, r ecomendamos qUe fo::se fracclonada, procurando
servir 0 maior numero poss[vel de coleccionadores.
QUSJnto aos s £los de porteado, ate fins
de Margo, tinham sldo s6 sohretaxados
4 taxas, e apenas· para uso local, nao se
vendendo aos eoleccionadores em quantidade.
A quinta taxa, is to e, $60 sobre 10
tangas, aquela que tern menos tiragem,
ainda recentemente nao tlnha .sido sobretaxada, 0 qUe quer dlzer que s6 dentro de
urn ou dois me ~es e..<-tara a venda.
Quanto a venda na Ag~ncia Geral do
UItramar - 8ecgao de Filatelia - SJinda
nada Se sabe, a nao ser que aquela continua a receber pedld05 ...
Flnalmente, qu e-remos fazer a correcgilo de uma ( gralha:. apareclda no nosso
artigo anterior: Na serJ e porteado, nas
quantidades sobretaxadas· de 10 tangas,
onde !:!e Ie 70.000, dev.e lerose 30.000, como
os nossos leitores facilm ente corrigiram,
de acordo com 0 texto.
E porque saiu com algumas inexactidoes, das quais pedimos .desculpa. aos nossos leltores novamente voltamos a pueliear 0 mapa inserto naquele n-o:;so art!go anterior:

MAPA COMPARATIVO DAS QUANTIDADES EMITIDAS E DAS SO.BRETAXAS
SIDL08 DE FRANQUIA ORDINARIA
450.· AnlVeTS8,rio da
Porta,ria n .· 15.618 -

2 T.

Tlragens
Sobretaxados

funda~ilo

do Estado da India

Serle Fortalezas.

500.000
200.000

'2,5 T.

400.000
200 .000

3 ,5 T.

350.000
300.000

5 T.

850 .000

12 T.

250.000

1 R.

150.000
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90.

TURQUIA
ITALIA

2636- Ettore Ercigoj -

Via del Capuano,

3413- Georges Karatsa1is - Beyaz gUl
cad. 77 - Arnavutkoy - Fr. In .
T. N . U . 60. 3. 90.

o MAIOR LEILAo POR CORRESPONDitNCIA DA AMERICA LATJNA
V1nte Casas Fltlatelicas oferecern conjuntamente seu maberial de selos, num
leiliio por eorrespond~ncla, organizado pela

IEVISTA FILATELICA BRASILEIRA
Serao leiloados selos de todo

€stabo ba jnbla

POL6NIA

INGLATERRA
2532- Harold Osi
'CambridgeRusso. 60.
Banknotes,

DE

0

mundo, especiadmente :

BRASIL - AMERICA LATINA - EUROPA - CLASSICOS - ATACADO
Nao esquega qUe 0 edmJblo do Cruzeiro Bra;aileiro e multo favoravel. Eacreva ainda HOJE, e pega a edigao especial da RlFlB, con t endo 0 catalogo Hustrado, publicado em Portugu~s e Ingl~s .

5 Mllhoes de Cruzeiros em selol II

I

REVISTA FILATELICA BRASILEIRA - SaO Paulo - BRASIL
Rua Batriio de ltapetiningOJ, 262

Procuramos estar em contaeto permanente com todo D Ultramar, rpara conhecerrnos, no mInimo detBJlhe, rudo 0 que s e
passa no meio flIatelico. 86 rulBim podem03 prestar infonnagoes que constantemente nos sao solicitadas pelos nos~o s
mil hares de leItores·, a quem tentrunos
esclarecer 0 melhor poss[vel.
Pre.;:entemente, 0 qUe mais inter.esse
tern pEIJra os coleccionadores e tudo 0 qu ~
diga respeito aos selos sobretaxados do
Estado da India, e e deles que nos voltamos a ocupar, fornecendo alguns apontamentos aos interessados.
Em p'l "indpio de Margo, estavam 10calmente esgotadas as taxas de $40 sl 2
tangas, e $80 sobrp :j rupie~
o valor $80 sOlb re 10 tangas, constava
que naturalmente seria impresso em
quantidade menor do que a indleada no
Boletim Of.fcial, porque· na altura de serem tipograiadas foram 'encontradas foIhas p a:rtidas em bloeos, tornando Impossivel 0 prosseguimento da itnpressao sem
serem coladas numa outra a..!!, folhas despedagadas, para !:!e poderem segurar durante a impressao ;
A goma de algumas taxas, como pOl'
exemplo os de 1$50 e 2$00, esta quase toda
deteriorada.
Para 0 primeiro dia de circulagao dos
selos sobretaxados, nao Se fez carimbo
especial. Houve, contudo, 0 cuidado de se
fazerem, particularmente, sobrescritos selados e olb Uterados com a data de 1 de
Janeiro de 1959.
Urn ou outro erro tern apareeido, mas
o mais importante foi sem duvida uma
folha de 50 selos 'de $80 sobre 3 rupias,
impr.essa com dupla sobretaxa.

Por
JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

Dado tratar-se de grande raridade, 0
seu possuidor pede pOl' ela a quantla de
7.500$00. POl' sugesti!.o nossa, e no caso de.
mesma nao ter comprador, r ecomendamos qUe fo::se fracclonada, procurando
servir 0 maior numero poss[vel de coleccionadores.
QUSJnto aos s £los de porteado, ate fins
de Margo, tinham sldo s6 sohretaxados
4 taxas, e apenas· para uso local, nao se
vendendo aos eoleccionadores em quantidade.
A quinta taxa, is to e, $60 sobre 10
tangas, aquela que tern menos tiragem,
ainda recentemente nao tlnha .sido sobretaxada, 0 qUe quer dlzer que s6 dentro de
urn ou dois me ~es e..<-tara a venda.
Quanto a venda na Ag~ncia Geral do
UItramar - 8ecgao de Filatelia - SJinda
nada Se sabe, a nao ser que aquela continua a receber pedld05 ...
Flnalmente, qu e-remos fazer a correcgilo de uma ( gralha:. apareclda no nosso
artigo anterior: Na serJ e porteado, nas
quantidades sobretaxadas· de 10 tangas,
onde !:!e Ie 70.000, dev.e lerose 30.000, como
os nossos leitores facilm ente corrigiram,
de acordo com 0 texto.
E porque saiu com algumas inexactidoes, das quais pedimos .desculpa. aos nossos leltores novamente voltamos a pueliear 0 mapa inserto naquele n-o:;so art!go anterior:

MAPA COMPARATIVO DAS QUANTIDADES EMITIDAS E DAS SO.BRETAXAS
SIDL08 DE FRANQUIA ORDINARIA
450.· AnlVeTS8,rio da
Porta,ria n .· 15.618 -

2 T.

Tlragens
Sobretaxados

funda~ilo

do Estado da India

Serle Fortalezas.

500.000
200.000

'2,5 T.

400.000
200 .000

3 ,5 T.

350.000
300.000

5 T.

850 .000

12 T.

250.000

1 R.

150.000

IB
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450.· Anivers8.rio da fUDd~, do Estado da. India.
Portaria n." 15.619 - Serie Vice-reis

3 rs.

B rs.

COO.OOO

Tlragens
Sobretaxados

1 T.

400.000

3 T.

350.000

300.000
250.000

10 T.

250.000
120.000

3 R.

100.000
50.000

carta

G~ogrMic.!t do Dis.trito de Damao (Damito, Dadra. e Nagar Aveli)
Porta:ria n." 16.356.

Tlragens
Sobretaxados
Portaria

Tlragens
Sobretaxados

D."

Altera~Oes

3 rs.

6 rs.

3 T.

6 T.

11 T.

2 R.

5 500 000
2.500 000

2 500.000

1 200.000
SOO 000

1.000 000
500 000

1 000 000
500 000

3 R.

5 R.

500000
250 000

500 000

200 000
150 000

250 000

Brasoes de Vice-Reis e Governadores
16.467.

2 r5.
5 000 000
5~000

6 rs.
5 000 005

1500000

9 rs.

1 T.

4 T.

2.000.000 2 000 000 1 000 000
1500000
~OOO
~OOO

5 T.

11 T.

1.000 000

1 000.000

~ OOO

mooo

1 R.

500 000
400 000

SELOS DE PORTEADO
1952 -

Serie cAreo-Iris:.

2 rs.

Tiragens
Sobretaxados

400.000
180.000

3 rs.

300.000
150.000

6 rs,

1 T.

250.000
165.000

100.000

2 T.

100.000
45.000

10 T.

50.000
30.000

IMPRESSOS SELADOS
BILHETES POSTA]S
Por-taria Ministerial n." 15.334, de 5 de Abril de 1955.
6 rs.

Tiragens
Sobretllxados

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo 0 material filatelico

5.000.000
1.000.000

- ------N-O- V
- -.-D- A
-D-E-S-------j
ACEITAMOS INSCRIC01!lS
• TEMATICOS 0
R1!lMESSAS A ESCOLHA
SEIIIPRE BONS PRECOS

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
, LISBOA
(PORTUGAL)

H. C. GARCIA
"p.

•

L1nA DEL sau -MI&LlfDERLlUE-MEMBm

R. do Ouro, 149·3.0 F.
2290 - LlSBOA - Tel. 30701

..

,------------------~---

- Reingressos -

PORTUGAL
180-Maxime Vaultil!lI' - iRua de S. Domingos a L!lipa, 18 - Lisboa - (A)
Po, Fr, In, Es, N. U. 1. 2. ate 1946
3. ate 1909.
379 - Raul ,Soares - iRua Gomes da Silva, 9 ric esq. - Lisboa l-PIo, Fr,
In, Es, T. C. V. N. U. 1. 2. 5. 15.
30. 60. -e Tematica Caminhos de
'F -erro. 90.
1874-Eng. Agr6nomo Carlos Duro Contre.iras - Praceta Oircundante da
Igreja d e S. Joiio de Brito - Lote
<110 - Alvalade - iLisboa (M)
Po, T. iN. U. 60.
2263- Jose Maria Baptista d e Sous a Rafael - Rua Capelo Iven s , 25-San tarem - (P) iPo, Fr, In, T. N. U.
60. 1. F. D. C, 90, 94.
2279---Francisco iLeal Paiva- Rua do Encontro, n." 1 - Guarda - T. C. N.
U. Po, iFor, In, Esp, 1. 2. 5. -12. 30.
Japiio. MMicos . 65. RiAU ~. 58.
90. 94.
245~Tredo Fernandes Neto --:- .A.venida General IR!ogad8Js, 41-3. o...Esq. Lisb0/l- (M) !Po, E s , Fr, In, T.
C. 60. 3. 90. 94.
2689- Ant6nio Mendes iLeite - Avenida
do Aeroporto, Late 439-3. o-Dt.o -,.
Lisboa (P) Po, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 90. 94.
3410-Dr. Diogo de S'ousa. -e Holstein Mano'el - TraveBS,p. do Abarr.a.camento de Peniche, n.O 9 - Lisboa (1M) T. C. N. U ..e pr.ovas de 1. 2.
341l- Ant6nio Manuel ISBJramago de Brito - AI-bernoa (Baixo Alentejo) T. C. V. 72. ::Medalhas.
3412- Edmundo Martiils Pinheiro - R.
D. Francisco de Almeida, lL Rua
Projectada, 9· - Oeiras - (1M) T.
C, N, U. 60. 1. 2. Israel 21. 28. 30.
3414-Ant6nio d e Sacoto Freire Nunes' Av. Guerra Junqueiro', 26-3. o-'Esq.-

mu-mn
HOYOS

Of! ME.BRES

socios

iLisboa (iP) In, Fr, T. C. N. U .
60. 1. 2. 3. 93. 94.
3415---<Ant6nio Joiio Martins' de Abreu Av. Guerra .1'unqueiro', 26-'5. o-,Esq.- Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N.
U. 60. 1. 2. 3. 94.
3416-Prof. Jaime Ribeiro de Oliveira Rua 5 de Outubro, 55 - Viseu (A) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60.
1.2.90.
3417- Sabino LUis Alv.es Dias - Travessa Afonso Sanches, 8 Cascais
(P) Po, T. C. V. N. U. 60. 3.
90. 93.
3418--Dr. Mamo Jose Boino de Azevedo
- iRua de D. Isabel, 8 - l!:vora.

ANGOLA
2069-Joao Giselo Simoes ' de Albreu Caixa Postal 43 - Sa da Bandeira.
3216-D. Maria iFe1isbela Madeira Gomes
Carmona - Vila· de Santa Comba
Dao (Cela) (P) Po, Fr, Es T .
C. N. U. 60. 1. 2. 4. Motivos des.
portivos, flores e religiosos. 30
90. 94.

BRASIL
3409-- FrankIin Kwpperman - iRua Os·
car Freir.e, 1492 - S. PaulO--'B ra5il (1M) Po, T. C. V. N. U. 60.
3. 90.

ESPANHA
3114--Bernarbe Dorronsoro Fernandez 'Plaza Univers idad, 4 - Granada
- OM) Fr, In, Ea, It, V. N. U. 60.
1. 2. 3. 90/ 1959.

ALEMANHA
3277- 0tto Wendt - Hamburg - Blank en ese - FrenssenstraSl!.e 90- Po,
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exposi~ao na. sed~ do Aero Glube de
Portugal.
E esta twmbem ja ern organiza~ao' a II Exp()lsi~aO' Fila.telica na.
Uniiiol de Gremios del Lojistas de
Lis b oa., que nO' cuno passado wlcam~ou tao' justificado sucesso.

DE PORTUGAL

Toclwt estas cUnco exp(isi~oes
tem 0 patrocinio' e a. mais ent'UlSiastica colabo!J'a~a(i dO' «Glube Filatelic.O' de POl'r tugal», que w cada uma
delas deJti.ica.ra um numerro deste Boletim.

,

r

A SEVER ·A
RUA DAS GAVEAS, 55-57
*
LIS BOA
TELEF. 34006
BAIRRO ALTO - PORTUGAL

*

.

R£STAURANTE TIPICO

~

RESTAURANT TYPIQU£
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

COM SHELL X-100 MOTOR OIL MULTIGRADE, cujos

\~------------------------------------------------~I

aditivos especiais asseguram ao motor do seu
carro uma melhor protec~l!o, poupam a vida da
baterle, proporcionam urn arranque imedlato e uma
maior economia de combustivel.

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAl OR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA!
A DE MAl OR TIRAGEM!
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO!

b

K
na casa be PORtuq·a l

Cotnefttd.'lio.s

Tdatehco.s
«CENTRO FILATELICO DE
ANGOLA ~

em paRIS
Com a devida venia, transcrevemos do
cJornal de Noticias>, do PortO', 0 segulnte
interessante artigo do seu correspondente
especia l de Paris:
PARJIS (Margo). - Terminada a Exposigao Internacional de cartazes de turismD', que conforme tivemos ocasiao do
relatar, ebteve urn grande I!xito, nem DltO
dias se passaram sern qUe a Casa de Portugal em Paris viesse com uma nova manifestagiio de. considera.vel interesse para
a divulgagao das cotsas do nosso pais.
Desta vez, trata-se de uma e:!Cposigiio
de filatelia, que vern revelar ao publico
parisien;o.e a riqueza das emissoes pestais
portuguesas do Ultramar, em toda a s ua
diversidade e be-Ieza. P ouCQ importante
quantD' i'l. quantidade, muito mais 0 e considerada so,b 0 ponto de vista da variedade das colecgoes e dos motiv~s que as
ilustram, com larga representagao da fauna e da flora de regioes aqul pouee eenhecidas. Para as apaixonados pela filatelia,
esta exposigae e mesmo uma ocasiao tinica qUe s e lhes apresenta, !para eenhecerem, no seu conjunto, a mats cempleta
colecgao de Portugal Ultramarin.o, rica
em coloridos e em figuras pouco vulgares.
De muito maior intereSSe e b am mais
cativantes do que a maioria das franqu ias
editadas e em us o na m etr6pDle, a produgao filatelica ultramarina pO'rtuguesa r.eune, em grande parte, todas, as qualidades
requeridas pOl' uma arte chamada a descmpenhar junto do p ublico uma fun<.;ao

de divulgagiiu ,e cultura, atraentes e pro·
fkuas, com prevetto !para uma finalidade
instrutiva e de mer.o passatempo.
lRe.unindo, ·p ara mals, numerosos especimens de que alguns sao ·bern pouco eonllecidos,esta ,expo~i¢o e, sob esse aspeeto, urn excelente mei o de propaganda
junto dos coleccionadores, ja que, com
eles, po de suscitar desejos muito mats
vastos, e provocar novas predlsposigoes
para determinadas colecgoes. Mesmo do
ponto de vista da propaganda nacLonal,
esta exposigiio tern 0 seu ele.vado inter.esse, pois gragas a ela Se est:a;belece no es!pi rite dos visitantes a realidade do que
Portugal representa no mundo, e quanta
ele vale na sua extensiio territorial enos
seus diversos recursos.
DisPDstoS em varios quadros, gelDS de
iMogambique, de Angola, de Calbo· Verde,
da Guine, de S. Tome e Pr.incipe, de Macau, de Timor e da Indla portuguesa,
apresentam lindas ilustragOes de flores,
de borboletas e de outros motivos curio50S. Em outros quadros iiguram as diversas oper.a goes do fabrico dos selos, desde 0 desenho original ate i'l.s operagoes
finals da Uragem.
Esta exposigao, que a Casa de Portugal em Paris organizou gragas ao concurso dos SeIW~g05 dos <Valores Postais>
do Ministerio d() Ultramar, de iLisbea, esta
muito bern apresentada , e nisso mais uma
vez Se revela. 0 grande g.osto com que
Paulo Ferreira, Eeu director arttstico,
sempre realga as manifestagoes de que
assume a decDragiio. (A. N.).

Foi aOI «Centro Filatelico de Angola», e nao ao «Clube Filatelico de
Luanda», como: por lapso, publicamos no nosso n.O 90, dedicado ao
ultimo «Dia do Selo», que se ficou
devendo a iniciativa da magnifica
«II Exposi~ao Filatelica de Luanda», reailizada em comemora~ao daquele «Dia do Selo».
Comol entao noticiamos, 0 nosso
prezado consocio e Amigo Sr. Jorge
Vaz de Atbreu, proprietario daquele
importante e conceituado «Centro
FilateIico de Angola», ofereceu
25.000 selos aos alunos dos Liceus
de Luanda, e a. tados os demais estudantes que visitaram a referida
exposi~ao.

Facto que merece sar salientado
e agradecido, mas merece, sobretudo, ser seguido.
DR. ANT6NIO D' ALMEIDA
FIGUEIREDO
Dentre as dirigerntes do Clube
FilatelicO' del PO'rtugal, querermos
hoiel destacaJr' o. Dr. Antonio' d' ALmeida. Figueiredo', distinto Chelje de
Redacgiio, eI co.lab()(l'(J1dor do'S rn..atis
assiduO's deste «BO'letim».
Medico ilustre, e tamto de cUnica
g eral COIm..()t do.. especialidaJde doengas pulmrmwres, corm estagio de
m1.titw wws nos Sa.rn.a..to'rios do Caramulo, el, actual'l'lWnte:, nO's -do Lurniar, 0 Dr. Antonio. d' Almeida Fi-

gueiredol e jilatelista apaJixOtnado e
estua.rioso, e um dirigente de CUjCL
actuagiio tnuito espera a expamsiio
do nOS8"O Clube.

LEILkO DE UMA SERlE DE
SELOS

o Sr. Tenent~Coronel Artur
Augusto Lopes, da Comissao Executiva do Selo da Rua, do Porto, enviou-nos uma serie nova comemorativa do Ano Santo, 1950, para ser
vendida pela maior merta, a favor
da obra de protec~ao a raparigas
desamparadas, dirigida pela Esposa
do Sr. Prof. Doutor Carlos Trincao.
Tern ja as ofertas de· 30$00,
35$00 e 40$00, e sera arrematada
a maior oferta que recebermos ate
ao fim do mes, de Maio.
Ao 'S r. Tenente-Go'l'QIIlel Artur
Augusto Lopes, no nosso nome e no
da Sr.n D. Ema Trincao, sinceros
agradecimentos.
PR6XIMAS EXBOSIQoES
FILATELICAS
Em Malio e Junho, viio realizar-Sel elm Lisboo duas expo·sU;oes Filatelica.s: (L dO' «Clube B. P.» eI OJ do
«Clube Arte e Sport».
Em AgO'sto' 0% Setembro, realiza-se em Ave-iro uma grande exposi~iio jilatelica, integrada nas jestas cormemtorativas do Milemario de
Ave:iro, eI do Bicelntenario· da sua
elelvat;iio, a cidade.
Ainda em Lisboa, po'ssive:lmernte
em Outubro., tera Lugar uma. outrc~
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des P.T.T. Ce contrat est fait en deux
exemplaires, l'un pour la donatrice, I'autre pour la donataire. Donation n." 12.
Donatrice Union Philatelique de Geneve
- Gene-ve. [)onnant suit au voeu e~rime
par feu M: Emile Friederich, alors president de la societe, PUnion Pthilateliqu-e de
Geileve fait don a. l'administration des
P.T.T. du Materiel ayant servi a. la fabrication des fac-similes de timbres dits
Faux FournLer. Aipcres la mort du succes_
seur de Fournier, l'Union Plhilatelique de
Geneve racheta Ie fonds de commerCe et
prit l'engagement d'honneur de proceder
a. la destruction complete du stock de fac-similes apres pcrelevement des vignettes
necessaires a. la confection de 480 albuns
vendus aux societes philateliques, experts,
etc.

Pul.ll'se Ce don montrecr aux generations
venir qUe les efforts pour mantenir la
philatel~e saine et vivente ne doivent reculer deval!lt 'a ucun sacrifdce:. .

a.

BIBLIOGRAFIA:
1-

eReimpressoe's de varios ortigos sobre selos
de Portugo l e C ol6nios» - Lis boo, 1944.
2 - «Fourn ier's» 1914 Price-List of Philotelic
Forgeries» Kinners ley, 1958.
3 - cCot61og o Simoes Fe rreiro de selos de Portugo l e Ultrome r» - Porto 1958.
4 - ID." ell." Vende de selos por ofertaMercado Filetelico - Porto 28 de Janeiro,
e Lisboo II de Fevere iro de 1956.
5-Album des e Fo ux Fo urn ier», 190." e 191 : '
V. O. de O. Roumet , Paris, 1959.

ta RI ~as 00 S€RVI<;O
postal Int€RnaCIOnal
A partir de 1 de Abril, e de acordo
com 0 estabelecido no ultimo Congress.:>
da Uniao Postal Universal, os servi!los
pbstals internacionais softeram altera!loes nas respectivas taxas. Nas correspondencias, verificam-se aumentos de 20
centavos nas cartas e manuscritos, e de
10 centavos nas restantes c!lltegorias, com
excep!lao das 1mpressoes em ,r elevo para
uSo dos .cegos e das correspondencias fonoposta.iS, cujas t~ Se mantem. P~r
outr.o lado, a maiorla dos restantes servl!los beneficiam de uma redu!lao de. $50 no
respectiv~ premio, nomeadamente a servi!lo de registos.

naO SaO aum€ntaOas
as taxas postals
paRa €spanha
o novo acordo na.[Jo invalida outro existente ,entre Portugal e Espanha, e, pOl'.
isso, continuam em 'Vigor, entre as dais
parses, as tarifas postais tail como, ate
aqui.

Manifesta<;oes filateliclls
internllcionais
pelo Centen a rio dos
selos dll Sicflill
e pelo 150." Aniv." d o nII SC. " de Tomma so
A loisio JUV1lr1l
Promotorll:
Unione Filate lill Sic iHan ll , PlIlermo

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959

par a
COZINHA
AQUECIMENTO
AGUAS QUENTES
ILUMINACfAO
REFRIGERACfAO

BAIe/BlA
UMA CHAMA VIVA ON DE QUER QUE VIVA

S~6t€eatfJa €IH l'~tI,UfJU~S

nos pavilhoes da «Feira do Mediterr&neo»

em selos estrangeiros

Exposi<;a o f illltelica inte rnllcional
pa t rocinlld ll pela F.I.P.
Bolsa fi l ~te lica inte rn llcionlll
Mll nifestll<;oes IIrtlsticlls e cul t urais

A Republica do- Haiti emitiu, t-ecentemente, uma serie de selos de correio, destinados a 'h omenagear a Organiza¢o das
Na!loes Unidas, 'Para comemorar a 10."
aniversario da Defesa Universal dos Dlreitos do Homem, .selos estes que tern a
particularidade de, pela primeira vez,
apresentar, em selos estrangeiros, uma
sobrecarga em portugue.s.
Tal sobrecarga foi ,f eita em quatro
llnguas, 'Portugue.s, ingles, espanhol e
frances, e diz: eX aniversArio da declara!lao universal dos direitos do homem>.
086 na sobrecallga ,e m portugues Se nota 0 n11mero romano, pols nos restantes a
numero 'e ,em a:lgarismos arabes.
A filatelia continua a ser <born ve[culo
de propaganda de ideias - e de na!loes.

Sede do Comissao Organizadora:

Piazzale Ungberia (Palam Banco di Sicilia)
Tel. 15.680 - PAL ERM0

URSINE Offl[lEL - IL [OLLElIOHITl - IULIA flLlUIICI

I
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VENDA DOS SELOS FOURNIER

Os cata.Iogos portugueses falam muito
pouco de, Fournier ( :1 ), Fora alguns s elos
isolados, mencionados como falsos, e as slm v.enddios em Li:sboa, a transacgao de
maior quantidade de selos e series verificou-se por intermMio do «Mercado Filatelico), do Porto (4), e consistiu na venda
pela maior oferta de alguns lotes r eferentes a Angola, Guine e India (10.- Venda)
e India, Macau, S. Tome e Timor (11."
Venda) .
Exlstem poucos albuns com as fals ifica!;oes Fournier, e esses raros que aparecem a. venda custam cerca de dois mil
escudos (5) .

o

MATERIAL DAS FALSIFICA(JOES

Durante 0 Congresso da F.edera!;ao Internaclonal 'de F11atelia de 1958, realiza.do em Bruxelas, R. Lullin declaI10u qUe a
Union Philatelique de Geneve (UPG) acabava de doar ao Museu Postal da SUiga ,
em Berne, todo 0 materiai dos «Faux
Fournier) , e que este ficaria a. disposlga,o
dos organizador.es das exposl!;oes filatelicas intemacionais, que queiram. expor especles qUe serviram para as falstfica!;oes,
asslm como selos. Esta comunica!;ao mereceu 0 maior aplauso da parte do Presidente iBer1;helot, Iq ue mantfestou interesse de
que esSe matel'ial seja de vez em quando
apl'esentado ao publico, nas pr6ximas exposl!;oes internac1onais. Com estaa explicagoes, ficou a sruber-se qu,e tUdo continua'Va nas ,b oas maos da UPG.
NOTAS FINAlS

AO SERVI(.O DO AUTOMOaJ1JSMO

A entrega oficial da CCl'lec!;8.o e material dos <Faux Fournien teve fugar em
Berne em 27 de F evereir.o de 1959. Para
terminar, vamos relatar 0 qUe ee passou
nessa altura, transcrevendo do «Bulletin
mensuel de PUnion Philatelique de Geneve) as seguintes passagens:
«As 11 horas e 30 minutos, estavam
em Bern.e os nOVe membro's da UPG, Mademoiselle FrIederich, LuBin, Bertherat,
Hitzsohke, Musso, Prodhom, fRevillet,
Tisserand e Venneille, qUe foram recebldos no !Museu Postal por Salis, secretario-geral dos C.T.T ., Gaudard, chafe dos
servi!;os ~ostais e dos trrubalhos de Impressao, H8!gnauer, inspector dos C.T.T.
Salis di·rig:lu aos membros da UPG, e aoS
convldados, as votos de boas vindas, ex-

II

plicando quem era Fournier, e dlzendo 0
motivo porque a Dlrec!;ao dos C.T.T. estava s atisfelta por p.ossulr 0 material na
mesma sala onde estavam expostos os selos sui!;os. Ainda em nome da Direc!;8.o
dos C.T.T., agradeceu a UPG 0 SeAl donativo, e leu a dedicat6ria inscrita no Livro
de Ouro dos C.T.T.
A Union Philatelique de Geneve voltou
uma pagina da sua hist6ria. A mem6ria
do seu querido. e falecido Presidente Emile Friederich" foi muito recordada. Quanto estaria contente Friederich, por v,erificar 0 resultado .dos seus desejos !
Na lingua original, reproduzlmos co_
mo este donativo dlicou JegaJlizado: «Convention - Entre l'Union Philatelique de
Geneve, designee ci-apres UP.G., d'une
part, et la Direction des P.T.T., a. Berne,
il'autre part, 11 est convenu ce qui suit:
Apres l'edition des 480 albums Faux
Fournier, et la destruction par Ie feu ,
constatee par ministere d'huissier, du
stock des timbres restants, l'Union Philatelique de Geneve, qui avait rachetG
tout l'inventaire, a conserve Jes machines
et l'outillage employes 'pour l'lmpression,
la dentelure, Ie tirage en relief ainst que
la collection des cachets d'obliteration
Article ~remier. - L'Union Phllatelique
de Geneve fait gratuitement don de ce
materiel a. la Direction generale des P .
T. T. a. Berne. Art. 2 - Le Materiel sera
gere par la collection de timbr,es-poste
des P.T.T. qui s'engage a. Ie conserver et
a. lui reserver dans les locaux d'.exposition
un explacement ou 11 sera expose visiblement a 'l 'lntention des visiteurs. Art. 3 Le .prElt, en tout oU en partie, de Ce matenel pour une exposition ou OOute autre
manifestation tph11atelique, sollicite par
une societe suisse, ne pourra i!tre accorde
par la Collection de tlmbres..p~ste des P .
T . T . qu' avec Ie consentement de l'Union
Philatelique de Genev.e. Les demandes
presentees par une sodetede de i'etrang<!ll'
ne pourront Eltre consenties qU'avec Pagrement et sous la garantie du deIegue
officiel en SuiSS'e de Ie Federation Internationa~e de Philatelie (F.I.iP.). Les conditions exlgees pour ces pri!ts seront stipulees .par la Collection. de tlmbres-poste
des P.T.T. TIs seront consentis a tire gracieux a l'U,P.G. ou a. la F .I.P. Art. 4La remise formelle de la collection lI. Padministration des PT.T. aura lieu a Berne.
Art. 5. - iLes clauses du contrat une fois
remp lies, la donation sera inscr.ite au lL
vre d'or de la collection de timbres-peete

[entrl filateli[O ~e Inllia
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Selos para coJecc.oo. nacionais e estrangeiros

NOVIDADES TEMATICAS

Fauna. Flores e Desportos

Poises novos especiolizodos
ALIUNS, CATALOGOS

nacionais e estrangeiros

TUDO PARA FILATELIA
COMPRAMOS COLECCOES
SELOS

os selos

ESTRANGEIROS

NACIONAIS E
TEMATICOS

(iReproduQao do <texto ipublicado no, ell
Corri€re Filat-elico:t, vol. VII, ilVIaio de
1925, pelo falecid() Emilio iDiena, que foi
eminente especialista de selos de Sicilia) .
L()go que foi decidido reproduzir sobre
os selos de Sicilia (ou como Se diz agora
oficia:lmente das ePiOssessoes:t reals para
la do Faroh) , ea Efigle Sagrada do R ei
Nosso Mestre:t , decidiu-se (a 28 de Janeiro de 1858) confiar a 'g ravura eao celebr.e artista rSenhor Aloysio>.
o iMinistro dos Neg6cios de rSicUia em
Nap91es pediu, em 8 de Fevereir.o, ao
Principe de Castel-cicala, Vice-'Re1 de SicUia em Palermo, urn pequeno retrato fotogr8lf1Ci) de peml do soberano, qUe se
prOipunha reproduzir nos sezlos.
In interessante revelar que, ipara os selos em USo na parte continental do Reino
das Duas-Sicilias, foi desde. logo proposto
que todos os valo'res da serie fossem impressos de uma iinica cor, na intenQiio de
evitar qUe as diversas cores desse motitvo
de compor as trl!s cores italianas. In igualmente interessante notar qUe 0 de.senho
do carimJbo obliterador devia ser de ta:l
modo que niio perfurasse a effgie do soberano, logo que "fosse aplicado sobre os
selos .. .
o Vice~ei de Sicilia apr()vou (em 12
de Fevereiro de 1858) a rep noduQao do
pel'fil do Rei, e tamMm a forma espeCial
do carimbo obHterador, de qUe Ihe tinham
swbmetido urn desenho. Contudo, nao
achou oportuno adoptar uma cor uniforme para toda a serie, porque ela criaria
dificuldades ao trMico postal. iE, para ev1tar ecertas combinaQoes de cores proibidas>, sugeriu nao S a adoptar nem 0 verde
nem 0 v€rmelho, ou m elhor, escolher duas
gradaQoes distintas de uma destas duas
cores, de maneira a tomar impossiv:el a
reunii!.o das trl!s cores itaslianas. lResolveu

com efeito (a 9 de MarQo) 'que 0 verde
nao faria parte da serie, e as tres cores
escolhidas ipelo Vice~Rei de Sicilia foram
seguidamente adoptadas.
Para 0 selo de 5 Grana, a cor oficialmente estabelecida foi 0 vermelho, que
depois da saida das primeiras tiragens
pa.s:sou a carmim, rosa carminado ou vermelho, com nota.veis grada!;oes intermediarias.
o pun!;ao original, gravado em aQo
por Aloysio, fo i remetido ao Ministro dos
N€g6cios de Slcma em Napoles, no fun de
Maio de 1858 ; e no dia 29 desse mes, ao
mesmo tempo que as sete partes da gravura contendo os cartuchos com as indlca!;oes dos diversos valorelS, assim como
o modelo do carimbo obliterador e alguns
objectos acers 6rios, eles deviam ser expedidos para Pal,e'r mo. 'Mas, por esqu€cimento, 0 s eu envio fol retardado, e s6 chegou
em 2 de Junho.
Esclare!;o qUe nunca mals chegaram
nem 0 pun!;ao original gravado pelo artista, nem as matrizes, 'llem as ,p ranchas
preparadas em Pa'lermo, e que sel'Viriam
dlrectamente para a imp res sao dos selos,
Estas pranchas, devido aos artist as pouco
p eritos, ocaslonaram numerosa s variedades (defeitos de reproduQao, retoques,
etc ... ) que os col EccionadoTes conhecem
bern, € ai'g uns deles constituem mesmo
deformalloes importantes da gravura original.
Mas .logo, como nos ensaios executados em Napoles, sob 0 controle de Aloysio, e com a pun!;ii.o original, agravura
foi reproduzida fielmente com toda a sua
fineza e sua delicadeza de execu!;ao, 0
qUe nos mostra estar-se na presen!;a de
urn pequeno artists., ou, melhor, de uma
das mats vigoros:BS gravuras da coleclliio
filatelica.

.
( Bibliografia Filatelica )
Dr. Oliveira Marques, «Historw do
Selo Portugues», II vol., 1.a. pWl'te.

Se the interessa
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Palo
Dr. Ant6nio d'A/meida Figueiredo

Indlspensavel, mas verdadeiramente
indisp.ensavel, a quem deseje coleccionar,
com peI'feito <:onhecimento da materia, os
selas de Portugail, e a cHist6r!a do 8elo
Portugues>, da autoria do nOESO prezado
cons6cio Dr. Oliveira Ma.rqueE', cuja 1 .'
parte do II Volume temos pr.esente.
.com estas palavras, apenas, a critica
do u,vro estaria f eita, e nisto vai 0 seu
melhor elegio. Mas aDs leitores do ciBal,etim> que 0' nao conhegam, pode intereSEar
sBlber que 0 voLume agora aparecido t ern
aspecta, grMtco excelente, melhor papel
do qUe .0 volume anteTior impreso:ao cuidada, revisao meticulosa,' excepc;.iio feita,
paradoxalmente, a pagina de correcgoes
e aditamentos ao I volume ...
Ao longo dos XXV Cap[tulO's, faz-se
urn estudo ,exaustivo, completo, detalhado, de cada emis.sao, desde os selos de D.
Manuel com sobrecarga cRepwblica>, em
1910, ate ao~ do 1,· CongressQ de Ciencias
Agrarias, ern 1943.

[

F

A hist6ria de cad a emissiio val desde
os seus motivos determinantes ate aos
mBipas indicativos dos selos v,endidas, inutiliz!lJdos oU depoEitados, passallldo: pelo estudo das provas, papeis usados, textos legals que autorizaram a emissao, etc. etc.
E, a <:ada passa, melhor diria, a cadS. pagina, Se encontram ,epls6dios curios[ssimos, ignoradas por muiUssima gente, e
que, cam urn sBlbor aned6t1co, contrlbuem
nao s6 para a Hist6ria do Selo Postal
Portugues, mas ate para a Hist6ria de
Portugal.
Enfim. NiiO' e urn livr~ s6 para ler; e,
s1m, urn livro para lere para guardar
cuidadosamente.
o Dr, Oliveira Marques pode legitimamente sentir-se orgulhoso com 0 s eu trabalho, que tem sido justamente distinguidO' e premiado nas Exposic;.Des Filatel1cas
a que tern concorrido.

Aguardamos que 0 Barao Villani venha a publicar as notas deta.1hadas dO's
fac-similes de 1." e 2." eScolha e das 50'-

FOUlOOER'S 1914 PRICE-ust
OF PHILATEUC FORGERIES

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

brecargas de fBibrico Fournier, completando 0 seu excelente tralbalho, iniciado
num dos anteriores nfuneTos deste iBol-etim, Povero, antes de VdIllallli ter pubUcado
o seu artigo, ja Carlos George (1) tinh\i
descrito alguns fac-simHes, em poucas palavras,e por is30 a publlcac;.ao deta:lhada
torna-se necessaria:. Este autor deu-nos
apontamentos curiosas sobre a vida de
F ·o urnier.
Falar de Fourni-er ou de outros faUiificadOTes de selos, e sempre interessante,
e ao trabalho' impresso por Lowell Rll.gatz ( 2), acrescentamos algumas now
pouco conhecidas, e referentes a vama:s
epocas.
Fournier, 0 ceditor de arte~ , COl'ItQ- ele
se denominava, e Clue esteve no auge em
1910, quando da aparic;.ao da sua revlsta
cLe Facsimile>, recebia na sua pubUcac;.iio aniincios de muitos clubes e revtstas
filatell!;:as de to'do 0 mundo, e, entre eles,
contavam-se os portugueses cPortugal
Echang>, dirlogido pOl' Arthur da iMotta
Alv~, Casa da Costa Grande, Amarante,
e a c-Revista Postal P,ortugueza>, de Francisco BaI1bosa, RUa de S. Bento, 107, em
Vila do Conde.
OS AGENTES DE FOURNIER

Frontesplcio do livro de Lowell Ragan

- F AOA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

Por

J. R. DIAS FERREIRA

No selo representando 0 Monumento
Nacional do Mont81 iRushmore, veem-se
esculpidas as cBlbega.s de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abrahan Lincoln.
o nosso clube ag.radece, multo reconhecidamente, aos excellente5 seI"Vic;.os da
Embaixada dos EstadoSl Unidos da America em !Lisboa, a vBJiiosa oferta, e os termas gentiUssimos em qlUe nos foi feita.

Como nao podia deixar de ser, Fournier tinha agentes espalhadas por toda a
parte, para a cole,cagao dos seus tr8lbaIhos. Para 0 no55'O Pais, e perfilhando 0
pensamento de outros autores, deviam ter
vindo milhares de falsificac;.oes, introduzidas dlrectamente ou atraves dos seus
agentes, que em 1912 eram dots, urn ern
Lisboa, Mendes e Nunes, Trav-essa do Salitre, 35-1.°, e outro no ;Porto, A. E. Gomes da Silva, RUa do Almada, 134-136.
IgnOTamos Se qualquer deles ainda vive,
mas seriam curiosas as suas informagoes
sobre 0 que se passou ness a epoca. ·

8
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para porte, ri.g orosamente por ordem de
chegada, ate ao respectivo esgotamento.

.

..
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A prop6sito, .publicamos a reprodugao

rr------------------~--------------------------------~

A TEMEX 58

de varlos selos dos Estados Unidos da
America sabre Abrahan Lincoln.

o selo de 5 c. tern tambem a fotografia de Sun-Iat-Sen, prtmeiro Presidente
da Republica Ohinesa, e 0 mapa da China.

)

\.

A Associacion Filatelica Tematiea Argentina, de Buenos Aires, organizo-u no
flnal do ano passado a I." Exposigao Argantina de Filatelia Tematica, conjuntamente com 0 certame Internacional de
Libaratura Filateiica, ambas sob os auspicios da Federacion Argentina de Entldades Fllateli.cas. Eata ,exposigao obteve urn
exito botal, apesar de estar aiberta apen!U!
sete dias, de 16 a 23 de Agosto.
No Certame Internacional estavam representadas cerea de 150 publicagoes de
28 pruses. 0 Boletim do Clube Filatelieo
de Portugal e 0 Boletim do Clube Filatelieo do Brasil toram as duas unicas publieagoes peri6dicas em lingua I(lortuguesa
que figuraram nessa -expoSilgao, e nao se
inferiorizaram ao lado de outras famosas,
Tema

(

Par
JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

entre elas as das casas Gibbons, Zumstein,
Sanabria, Bolalfl, Galvez; de Clubes, como
do Conectors Club Philatelist, American
Topical Asso'c iation, d c. A ONU estava
representada pela sua Administragao Pos ·
tal.
Os C.T.T. da Argentina usaram dois
carimbos comemorativos, urn para a Exposigao e outro para 0 Certame.
Para sati9fagao dos coleccionadores
tematicos, damos ,r eferencia a alguns temas expostos, nomes dos eXlpositores e
reeompansas o'b tidas:

Expositores

Recompensas

Mapas nos selos postais
Hist6ria de Arte
Wagner
Rotary

E . J. Rocca
F. FioTina
Nestor iM. Ferre
Basilio E. Chiapori

Vida de G. S. Patton
Dia e Aniversario do Selo
DesportooS'

Martin de Eugenoi
E . Panies
Miros lav Horak

Havia ainda vasta representagao de
colecgoes tematicas dedicadas a flores,
Virgem, Vaticano, conquista do ar, educagao musica correia, Ana Geofisico,
Antartica, Eu~opa, Exposigao de Bruxelas, Nagoes Unidas L Isabel II, criangas,
Cruz Vermelha, Fauna, engenharia, blocos comemorativos. navegagao e g eografia argentina.
Para a nosso Pais, na parte referente
ao Certame, conseguimos obter:
Medalha del vermeil :
Jorge Luis P. Fernandes - s6cio n.'·
1.350 do C.F.P. - pela sua obra <Os Caminhos de Ferro nos selos de correio>.

Medalha de prata:
cBoletim d·:) OlJube Filatel1co de Portugal>.

Medalha de Duro
Medalha de prata e vCTmen
Idem
Medalha de vermeil e Premio do .R.otary Argentino.
Medalha de prata
Medalha de ouro
Medalha de vermeil

Diploma de Medalha de ·p rats. :
Uniao Portuguesa de FilateIia Crista,
pela sua revista.

AGENCIA EVA
Casa fundada em 1878
PAPELARIA, TABACARIA
e ARTIGOS DE NOVIDADE
-

0-

ANONCIOS, VALORES SELADOS,
- IMPRESSOS, CONTRATOS
DE ARRENDAMENTO
bb, R. Nova do Almada , b8

T elef. 22250-24824

l.J"tSBQA

(

novlbab€s
~ltat€lICaS

I

cSobrecScrito america no com ocs cSelo,s
e carimbo de 1." dia de circula¢..o.

'--------------------------------b€ tobo 0 munbo

,------

com(2mOl:.a~ivo~ ~o 150.

L______________J

OHINA - Anuncia-s e a emissao duma
s erie de selos relativa a t~rre de Chukwang nas ilhas Quemoy, e composta dos
s eguintes vaJlOl'le:£,: 0,20 - arul uJtramarino; 1,00 - amarelo avermelhado; 1,40 verde azulado; 2,00 - verde oUva. Anuncia-£e a pr6xima emissao de urn selo aereo: de $8.00, rapresentando uma gaivota
voando s abre 0 mar com tempo tempestuos o.
OHECOSLOVAQUIA - Anuncia-se a
emissao duma nova serie comemorativa
do 10." anlversario do mo'VimentO' para a
paz MundiaJl, 60h., castanho.
Para comemorar ;() Dia dos Direitos
Humanos, vai ser emitida uma serLe de 3
s elos, ,com os valores e cores seguintes:
60 h., verde; 1 Kcs., castanho; 2 Kcs.,
azul.
, FINLANDIA - Vai comemorarse 0
CentenaTio do- estabelecimento da primeira serragao dO' pais, e da administragao
das Florestas, com a emissao dos 2 selos
seguintes: 10 m., serragao; 30' m., paisagem.
GHANA - Comemorando 0 segundo
aniversario da independencia do pais, fol
emitida uma serie composta dos seguintes selos: Ih d., multicor; 2% d., mu.lticor;
la.3d., multicor; 2s., multico·r.
GHANA - Para comemorar.o Dia da
Liberdade Africana. vai ser emitida uma
serie de 2 valores, 2% d. e 8% d., com as
bandeiras dos 9 paises independentes da
Africa, e desenhos aproprlados.
GUATEMALA - Vai ser emitida uma
nova serie de selos aereos em honra do
corO'nel Carlos Castilho Annas, dos seguintes valoras: Q. 0,01; Q. 0,02; Q. 0,04
e Q. 0,06.
JAPAO - Para comemorar ,0 casamento do principe .herdeiro, foram emitidos 4 selos d·~ 5, 10, 20 e 30 yen.
Anuncia-se a pr6xima emissao de urn
sal.:! de 10 yen, relativo a Semana FlIatelica.

tJ

anive1:.$atio ~o nQ~cimen~o ~o

Pelo
Eng. Monteiro d'A/meida

Por IntennMio da sr.' D. Virginia
Garton Krog, distinta AdLda a Emba1xada dos ,Eg.tados Unidos da Arne-mca em Lisboa, recebeueste <Clube iFilatelico de
Portugal> a oferta de 750 sobl'lescritos de
1.0 dia, com 8elo~ e carimbo, comemorativ-os do 150.° aniversarlo do nascimento
de A. Lincoln, grande Presidente daquele
pais.

ISRAEL - Anuncia-se a emiEsao de
uma serie de 3 selos, relativa ao 11.° aniversario do estabelecimento do Estado de
Israel. A sene tem a constituigao seguinte: 60p., cinzento, vennelho, verde e turquesa; 120p., cor de rosa, castanho, verde
e purpura; 30Op .. amareJlo, 'Vel1de garrafa,
verde azul e azul.
Para comemorar 0 50. aniver.sario da
fundagao de TEL-AVIV, val ser emiUdo
um aelo de 120 pruta, mostrando' urn certo numero de edificios pu·b licos da cidade,
com as cores azul, verde, beige, ocre e
cinzento.

rega-se de estabelecer contactos entre
pessoas de varios pafses, que queiram
tratar directamente com americanos interessados nos rnes:mos passatempos ou actividades, sern nenhuma interven¢(} govemamental ou oficial. As pessoas interessadas deverao escrever directamente
ao <Ohalnnan, Hobbies Commitee) , pedindo OS nomes de ·i ndivIduos ·interessa-

0

LUXEMBURGO - A Administragao
dos Correios, Telegrafos e Talefones do
Grao-Ducado, anuncia aemi.ssap dos seguintes selos:
- uma serie comemorativa do 10."
aniverEar.io da assinatura do tratado da
NATO, cOilliposta dos seguintes valores:
2.50, verde oliVa e azul; 8.80, castanho e
azul;
.
~ uma serie de propaganda das FLORALIAS, composta dos seguintes valores: 1.00, vio.leta, rosa, amarelo sobre
fundo verde e escuro; 2.50, verde, rosa,
castanho avennelhado sobre fun do azul
ultrama:r; 3.00, azul, verde, sabre fundo
vor de vinho.
TURQUIA - Anuncia-se a emissao de
diversas series com os motivos, e constituigoes seguintes: 1.0 Centenario do Teatro Turco, 20 k., Teatro do E3tado, em
Ankara; 25 k., l'Ietrato do poeta S;rNoAS;r;
10. aniversario da NATO: 105 k ..e 195 k.,
comporigao simb6lica; Festival. de ASPENDOS: 20 k., paisagem de ASPEiNDOS; 11." campeonato de basquetebol dOB
paIses europeus e mediterra.neos: 25 k.,
comrposigao simb61ica.
0

UNIAO DA AFRIOA DO SUL-Anuncia-se a emi23ao de um novo' selo de 3d.

FIRST DAY Of ISSUE
....,.,.".,.
C"O C "'''f'II

!;

f?jJ #t~
~ A~
COOPER UNION SPEECH
NEW YORK CITY

FEB 27.1860

Tais sobrescritos foram enviados pela
Comissao de Passatempos do Programa
<People-to-people), no espfrito de boa
vonta:de para com todos os hornens, tipico
de Lincoln.
A Comissao de Passatempos (Hobbies
Committee, People-to-People Program,
153 Waverly Place, New Y.ol'lk 14) encar-

dos nas actividades ou passaternpos que
devem ser indicadas.
Os refeI'idos sobrescritos foram ja distrlbufd03 eritr-e os dirigentes do nosso
clube, e seriio entregues gratuitamente,
urn a cada nosso s6cio qUe 0 reqUisite
pessoalmente na secretaria, ou por carta
contendo remessa ' de urn selo de escudo,
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destes lates, e aquelas aludidas listas dos
preQas realizados, em vez de nO's abarrecerem, deram-nos verdadeira prazer. Se e
certo qUe alguns bans capitiles nao tern
quaUdades nem autra:s passibilidade3 de
chegar ate generais - , naa meno's certa
e qUe alguns ·capitiies faram e podem sel'
maisglol'i!osas do qUe muitas generais .. .
Mas deixando a lmagem, que nao pretende ser militar, mas apenll.SJ filatelica, e
comO' tal e inteiramente valida, - a que
pretendemos anotar e acentuar, sem receb de amedrantar ninguem, e que as selas de tada a MundO' estiia abte'n da, em

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

V. C.

I

de Papelarlas
ARIEl, LOI.

~o[ledade

.

Tipogrlfia -Papalerie -£ntBdarDa,lo

CLUBE FILATEllCO
DE PORTUGAL

J 26656

TEUFS.)

29777

Especiali18da em material dB desenbo e Bngenblria
Fornecedora de todos os arllgos de escrlt6rlo e bscnll1res, aos melhores precos

CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES

Princlpais fomecedores do Exercito, R e
partlcoes Publicae e Organismos
Corporatlvos
PRECOS BAIXOB, POR
COMP.ttAR 86 AS FABRICAB

Telef. 5J,.996

PORTUGAL

85, Rua Kova do Almadl, 87

LISBOA
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SELOS

DE

ISRAEL

NOVOS. tJSADOS. COM BANDELETE.
. SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA.

DOlningos

N£CROLOGJA
PROF. DOUTOR BARBOSA DE
MAGALHA.ES
Em Lisboa; faleceu 0 Prof. Dautor Jase Maria Vilhena Barbosa de Magalhaes,
de quem a cDiaria de Lisboa:t , no dia d::J
falecime:nta, escreveu:
cDesapareceu uma das mais nobres,
das mais firmes' e elegantes figuras mentais e civicas que 'em Portugal se distinguiram neste meio seculo. Pela sua cultura cientifica, pela s ua absoluta integridade, pelo seu extreme idealismo, 0 prof.
Ja::e Maria Vilhena iBarbosa de Maga~haes, hO'je fa:lecido, fez jus a aura de singular veneraQao ,qu.e 0 r odeava, e a que
nem sequer seeximiam muLtO's dos seus
adversa)rios politicos. Eminente jurista,
homem politico de super.ior visruo, trazia
. do sec. XIX 0 seu fervoroso e inquebrantwel amar da liJberdade, qU·e jamais, entretanto, Ihe pertnuihau a visaa escMi.recida
dO's problemas cruciais das suceBBivas
epocas que atrav.essau, sempre sereno,
compreensiva e dIgna.

IRMAZEKISTlS DE PIPEIS mID""S E ESTRAK6UROS

Av. d. Almirant. Reis, 70-3.·-0t.·

LtSBOA

toda a MundO', ipreQas superiares, por
exempla, aos dO's melhares e mats rara3
Uvra.!:', e que muito 5e apraximam dos dos
quadros mais famasos, ou das joias mais
belas e mats caras qUe <'Ie longe em lange
acupam as primeiras paginas dos maiores jornais diarios. Com a llnica diferenQa
de que, esses mesmos preQas, as selas 0'5
alcanQam em leiH}es que se rea1izam ao
ritma de dais e tre.s em cada mes, e em
cada urn de quatro ou cincO' gran des paises ...

do

Sacramento

R. DO CRUCIFIXO, 26
TELEF. 24891

LISBOA - PORTUGAL
(Delegado exclusivq de Enrique Benarroch para Portugal
e Ultramar)

para comemorar 0 50." aniversario da
FundaQao da SUiID-.AiF1IKAANS,E AKADEMIE VIR WE'IlIDNSKAiP EN KUS.

U. R. S. S. - Em complemento da
serie comemorativa d:> desenvolvimenta
da aviaQao civil, vaa ser emitidas mais 2
selas: 40 k., verde azul, preto 'e encarnado;; 2 k., cor de v.lI1!ho, preta e encarnad<Y.
- Vai s<!·r emitido urn selo comemorativo do leader social comunista Sergio
Ordjanikidze, de 40 k., ard6sia, preto, verde e ro:::a.
- Comemorando 0 150." aniversario
do nascimento do grand-a paeta Ingles
Jahn Wieton, vai ser emitida urn selo de
40 k., castanha eScura.
- Vai ser emitida Uma serie alusiva
ao recens 2amenta da populaQao com os
seguintes va:lares: 40 k., amarela, en carnado, azul escuro e azul clara; 40 k., palicroma.

Dentro e fara do iPais, prestou a sua
Pat ria os mais altos serviQ::Js:t.
o Prof. Doutar Banbosa. de iMagalha.es
era professor catedratico da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, luga:d a- que foi demitido pelas suas ideias liberais, e foi iMinistro da JustiQa, da InstruQao e dos Neg6cias Estrangeiros, Bastonario da Ordem dos Advagados, e presidente ou membro de varias comissoes au
c-rganismos internacionais.
Era cunhado do eminente filatelista c
nOBBO cans6cio e querido Amigo sr. Coronel Vitarino Godinho, a quem apresentamas sentidissimos peeames.

DR. JOSE MARIA CARDOSO
Tambem fal eceu nesta cidade a antigO'
Notario e Inspectar dO' Notariado Dr. Jo se Maria Cardoso, que, como aquele Pro·f .
Doutar Barbosa d e Magalhaes, foi deputado 'as Constituintes, e depals durante
muitos anos, e Governador Civil de Coilnbra.
Demacrata intemerata, era homem de
irradiante slmpatia, e de uma extraordinaria ,b ondade, com enorm'e prestigia na
regia.a arganilense, no distrito de" Coimbra e nas Beiras, de cujos Congressos ,
organizados pela cCasa das Be.iras:., foi
elemento dO's mais destacados.
Era primo do nosso Director, ·Sr. Dr.
Vasconcelos Carvalho, e pai da sr." D .
Maria Jcse de Freitas Cardosa, nassa
prezada cons6cia, a quem apresentamos
sentidos pesames.

LUiS FERREIRA
Igualmente faleceu nesta cidade 0 distinto jornalista Luis Ferreira, r edactol'
dos jornais cO Secula:t e cRepublica:t, C
redactor em Lisboa do tri-semanario cA
Comarca de Arganil:t, aas quais, coma do
familia enlutada, apreE-entam:>s s entidis simos p~.sam e s.

2 CRONICAS
Em 15 de Julho de 1895, foi apresentado no Parlamento Grego urn projecto
a.provado e convertido em Lei na SessaQ
de 22 de Alg:}sto da quele ano, sobre a
emissao de selos comemorativos dos primeiros Jogos Olimpicos. D eve-se esta
iniciativa aos irmaos Jean e Demetrios
Sacoraphos, filatelistas gregos,e com ela
surgiram os primeiros selos desportiv.Qs
no mundo, e que tiveram r.ea.lmente sua
primeiTa emissao no ano de 1896, em comemora!tao dos primeiros logos celebrados em Atanas, e obedecendo as seguintes
caracterLsticas :
Picotagem de 13 1 2 e 14. Com os valores e cores:
I - I. Bistre
2 - 1. Rosa
5 - I. Violeta
10 - 1. Azul
20 - 1. Pardo
25 - I. Violeta
40 - I . Violeta
60 - 1. Preto
1d - I . Verde
2d - I. Oliva
5d - I. Verde.
10d - I. Marron
Posteriormente, em 1906, em comemora!ts,o, do X aniversario .dos primeiros Jogos Olimpicos, a Grecia .emitiu e colocou
em circ.ula!tao outra Eerie de 14 selos com
motivos desportivos.
o segundo pais a emitir selos desportivos ;foi Terranova, em 1897, com tr~ se-

o CLUBE
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Pe/o
Prol. Carlos dos Santos Pinheiro

los denteado 12 enos 'v alores de 4c., 12c.,
e 24c., nas cores: Verde, azul e azul-grIs.
Portanto, no seculo passado, somente dois
paises emitiram selos com 0 tema acima.
Em 1907, 0- Peru emitiu urn ~elo de 1
sole, ,cern motivo do Hip6dromo de Santa
Beatriz; tern a cor violeta-verde, e e de
denteado 12.
Muitos outros paises seguiram 0 exemplo da Grecia, ,e, no decorrer deste seculo,
anD de 1924, 0 Siao, a Belgica, Costa Rica, Uruguai e a iFran!ta, vieram aurnentar
a colec!tao dos fl:late.listas tematicos de
motivos desportivos.
No !Brasil, conforme Se sabe, os prim eiros s elos desportivos foram emitldos
por ocasiao do IV 'Campeonato iMundial
de Futeb:Jl, trlls valores, s endo urn para
a taxa comum, e dois para a taxa aerea.
Urn motivo muito procurado pelos fllatelistas em 'g eral, e 0 s ~lo emitido anualmente, alusivo aos logos da Primavera,
qUe a partir de 1954 t~m despertado vivo
interesSe nos coleccionadores, coleglais e
desportistas, pela beleza d e 'suas figuras,
real!tando a juventude feminina brasileira.
Rio de Janeiro, Brasil, 31 de Dezembro de 1958.

FILATELICO DE PORTUGAL

ACON.S ELHA OS SEUS ASSOCIADOS
A S6 COMPRAREM SELOS E
OUTRO MATERIAL FILATELICO
NOS ESTABELECIMENTOS FILATELICOS
ANUNCIADOS NESTE BOLETIM

Ensaios e provas
o pr6ximo nlimero do «Boletim do
Clu.be Filatelico de Portugal:., a ser distribuido amanhii ou depois, pwblicara uma
nolicia critica da autoria do dr. Jorge
Vieira, sobre a recente exposi!tiio filatelica do «iOia do Selo) , das participa!toes
portuguesas qUe iforam a. Exposi!tiio Filatellca Internaciona:l de Israel.
Em tal no-iicia, e ao reiferir-se a nossa
participa!tao de .e nsaios e provas, diz Q dr.
Jorge Vieira ter ouvido 0 eminente prof.
doutor Carlos Trincao declarar qUe essa
nossa colec!tiio estava, a bem dizer, compi eta, porque pouco ou nada lhe p.odia
ser acrescentado. Citamos de' ouvido, mas
o sentldo e estc.
Pois nel?sa mesma noite, ao iniciar-sc
o .banquete de confraternlza¢o fllatelica,
na «Severa:., 0 distinto medico e filatalista dr. Walter Alexandre Katz ofereceu-nos uma u>ela pro:va, em quadra, de urn
sello da lndia, iO. ,carlos da segunda e.missao.
No dia seguinte, 0 rpr6prio dr. Jorge
Vieira (Jfereceu-nos nada menos do que
dez ou dOZe provas qUe ainda nao tinhamos.

,

Na post erior lista de ofertas de cO
Selo:., 6rgao da «Gasa Molden, adquirlmos mais de uma dezena de provas e ensalos.
Dias depois, num lote de s elos com
erros, qUilt Alfredo Schick noSl ofer eceu,
vinham duas pro:vas.
'E na ultima Usta de ofertas daquele
6rgao da «Casa Molden, compramos cerca de tr~ dezenas de belas provas, todas
do ultrarnar portugues.
o que anotamos para multo arnigavelmente rectificar a senten!ta do eminenti'l
prof. doutor Carlos Trinciio. E na esperan!ta, para nao dizermos na certeza, de
ainda virmos a adquirir muiti!:sima.s outras provas e ensaios, pe!t&S flila,teUcas
das .ma!s tb elas, e das de maiOor interesse,
como Se prova pela .extraordinaria e cre3-

cente procura que astiio tendo em tod\)
a mundo.
Procura e vadoriza!tao . Par mela dUzia
de provas de M6naco, c.ompradas num
lelliio belga por urn dos seus associ ados ,
o Clube Filatelico de iPortugal pagou, esta
semana, cerca de mil escudos ... - V. C.

Leiloes de selos
Ja aqui temos faJado doSi lelloes de selos, que os grandes comerciantes de selos
de todo 0 Mundo realiza.m ao ritmo de
urn, dois e, alguns, tr~s em cada mils,
como acontece com 0 farnoso H . R. Harm·e r Ltd., de Londres, grande comerciante
,que nao conhecemos seniio de nome, a
quem ,n unCa sequer escre;vemos, mas ao
qual temos prazer em aqui voitar a fazer
merecidas referllncias.
::m 0 caso que aC!llbamos de receber as
lLstas dos pre!toSi realizados nos doIs ultimos leiloes Harmer: urn em 5 ·e 6, e Dutro
em 12 e 13 de Janeiro passado.
::m altamente impressionante este aspecto: no primelro daqueles leiloes, de 560
grandes Iotas, de selos, aJ'~ns dos quais
valiosos, somente 18 nao obUveram comprador.es; e no segundo, de 386 lotes, alg;uns deles rarissimos e preciosos, ~omen
te 3 nao fOTa.m vendidos!
Outro aspecto verdadeiramente significativo, e qUe importa tornar publico:
Dos 946 lotes de selos ~esses dois leiloes, nenhum foi adquirido por menos do
que ~uas Ubras e meia, e somente trlls ou
quatro par eSSe pre!to.. . IA. maioria da..,
pe!tas foi vendida por dezenas de libras
cad a, entre 10 e 100. E houve lotes que
aJcan!tararn, em. llbras, {)s'pre!tDs de 1.450,
875, 525, 440, 420, 260, 22()1, 210, 190, 155,
150 (2), 130 (2), 120 (2), 110, 105, 100
(2) ,etc.
ClarD que selos destes nao estiio ao
a\cance de todos os co~eccionadores, mas
tambem nao vemos motivo para que
isto os fa~a !IIborrecer ou desanimar. N6s
confessamos qUe nao compramos nenhum
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sao es maiores do munde. N6s e:fectuamas venda'! quase todas as semanas,
na:s quais aferecemas cerea de 1.000 lates, 0 valor total dos lotes oferecidas
em cada vez varia entre 5.000.0;00$00 de Escudos .6 10.000.000$00, e algumas
vezes mais. Pe'11em, n6s procuramos fornecer .p ara todos os ·g ostos possi:veis.
o valor dos :Iotes indilviduals vai de taO' pouco como 200$00 EscudO's, em
esca:la aumentativa ate 1.000'.000$00 por Jote, e algumas lVe1Jes mats. As
maiares colec!;oes Sao-nO's enviada:s, e proficientemente reta:lihadas, a fim de
servir-vo&. Encantrareig, .em cada cat8.logo a"! maiores raridades em agrupa·
mentO's especiais, e tambem em lotes para as balsas mals modestas. Material
da Hist6ria Po'rtal, Colec!;Oas. de Paises, Grandes e pequenas Colec~es, Lotes
por At8Jcado, etc. Os nossos cataJogas sao prodigamente llustrados, cantem
um Diciona.ria FllateIico em seis idlomas, e sao distribuidos inteiramente
llvres de qualquer despesa.
N6s afarecsmos aos licitadores por escrita as mais surpreendentes garantias:
(1) Escollia ap6s a recep!;ao.
(2) Illmitada garantia quanta a autenticidade.
(3) Garantido minima pre!;o de l'ewenda para 0 camprador, iodentica aa
pre!;a pago por muitos lotes (menes as cemiS!loes ).

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selas portugueses, especl:aJmente mnia; Envelopes de
1.. Dia; Maximos e Inteiros. Pre~ario a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
seles de Portugal ou Ultramar Partuguils, traco par selos para a sua colec<;ao, mediante mancalista.
SANCHO_ OSORIO
Rue de Medelene, 80-3.· - LlSBOA
Dau selos do Brasil, par camemorativas, aereos e co16nias. A. Rezende-Caixa
Pastal, 5725 - S. Paulo - Brasil.
SA CARVALaO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e traca. Vende cam
!;TaIldes descontos, selos navas 'e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
I wish exchange stamp of all cauntries
of the world (oSpecialy Ethiopie, Israel
8Jlld Nicaragua). Send me 100, 200 or 300
of yeur cauntry, I ,g ive you 100, 200, 300
of Angola and othel'S Portuguese OverseBlS ar Portug!lll, OIl" YlVert 1959 vaIue.
Jose P. N. Aguiar - C.P. 2685-C - LU8Jllda - .A.Il!golJa. - A.OJP.

N6s tambem oferecemos outras facilida.des fantasticas:
(1)
(2)
(3)
( 4)
(5)

<Aufira ~ucro dO's sel09 - sem Cllrrer risco:. .
Sistema de dupla possibilidade.
Retirar para a colcc!;ii.o, 0 que the can~der.
GeneroS'as candl!;oes de venda.
Trans'aceione com selas e tambem com outras mercadoria"!, etc.

O<l; nO'lSas catal:ogos sao as mais profusamente lidO's no mundo, e desde
que as recreba regularmente, nlio pOlde deixar de sa.ber a qUe e que vai pela
Fllatelia.
PORTANTO,
Pe!;a para ser incluido na lista dos recebedares do nesso cataJo·go! l!l
gra.tis, !livre de porte, e mesmo gratis ipOr av.iao!

SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS, L'l'D.
89 UPPIlIr Gt. George's Street, Dun Laoghatre, Co. DubUn, EIRE - mLANDA

Pago ' bern. Portugal
e Ultramar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigo" e modemos. Bons descontos. Lista preco s
G RAT I S

Ferreira da SUva - Pra!;a do MuniCipio,
32-5.· '(Elevador) LISBOA
Telefanes 366496 e 845759
Caravela 6$, 7$50. 10$; 15$, 20$, 50$,
T.P. Na~ao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, par 20$-BRITO CUNHA- Av. Ria
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·----Lisboa- (Partes
registados extra).
Venda selos de Portugal e Ultramar,
com descanto de 50%+20%, e estrangeiras a $03 cada franco·. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3.·-Esq .......JLisboa - Telefone 842083.

•

ECONOMICOS
PROVAS E ENSAIOS
Traco au compro, pago bem, resposta
a Secretaria, aa n.O 22.

Selos comemarativos de Portugal e
UltramBJI", aos centos, pago bans pre!<OS,
ou troco par selos Portugueses ou estrangeiras para a sua colecgii.o. A. SIMOES
- P. Renovagao, 9-2.0-Dt.· - Almada.
Desejo selos usados e novas de: Fran!;a e Co16nias, E spanha e .ca~6nias. Dou
series caililipletas unLversais, e selas de
Portugal ,e Ultramar. Carlos Pereira. Rua
das Queimadas de Cima n." 13 - Funchal
- Madeira.
Deseja ca.r respandentes no Ultr.amar
para troca de selos novos e
usadas. !Dau series campIet&s de Partugal, iJVIadeil'8. e A!;ores. Raga qUe lhe escrev·a m. Cal'Ilos Pereira GongaJ.ves, Rua
,das Queimad~ de Cima, n.O 13 - Funchal - Madeira.
Portugu~,

Franklim Kuperman - Rua Oscar
Freire, .1492 - S. PaUlo - Brasil - TrocO' Israel, ONU e Escutisma, dando em
troca mundiais,
SUDAO
C. D. Argyros, .A!bbas Ave, House 69,
Black 4EE, Kihartaum Sudan. Fr, Al, In,
60. 3. 90. 91. 92. Aus;;i timbres par lots
250-500 base Yv.
ALWAYS VALID.
Exchange wanted with collectors in
Portugal and OIVerseas Cauntries. Base
YlVert 1959. 'Special·ly interested in
fauna, flora, and spart-motives.
R.SUJAT.llM.AN.
Djalan BUa 17 - Djakarta 1, 14 Indonesia

Exchange with all Countries 1-36, by
cat!lllogue or stamp far stamp. A. T. Fr,
In, Al, Tc, PI, IDp, 90. 96. 97.. - st. Iwanc6w-Wi"aclaw 2 - Stalowa 71 m 6 - Paland,
Jan Benda, Ceska 4, BRA'.I1LSiLAVA,
Checoslovaquia, deseja trocas com coleccionadares de Portuga:l e Ultramar.

BOLETIM

Vendo fazendas para fatos com grandes descontos aos pr.e!tos marcados pelo
fabricante. Em Lislboa, leva-se 0 mostruario a casa dos interessados. Jose Pinto
Duarte, Rua de MO!tambique, 56-3.o -Esq.,
Tele!. 842083.

SOLICITAM

iDesejo correspondentes no Ultramal'
Portugues, .para 'trocas d e: s elos. Dou Portugal e nhas, e series completas Universals. Carlos Pereira Gon!talve.s, Rua daIS
Queiroadas de Cima n ." 13 - Funchal Madeira.
'
Aten!tao, Coleccionadores da Fran!ta e
Espanha . Dese.jo selos dos vossos PaLses
e ,c0'16nias, novos e usadas. Dou em troca
Portugal e Ultramar .e Universals. CarlO's
Pereira, Rua das Queiroadas de Cima, N ."
13 - Fun~hal - Madeira (PortugaJ).
COIlECCAO ALEMIANHA E LIiNDO
.AJLiEMAO, vende .particular por
E~c. 2.000$00. Resposta a J. iM. Pereira,
Rua A{!wcto de Paiva, 15-2.", Esq., Llsb;)a.

AiLlBUllVI

TROCAS

Escrevem-nos varios coIeccionadores
qUe pretendem r elaclonar-s.e com coleccionadores portugueses, entre eles:
RAYiMOND ZAMORA - Netherlands
Legation - P.O. Box, 117 - Beirute Ubano.
JOSEPH T!HOMAS DIAS- 1241 Ens_
len Av.e. - Modesto - Calif6rnia - U.
S . A.
1M. Z. QUADRI 'DRJ!POLIA- Jodhpur

-

Soono'> comprado,re.s, aos meIhores pre!tos, -de series completas,
novas :
Portugal - todas as emissoes
recentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.ls, Assistencia
10c. sl 30c. (vermelha) MO!tambique, Peixes, Palsagens

FREDERICO VILLANI
Boa dos RemMios

a.

LISBOA

Tel. 665718

Lapa, 60

I

India.
JUANSANTAEUGENIA GlRAJU Ferraz, 51-2." - Madrid - Espanha.
DJORIDJE I . JANKOV([C---ul. Jakuba
Kuburovica 21 - Zemun - Jugoslavia.
DR. SZATiMARI JOZSEF - Wirtscheftsprufer - Calvia ter 4.m.17 - Budapest V - Hungria.
DR. WIDRiNER FlELD - Georg Groningstr. 63b - Bremen - Alemanha.
N. G. L . MARASINGHiE - 123 Maradana Road - Colombo 10 - Ceilao.
K ARE L VESELKA - Safarikova
650/ 9 - Hradec Kralove - Ohecoslovaquia.
MOHAMED TAHER TOUNISSI Direction General of P,o-S'ts and Telecom_
munications - La Mecque-Aor6:bia Saudita.
YORGO KARA9ALd - Beyaz gul
Cad. N ." 77/ 79 - Arnavutkoy - Istambul - Turquia.
Estes ender.egos sao indicados sem
compromisso nem re.sponsabilidade da
nossa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsabiJ.ity our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabiIite de notTe part .

DO CLUBE FILAT!:LlCO DE PORTUGAL

A Casa da Moeda, desde 9 de Julho
de 81, nao en-viava selos para a Guine.
e, por issO, a Junta de Fazenda, em 1 de
Maio de 82, volta a pedir estampilhas do
correio e, tambem, ·b Hhetes postais.
E torna a pedir, pelo seu aficio n.· 58,
«rogando que a in-clusa .requi.s1!;ao de estampilhas seja satisfeita prontamente».
Pelo visto, a Guine tinha falta de selos do correiO'. A Casa da Moeda continuava surda aos pedidos, .e, assim, continuo, tambem, a situar, ate prova em contrario, a emiss3c' da sabrecarga pequena
nesta altura, em que a Junta de iFazenda.
untcaentidade reguladora odo assunto, 0
levou ao :conhecimentO' do governador, como nhe eompetia, e. decertO' que ahe propOs
como recurso imediato, a 1Jnpre.ssao duma
sobrecal1ga nos poucos selos de Cabo Verde, qUe ainda existiam em cofre, solu!tac
esta com a qual 0 governador concordou,
mandando lavrar a r.e.spectiva portarla, e
proceder ao referldo trabalho na Imprensa Nacional da Guine, que ja 0 podia
executar. Esta portaria devia ter sido publicaJda no boaetlm oficial da provincia.
mas nii.o 0 fo~. Eis a falta.
Hoje, sao improficuaSJ todas as diligencias qUe se fizerem a procura do seu
rasto, que desapareceu, como tantas outras eoisas.
iPor falta de.ssa portaria, nao Se poda
localizar, in!:oflsmavelmente, a data de.s.sa
emi!:sao, mas creio que se pode afirmar
sem receio de conta-oversia, qUe a emissao
da Casa. da Moeda foi a. primeira. a. circular na Guine, em 1879, e que a· local nunca
podl'Jria ter circulado neSi!!L ocasiao, por
nao haver ontle fOSSa feita., e que em 1882
todas as circunstA.nclas pla.usiveis militam a seu favor.
Carlos George, no seu artigo sobre a
cronologia da emissao do ( Coroa da Guine, diz:
.. . 0 factO' de nao Se poder considerar a emiss8:O com a sobrecarga
local, a pequena, como sendo a primeLTa ...
E a explica!tao e facilima:
Encontra-se no «Philatellsta:t ,
!:erie IV, N." 4, de Agosto de 1895,
na pag. 60:
«De facto, 0 sr. Pedro Inacio
-Gouv·eia declarou -que fora e'le quem,
por meados de 1882, tendo faltado
em Bolama selos de varias taxas,
dos de sobrecarga Guine em 'g randes caracteres, m.andara sobrec.a.rregar com a mesllla palavra, em ca-

3

racteres mais pequenos, DR Imprensa do governo da provincia, alguns
s 210s de CBlbo Verde que existiam e
selos de Ca:bo Verde qUe existia:m
em cOlfre, ainda do tempo em que a
Guine nao era provincia aut6norna>.
Do livro 41Reimpressoes)
A. Molder - Lisboa 1944
--X--

A lista dos selos .em curso na Guine,
publicada pelo comerciante Faustino
iMartins, em 1887 e a CalOa da Moeda
que a destr6i, como 0 seu pr6prio auto r
a destIluiu em 1895.
A sobrecarga da Casa da Moeda come!;OU a circular, na Guine, com as taxa!"
de 25,50 e 100 reds, de 1879 a 1886.
Em 1882 seguiram as ta.xa.s 5 e 10
refs.
'
Em 1884, entraram na circulagao as
de 200 e 300 rels e, bern assim, os bilhetes
postais de 10, 20e 30 reis.
E, finalmente, em 1886, na agonia des ·
ta emiosao, entraram na circula!;ao as taxa:s de 20 e 40 refs.
-So'bre as cores destes selos, julgo que
devem ser as mesmas dos seus irmaos,
que foram para CBlbo V:erde. J!: pena qut'.
a Casa da Moeda escriturasse, ao tempo,
os- sclos apena81 'Pela.s taxas, e nao pelos
tiP:DS, cores ou papeis.
--.X--

Como ja tive ocasiao de dizer, a Hist6ria da Guine portugue.sa, mesmo ados
seus ~elos, nao e tare!a faciI.
Os arquivos da prOvincia sao deficientes, e 0 'P"uco do primiti:vo qU·e Be queira
consul tar, tern que ser procurado na Casa
da Maeda, ou no Arquivo Hist6rico Ultramarino.
Sao, ao que creio, alO· dUas unicas fontes, e, fora delas, parece-me arriscado ser-Se dogmatico.

maRco~ltla

PORTUGAL
MARCAS DE DIA COM LEGEN.DAS
«CONGRIESSO> - Usada pelo> Posto
dos C.T.T. no Instituto Superior Tecnico,
em Lisboa, de 5 a 8 de Abril de 1959, durante a VI -Conferencia Internaclonal sobre a Forma!t8.0 e Aperfei!to-a mento em
Administra!tao de Empresas.
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quisl.!lae a que Se rafeI'e este oflcie. Heje,
no Arquivo Hist6rico Ultramarino.

--x-Em ifins de Novembro desse ano, che-

garam a Guine as novas estampilhas para 0' seu correio, enviadas pela Casa da
Maeda, quem sabe Se devade aos bans oficios do seu gevernador, a.inda no Reino.
Est8iVa cemo encarregado do g.overno
da prowincia 0 secretario-geral, F.l:gu~ire
do Barros.
. Fei este ifuncionario quem recebeu 0
of£eta com a comunica!lao de que seguiam
as primeirasestampilhas para a nova provincia, oficio .este qUe tenninava cam a
seguinte detennina!liio:
«Oontlnuando por enquanto a
ser utilizadas nessa provincia as
que estii.o adoptada8 para a de Oarbo Verde, enquante nlio for or.ganizado 0 servi!lO po.sta! ultrama.rina>.
Creio, portanto, nilo ser de a.cel.ta.r que
III sobrecarga pequena tiv~ sido feita
em 1879, porque sem imprensa, onde p:a des~e ~er lelta, e, ainda, com a ordetn
do iMinisterto para .c ootinuarem a uUliza:r,
tamhem, 'a s antigas estampMhlllS, nBO tern
razao de ser a ideia da sua cria!;iio em
1879.
Em faCe do exposto, na.a me repugna,
portanto, contlnuar a situar 0 Infcio da
cir~o dos prlmeiI'OSJ selos cIa Guine
portuguelOa, no ano de 1879, com a chegada dos 3 mil ~'eIDs, enviados pela Casa
da MDeda.

- - x--

A venda dos s elos era muito pequena,
como se v;erifk:a pelos ,bailancetes mensais
da receita e despesa do coifre da tesouracia 'g era! da provincia da Guine PO'rtuguesa, puiblicados nos pcimeiros mimeros do
boletlm oficlal do ano de 1880.
Em iMar"o, a venda reIl!deu
38.160 reis
.AJbrH
>
>
210 rels
MaiD
>
>
17.640 refs
Junho
>
>
13.745 rets

Malas

(\JDtulas nUHlisHiaUeas

Julho
)
>
14.76G rels
AgDstO'
>
>
20.950 reis
Setembro >
>
16.090 reis
Outubro
>
>
10.550 rels
Novembro >
>
13.45Otrels
Dezembro >
>
6.375' refs
Este rendimento foi me~horado cern 0
est8lbelecimento das carrelras de transportes, atraves da provincia, confDrme 0
previu .0 Go·v ernador InaciO' de Gouveia,
que, em 8-1-1882, inifonnara para 0' Reino:
cO mDvlmento crescente dos
passageiros pela facilidade de comunica!lo'es, assim como a importAncla dos sel08 do correia atenuam, se niio cobrirem· a despesR
inevitavel a fazer, para melhor administra!;iio da provincia>.
E, ern refor!lo, dizia mais:
cA AdmInastra!lao dos correios
tern estado ate hoje ligada a d1rec!lao das a:lfandegas. Presentemente
que 0 desenvalvdmento do correio
vai tendo mais amporta.ncia pela
aoomula!llioda popula!lao, parece-me canvenlente que na ca.pital da
prOvincia Se criasse 0 Cltl'go de director dos correios acumulando-o
com as fun!loes de recebedor.
1!l completamente lmpossivel env,jar a estatistica. do mov£mento
postal, pois os empregados nao estando habitua.dos a este serv.i!lo, en..
contram inumeras dl!ficuldades para 0 satlsfazer faltando-Ihes conjuntamente 0 tempo, pelos outros
encargos a qUe s~o obrigadDs. 1!l
'e ste um dos ramos: de servi!lo que
esta mMs atrazado por falta de
pessoal h8lbHltado>.

- - x - -A venda dos se~as aumentou.
Pelo mapa e.statistlco da c'o rrespondEincia postal pennutada no mes de Maio
de 1882, 0 primeiro a ser publicado, verificou-se:

tons. Porteada Peri6dicos Imostras e
DHtlos franqollda
muumilos

--- --- -----Do IIteriDr da provlada.
DD [nllrlor. • • • •

21
39

15
138

151
22

94
5

11/j

1

-

13

1

{ Para 0 uhrlor da provlntla
PIli 0 ial.rlar. • • •

12
36

33
122

422
37

18
26

48

2

2

ENTRADA {

SAIDA

Begistos

83
2
O
B. Ollclal n. 18. de 1880

Ao tratar de centr~s de numlsmatica.
Alrtur Lamas, 'a pa.glnas XLVII da sua
notaveU o·b ra «MedalhlllS Portuguesas», baseando-se na inesgotavel fonte que e 0
«Arche6Iogo .Portugues» (vOll. I pag. 303),
aflnna qUe 0 p,rimeiro estaiba:lec1mento numismatico portuguEis foi fundado por AIbertto Gavazzo, em Novembr(} de 189·~ ,
instalando-o na lRua da Mad8!lena n ." 38.
o mestre Pedl'lO Batallha Reis., na sua
nao menos notaVia «Oartilha. da Numismatics Portuguesa», pag. 137, infa,r ma
qUe 0 cambista Alberto GavazZQ fundara
o «Centro Num1smAtico», em 1895, na Rua
dos Capel1.stas, n.o 120-2.°, para aili reunir
os colecci1onadores, duas. vezes por semana, Vlerda.deira tertuUa cam Vista 810· neg6cio de moedas. Oheg.ou mesmo a ser
putblica;do, em 1896, urn «OaWogo Geral
do Centro Numl.mna.tico», abrangendo
moedas por.tuguesas romanas' me:ialhas
e biografi'as numismatlca.
Comparando -estas duas informa!;oes,
verifica-se existlr pleno acordo quanta a
priorldade de tao simpatica como util inicia.tiva, e quanta, a per.:onagem que tomou sobre os seus ombros a respansabiUdade de por em mal'lcha tal reailiza!liio.
De lamentar e que nao perduras.se.
Mas eonstata-se haver divergElncias
quanta 8>0 ~oca!' onde -s e instailou tal estabeleclmento comercial, 'e resp'ectlvo ano.
E, asslm, enquanto Artur Lamas, fundamentando-se no «Arche6logo PortugUes», afinna que e~sa instltui!lao teve
lugar em Novembro de 1894, Batalha Reis
im;onna ter side ern 1895. Aquelle ilustre
coleccionista de med8!lhas col·Olea 0 «Centro Numisma.tico» na Rua da Mad!l!lena,
n." 38, este nao meno.s ilustre numismata
poe-no na Rua dos Capelistas, 120-2.°.
Nesta dtvel'lgEincia de afirma!loes, quem
tera razao?
Antes de mals nada, quer() desde ja.
dar a mmha op1niBio, simp~'es (}pinis,a, tie
urn modesto principiante no coleccionamento de moeda..s e em assuntos de Numisma.tica, onde deseja eIl)br.enihar-se, em-

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

bora s eja vas.to est e campa do salb er humano,
Aceito as duas opinloes quanto aos 10caas onde ifuncionou 0 «Oentro NumisD\RtieD», de Albe·rtal Gavazzo·. Primeiro na
Rua da Mad8llena, c anforme vern no «Arche61ogo Portugues», ·dep ais, por n 2cessld·a.des. ou interes.ses de ordanl comercial,
e assim pade ser, fai ele transfecida, para
a Rua dJS CapE!Jlistas. Quanto a s datas,
dada a precisao d~ Artur Lamas, qUe a
flxa em No·v embro de 1894, e P. Batalha
Rels. qUe a cOOoca ern 1895, parece ser
mais dificil a concilia!l8:o. Contudo, com
urn PiOUCo de eSlfor!;o e alguma boa vontade, po de ser que alnda s e oonsiga hai'Iffionizar e ifixar, em definitiv~ 0 mEis e
o ano da respectiva inaugura!la.'O.
Desde ja, tambem, quero s alientar que
Artur Lamas ·e screvia em 1916, emlb ora
fundad:> no «Arche6logo Portugues.», e
Pedro Batalha Reis deu a pubtlicidade a
sua «Cartilhw> ern 1946, e nao desconhecia aqueJa passag'em dO' «Arche6Iogo», tanto mais quanta e certo ter sido ale dlscipuLo dUecto da grande m estr,e que foi
o Dr. Jose Leite de Vasconcelos, fundador
e director daquela reViista.
Estamos em pres an!la de urn problema
de hist6ria relative a Numismatica, 8ern
grande Importa.ncia na verda de, para toda
o conteudo daquele ramo do slilber humano, assim 0 reconhecemos, mas isto nao
deve influir para que se nao fa!lam as
correc!loes devidas a chama<dos pequenos
eIU'os.
Rioje sii.o pequenos, amanhii seriio incomensuravels, Pequenos qUe sejam, n,ao
deixam de ser erros, e estes, emendam-se.
1!l evidente qUe estamos ainda a tempo de se esclare'cer esta diIVerg6ncia.
Embora Artur Lamas tenha falecido
e deixado grande lacuna ainda nao preen-
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chlda, Pedro Ba trulha Rels esta alnda vivo, f elizmente, e oXa!la qUe viva ;por mu!tos anos e bons, para qUe 0 seu labor
cientfficlo mais Se a,f irme, e para. continuar a Sua notavel obra de Mestre consagrado .
86 ele, ass im parece podera dan' informa~oes segura!! sobr~ 0 5 faetas apresentados nestas n6tulas despretenclosas,
cujo merit{). e nao pareceI1em mals d'o
que sao.
Aguar<lamos qUe P edro lBatalha Reis
possa oU queira d edicar adgullUl:S linhas
no caso ora apresentado.
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AUTO-CARS BUISSON
BUISSON'S ~OURS
Fundada. em 1922

Via gens organizadas no Pals e no
Estrang>elro - Passagens aez-eas,
maritimas e terrestres aos pre~s
oficiais
CORJRESPONDES EM TODO 0

COMPRO
PORTUGAL e Ultramar Portogu~: Series novas usadas, selos

da C§uine

c:Yortugue8a

M1UNDO

emassados .e quilos, s6 de boa
mlstura , pago muito bem.

Av. Almirante Reis, 70-3. o-Dt.o

A Guine Portuguesa, no ano de 1879,
data em que, de distritot dependente de
Caibo Verde, passou a iprovincia aut6norna, niio tlnha imprensa.
·E m Julho desse ano, portanto tr~ meses depois da chegada do seu primeirl>
go:vemador, e.ste desculrpaNa-se, perante 0
M!ndsterio, da falta da remeSSa das portarias lavradas, com a falta do prelo,
Eis a c6pla do oflelo n.D 41, da.tado de
12 de Juloho de 1879:
c:Tenho a honra de comunicar a
V. Ex." que, Se nao sao remetidas
por agora lUI portarias lavradas
por esta secreta.ria, das diferentes
determina!Ooes qUe -me tem aido necessario 'expedir para regular vamos ramos de servi!iOs, nil. sua instala~ nascente, serlio brevemente
remetidas a essa .8ecr.etaria d'Estado .
A faIta do prel0 para as publica!O(jes qUe ate agora Se tern fcito as
Reparti!<Oes da provincia com 00plas manuscriptas dos doeumentos
qUe e indiBpensavel multipliear, e a
causa justificada Ida morosidade
que po de notar-se nil. remessa daqueUes e outros assuntos de publiea!Oao official:..
Este ofieio deu entrada no M.D, com 0
n.D 50, em 29-7-79 - 6." Reparti~ao.
Hoje no Arquivo Hist6rico UltramarinD.

nho Coelho entrega em mao, no Ministerio, em 9 de Setembr.o, urn oflclo acompanhado -duma .requi.si!08.0 dos objectos
mats n ecessarios para a cria!OA.o da Imprensa e sua organiza!Oao:
Eis a c6pia desse oflcio:
c:Sendo indispensavel crear nil.
pr.ovlncia da Guine portuguesa
uma imprensa nil. gual seja impresso 0 c: boletim oficiab da mesma
provIncia e outros doeumentos respeitantes a sua administra!08.0 gerail, tenho a honra de depOr nas
maos de V. Ex." a requisi!Ollo junta
dos objectos necessarios para a
realisa!Oao deste prop6sito, e bern
assim de proper qUe a ol1ganiza!Oao e vencimento do ipessoal da referida impr.ensa seja 0 que S-e acha
es,tabelecido para a provincia de S .
Tome e PrinciPe no or!;8IDento das
provincias ultramarinas · no anD
econ6mico d e 1879-1880).
Este offcio tern a margem:
c:Autorizo>
ass. Sabugosa

LISBOAj PORTUGAL

Aproveitando 0 ter-se deslocado, em
servi~o, ao iReino, 0 ,g ovemador Agosti-

Entrada N .D 94, em 9-9-79. 1." Reparti!Oao. Passou a 5." R.a, em 19-9-79, a re-
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Como somos II mllior casll fililtelicil dll AmericlI, estllmos constllntemente II comprar grllndes quantidlldes de selos de todlls liS
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interesslldos
em comprar:

SELOS EM siRlES I De vAl or baixo e mMlo. Completas OU
incompletss. novas OU u,a ns s.
• SElOS ISOlA DOS I Varl edade!J baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos cu ldadosamente. com s ellls perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RUTOS DE " TOCkS. de todos 08 gllneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tambllm desejamos comprar quantl.1ades
mals pequenas de seios em sllrles. de pre ~o mlldi o e m&.ls elevado.
•

•
•
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