
,.-rENtt"ilJ! P A GAM 0 S BONS PRE<';OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos e maior casa filatelica de America, ertamos cons

tantemente a comprar grandes quentidedes de selos de todel al 
partes do mundo. Aclualmente , estamos particularmente interessadol 
em comprar: 

• SElOS EM sERIU I De valor baIxo e mM lo. Completas ou 
Incom plpts8, I . OVSS ou Ilsa<la~. 

• SElOS ISOLADOS I Varleda del! baratas e atracllvas. 
• PACOTES I .Fdltos culdadosamente, com selos perteltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE .sTOCks.. de todos os generos. 
• MISTURA (1.0 QUILOI ."bre papel. 
• PARA 0 MOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tamb'm desejamos C'lmprar quantiJade 

maId pequenas de d"IUl! em ,,,!rh,s. d" pre~o m~dlo e m"ls elevado. 

Queira mand~r-nos a sua Iista de olerias. que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa aten~ao. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossa nova Iisia de comprasl 
.Os melhoreg pre~os por selos dos Est ados Unldos e Canada. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

H. £. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

(~----------------------------------------------------------------~, 

l 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANT£ TIPleO 

RESTAURANT TYPIaUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

) 

• • • 

I EXPOSICAO FILATJ:.LICA DE AVEIRO : 

• • 

BLOCO DE PROVAS DOS QUATRO SELOS DE D. MARIA II. REIMPRESSAO DE 1953 
(VeT artigo 110 interior) 

ANO XIII N .O 98 AGOSTO DE 1959 

REV I S T A M E N s A L 
( 
l TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES .. 

1 
J 
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CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO: 

Contin<mtc (excepto Lisbon) Ilhas e Provincia.s Ultramarinas 

Efe~tivos ........... .. 60iOO, por ano I ou equivalente em moeda local 
JUnIores ............... 30$00, por ano I 

Brasil ....................................... Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, por mes; Juniores .. ... .... 2$50, por mes 
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SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AQENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUQAL 

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro ReIa - C. Postal, 
2056. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo
C. P. 43-Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o 
de Gouveia - Rt·,a das Dificuldadcs, 
28-30. 

S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte 
Real. 

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos Fernandes - Secretary 
Cath()lic Book Crusad - 7 Hav&leck 
Road . 

U. S . A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue Sacramento 20-
Calif6rnia. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.derec;o telegrOfico: LU SITANA Telefone n.· 10 - V ALE N C; A 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de 
b:>rracha em geral 

hlp6lltO 
, , 

----
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS llIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPoLITO, L.DA 

I TORRES VEDRA.5 TELEF. 3 E 53 

l-----------------------------------------
PORTUQAl 
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Compram-se sobrescritos da edi<;ao :) 
C. F. P. n." 1. 2. 4., e dos C.T.T. do Cent. 
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P. 
n." 30. 

Envie-me 150 ou 300 selos bern sortidos 
do seu pais, e recebeni igual quantidade e 
c1asse da Austria - Franz Maringer 
Scharding Inn, Ob. - Austria. 

Senden Sie mir 300/500 gut sortiert Brief
marken von Ihrem Lande ohne Deutschland, 
ich send Ihnen gleiche Anzahl von Oster
reich. Franz Maringer, Scharding/lnn, Obe
rosterreic, Austria. 

Send me 300 to 500 weill assorted stamps 
of lour country (not of Germany) and I 
will send jou same number of Austria. 
Fran Maringer, Scharding/lnn, Oberoster
reich, Austria. 

Ctr 300/500 francobolli bene assortidel 
vostra Pease imro altrettanti francobolli 
austraci. Franz Maringer, Scharding/lnn, 
Oberosterreich, Austria. 

Deseo intercambiar sellos de todo el 
mundo por mancolistas, novedades y sello 
por sello, interesa preferentemente flora y 
fauna y Portugal n." 121/23-711-788 y 801. 
DR. FRANCISCO DE LAS HERAS peREZ 
- El Carballo - Oleiros - Coruna - Es
panha. 

Deseo sellos, commemorativos novedades 
de Portugal, Francia, Alemania, Holanda y 
tematicos de flores, mariposas, deportes, de 
todo ele mundo. Doy Espana y colonias. No 
envio primeiro. Isabel Portillo - Perez Gal
dos, 5 - Valencia - Espanha. 

ATTENTION! 
Change timbres ave tout Ie Monde, sur

tout Portugal, Outremer, Allemagne, Po
logne, Roumanie, Russie, Hongrie, Yougos
lavie, France, Italie, series completes, neufs 
et obliteres, fleurs, animaux, commemora
tifs. Je donne en echange Espagne, Ifni, 
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois 
recommandes. M. SOTO - Av. General San
jurjo 190 - 3." LA CORU&A (ESPA&A). 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filat{Hico 

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

Chameiras «PHILORGA. 
Paeoles d8 1.010. 'Ple'DS Pili liViD'. 

Pedldos ao representante 
excluslvo em Portugal: 

J. Fi alho de Macedo 
I L H A V 0 - Tel e f. 61 

Compra e venda de selos d. Portu
gal U1framar. Artigos fIIafelicos 

o QUE FALTAVA EM FILATELIA! ... 
.THEMATIC-REVUE. - Revista-catalogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que 
contem de cada vez milhares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO 
- FAUNA - FLORA - O.N.U. - EUROPA - CENTENARIO DO SELO - AVIACAO, 
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos os 
paises. Esta revista, unica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por 

simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a escrever-nos. 

THEMATIQUE REVUE 
HUBERT HENDRIKS - 55, rue General Ruquoy-BRUXELLES 7-BELGIQUE 
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estatuto 
Publicamos seguidamente, na integra, a 

«Estatuto do Selo», que supomos ser ainda 
um projecto, pais que nos foi distribuido 
hci cerca de um mes, e ainda nilo fui publi
cado na folha ojicial. 

E bam serci que seja apenas um pra
jecto, como tal feliz. 

Era nosso intuito fazer-lhe alguns peque
nos comentcirios: pequenos mas importan
tes. 

A absoluta falta de espar;o, em parte de- . 
rivada da reportagem da I Exposir;ilo Fila
telica de Aveiro, impede-nos, todavia, de a 
fazer, pelo que tais comentcirios ficam para 
a proximo numero desta revista. Com sin
ceros votos para que a projecto nilo passe 
de projecto, ate entao, - porque as nossos 
comentcirios serao efectivamente pertinen
tes, objectivos e importantes. A bem do 
Selo, - e da Filatelia! 

Pelo Ministerio das Comunicar;oes vai ser 
promulgado a decreta-lei seguinte: 

MINISTeRIO DAS COMUNICACOES 
Administra<;ao-Geral dos Correios, TeIegrafos 

e Telefones 

DECRETO-LEI N." 
Os assuntos relacionados com os selos do 

correia andam dispersos. Convem reuni-Ios. 
Aproveita-se 0 ensejo para criar doutrina 

nova nalguns pormenores relacionados com 
o aspecto artistico, fabril e filatelico rlas 
estampilhas. 

Nestes termos: 
Usando da faculdade conferida pela 1." 

parte do n." 2." do artigo 109." da Consti-

00 selo 
tui<;ao, 0 Governo decreta e eu promulgo, 
para valer como lei, 0 seguinte: 

ESTATUTO DO SELO POSTAL DOS CTT 

Artigo I." 0 selo postal em forma de 
estampilha - adesiva pode ter as seguintes 
finalidades : 

a) Documentar a cobran<;a previa das 
taxas dos servi<;os do correio para 
a qual a legisla<;ao nao determine 
expressamente outra forma de pa
gamento - selo postal ordinario; 

b) Constituir recibo de pagamento feito 
por de'stinatarios ou remetentes 
relativo a correspondencia que lhes 
seja entregue em condi<;5es espe
ciais fixadas na legisla<;ao postal
selo postal de taxa a cobrar (anti
gamente porteado); 

c) Certificar que a correspondencia go
za da regalia referida no artigo 2." 
do Decreto n." 29.708, de 19 de 
Junho de 1939 - selo postal oficial. 

Art. 2.° A emissao dos selos referidos no 
artigo anterior compete exc1usivamente it 
Administra<;aa-Geral dos Correios, TeIegra
fos e Telefones, no ambito da sua juris
di<;ao. 

Art. 3." AIem dos selos em vigor emitidos 
pelos CTT como valores ou docum('·ltos pos
tais, nenhuns outros poderao ser Iltilizados 
para, de qualquer modo, permidr, onerar 
ou restringir a livre circula<;ao de remessas 
postais. 

§ Unico. A Administra<;ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones transmitini e 
distribuini os objectos postais recebidos das 
provincias ultramarinas e do estrangeiro, 

• 
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nos tennos da legisla~ao nacional e conven
~oes e acordos interrtacionais aplicaveis. 

Art. 4.· 0 selo como valor ou documento 
postal s6 e valido para uma (mica utiliza· 
~ao, a qual sera comprovada pela marca
~ao com sinais especiais (mata-selos) que 
impe~am novo uso. Os selos utilizados que, 
por lapso ou acidente, nao hajam side mar
cados, nao podem voltar a utilizar-se. 

Art. 5.· 0 produto da venda dos selos pos
tais emitidos pela Administra~ao-Gera1 cons
titui sempre, integralmente, receita da mes
rna Administra~ao-Geral. 

Art. 6.· As emissoes dos selos postais far
-se-ao de fonna compativel com 0 prestigio 
'do correio nacional, debaixo da orienta~ao 
do Ministro das Comunica~oes e de jlcordo 
com as directrizes gerais preconizadas pela 
Comissao Filatelica Nacional que rnere~am 
homologa~ao do rnesmo Ministro. 

Art. 7.· As emissoes de selos postais devem 
corresponder a necessidades do servi~o do 
correio, podendo ser cumulativamente utili· 
zadas para homenagear personalidades, co· 
memorar factos ou fazer propaganda de 
motivos de elevado interesse moral, espiri
tual ou nacional. 

Dizem-se ordinarias as emissOes em que 
a primeira circunstancia se verifique, e ex
traordinarias as restantes. 

Art. 8.· Junto da Administra~ao-Geral dos 
Correios, TeIegrafos e Telefones sera criada, 
como organismo consultivo, a Comissao Fi
latelica Nacional (abreviadamente CFN) , 
com a missao de se pronunciar acerca de 
lodos os assuntos relacionados com os se· 
Los postais e a filatelia, designadamente: 

a) Fixar as directrizes de ordem tecni· 
ca, artistica e filatelica a observar 
nas emissoes des selos do correio; 

b) Fomentar a expansao e propaganda 
da filatelia nacional. 

Art. 9.· A CFN reunira ordinariamente pelo 
menos uma vez cada ano, na sede da Admi
nistra~ao-Gera1 dos Correios, Telegrafos e 
Telefones, e extraordinariamente todas as 
vezes que 0 presidente 0 julgue necessario. 

Os seus pareceres, acompanhados de in
fonna~ao do correio-mor, serao presentes 
ao Ministro das Comunica~oes para homo
loga~ao. 

Art. 10.· A CFN sera presidida pelo cor
reio-mor e dela farao parte os seguintes 
vogais: 

a) 0 administrador e 0 chefe dos ser
vi~os fabns da Casa da Maeda; 

b) Urn representante da Junta Nacio
nal da Educa~ao, design ado pelo 
Minis'tro da Ed\lCa~ao Nacional ; 

c) Tres artistas ou cnticos de arte, de
sjgnados pelo Ministro da Educa
!;ao Nacional; 

d) Urn gravador de reconhecida com
petencia; 

e) Urn representante das associa~oes de 
coleccionadores filatelicos; 

f) Urn representante dos coleccionado
res filatelicos independentes de re
conliecida idoneidade; 

g) Urn representante do comercio fila
telico; 

h) Tres funcionarios especializados da 
Administra~ao-Gera1 dos Correios 
Telegrafos e Telefones, urn dos 
quais sera 0 seu consultor artis· 
tico. 

Art. 11 .· Os vogais da CFN, com excep~ao 
dos indicados nas alineas a), b) e c) do ar
tigotigo anterior e do consultor artistico 
dos CTT, serao nomeados pelo Ministro das 
Comunica~oes, sob proposta do correio-mor, 
e exercerao 0 seu mandato por penodos bie
nais. 

§ Unico. A designa~ao dos membros refe
ridos nas alineas e), f) e g) do artigo ante
rior resultara de elei~oes efectuadas pelos 
respectivos interessados em reuniOes para 
esse fim convocadas pelo correio-mor e por 
este presididas. 

Art. 12." A CFN dispora de uma sec~ao 
executiva, constituida pelo consultor . artis
tico dos CTT, que presidira, pelo chefe dos 
servi~os fabns da Cas a da Moeda e por urn 
dos artistas ou cnticos de arte indicados 
na alinea c) do artigo 10.·. 

§ (mico. A sec~ao executiva sera represen
tada pelo seu presidente nas questoes que 
nao envolvam parecer final ou decisao defi
nitiva da sec~ao. 
. Art. 13.· Os vogais da CFN ou da sua sec
~iio executiva estranhos aos servi~os do:; 
CTT terao direito a uma senha de presen~a, 
da importancia de 150$00, por cada sessao 
a que assistam e quando nao residam em 
Lisboa ao abono de despesas de viagem e 
de ajuda de custo diaria, nos tennos do 
Decreto-Lei n.· 40.872, de 23 de Novembro 
de 1956. Todavia, a remunera~ao de cada 
vogal nao podeni exceder mensalmente a 
quantia de 750$00. 

Art. 14.· 0 funcionamento da CFN e da 
sua sec~ao executiva sera regulamentado 
por despacho do Ministro das Comunica
~Oes. 

Art. 15.· As despesas resultantes das dis
posi~Oes do artigo 13.' serao suportadas pe
las for~as do or~amento ordinario dos CTT. 

Art. 16.· As emissoes ordinarias compreen· 

ANONCIOS 
A partir do proximo numero do Boletim, 

figurariio na seq:iio de «Anuncios Economi
cos» mais duas sub-seCf;oes: 

TEMATICA e MANCO·LISTAS 
Na prime ira, seriio inseridos os N."' dos 

socios que 0 desejarem, e nas diferentes ru
bricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos, 
etc., mediante .0 pagamento de Esc. l$OfJ 
por cada publicalriio. 

Na segunda, seriio inseridos os N." dos 
socios, numeros de sua manco-lista, e re
ferencia do cattilogo, mediante 0 prelro ha
bitual desta seclriio. 

SELOS 
Pago bern. Portugal I Vendo antlg08 e mo-
e Ultra mar. Colecclles, dernos. Bons deacon-
pac(>tes, stocks e ao tos. Lista preco s 
qullo. GRATIS 

Ferreira cIa Silva - Pral;a do MuniCipio, 
32-5.' (Elevador) L1SBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
sea, especiaJmente India; Envelopes de 
1.· Dia; MWdmos e Intelros. Prel;&rlo a 
pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50% +20%, e estrangel
ros a $03 cada franco . .Jose Pinto Duarte 
- Rua de MOl;ambique, 56-3.·-Esq.- Lls
boa - Telefone 842083. 

Selas cornernorativos de Portugal e 
IDtra.maa-, aos centos, pago ,bons pre!tOS, 
ou troco par selos Portugueses ou est ran
gelros para a sua colecl;ll.o. A. SIMOES 
- P. Renoval;ll.o, 9-2.· .. Dt.· - .Alma.da. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gu~s, troco por selos para a sua colee
<;ao, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
R~e de Medelene, 80-3.· - L1SBOA 

ECONoMICOS 
Se V. Ex.' tern publica~Oes filateIicas, e 

nao as quer, ofere~a-as ao nosso Clube. 
Enrique~a a nossa biblioteca enviando

-nos todas as publica~Oes que nao desejar. 

Desejo correspondentes para R6tulos de 
Caixas de F6sforos e Selos, na Emopa -
Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua Coelho da 
Rocha, 112-/c Dt. - Lisboa 2. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern selos, 
troco ou compro, pagando bern, resposta 
a Secretaria do Clube, ao n .· 23. 

Cedulas Camaphias e Particulares, e no· 
t!!S retiradas de circula~ao, metropolitanas 
e ultramarinas, compra ou pennuta. Joao 
Carpenter Robertson - Cal~ada da Ajuda, 
158-2.· - Lisboa. 

Paulo Roberto Falci - C. Postal, 1011-
Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interes· 
sado em manter correspondencia seria com 
filatelistas id6neos, para troca de selos em 
pequena e grande escala, base de cataiogo 
Yvert, e a valor facial . Ofere~o Tematicos 
de to do 0 mundo. Correspondencia por 
Aviao. 

Envie 100 ou mais selos do seu pais, reo 
cebeni igual quantidade de Espanha. Aceito 
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la 
Parra - Padre Calatayud, 13-4.· - Pamplona 
-Espanha. 

Dou selos comemorativos do Brasil, em 
troca de selos com motivos de fauna, uni· 
versais. Ugo del Debbio - Rua· Alfredo Gue
des, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspon
dencia em portugues e ingles. 

Desejo 75-150 bons selos de Portugal e 
Ultramar. Dou Finlandia, Escandinavia, 
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert. 

Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55, 
Vaasa - Vasa, Finlandia. 

Dou selos estrangeiros de diferentes pai
ses em quantidade, usados, recebendo em 
troca series novas de ~ortugal e Ultramar. 
desportivos, fauna, flora, militares e cami
nhos de ferro. MANUEL MADEIRA JU
NIOR - Rua Baptista Lopes, n .· 43-1.'-Esq. 
-Faro. 
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e as participac;oes oficiais, as dos selos da 
Sicilia, as colecc;oes de correio aereo e as 
colecc;oes tematicas terao, cada urn dos gro
pos, urn pavilhao especial. Entre os Ultimos 
inscritos. conta-se 0 erninente coleccionador 
Dupont, da Belgica, grande triunfador da 
«Interposta», com a sua celebre colecc;ao dos 
primeiros selos de Espanha. 

Esta sen do aguardado em Palenno 0 Dr. 
De Marchi, Comissario do clstituto Poligra
fico dello Stato», de Roma, que faz todos 
os selos de ItaIia. Vaticano e San Marino, 
para estudar os ponnenores relativos a par
ticipac;ao daquele Instituto. 0 Ministro dos 
Correios e Telecomunicac;oes vai enviar a 
.Sicilia 59» uma ' parte importante do Mu
seu Postal. 

Haveni SO medalhas de ouro para sercm 

distribuidas pelos convidados para a .Sala 
de Honra» (Fora de Concurso). e outorga
das as melhores colecC;6es de competic;ao. 
Alem da reproduc;ao, em DUro macic;o, da 
«Metrope do Templo E de Selinunte», que 
constitui 0 Grande Premio Intemacional, ha
vera 0 Grande Premio Juvara, em homena
gem aD gravador Tommaso Aloysio Juvara, 
o gravador dos primeiros selos da SicHia. 
Este premio e obra do insigne artista ita
lianG Professor Sgarlata. 

Espera-se que, na primeira quinzena de 
Setembro, seja possivel distribuir 0 .Pros
pecto n." 2». e que, mais ou menos na 
mesma altura, sejam remetidos aos senha
res expositores que se insereveram proviso
riamente. os impressos para a inscric;ao de
finitiva. 
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derao selos de valores correspondentes ou 
nao a taxas da tarifa postal, com variedade 
bastante para pennitir a boa execuc;ao do 
servic;o do correio. As tiragens desses selos 
serao ilimitadas, devendo fazer-se as preci
sas para abastecimento do publico durante 
o tempo da sua circulac;ao como valor ou 
documento postal. Os selos de refugo da 
impressao ou estampagem deverao quei
mar-se. 

Art. 17.0 As emiss6es extraordimirias de 
selos postais compreenderao geralmente pe
queno numero de taxas. Serao fabricadas 
em regime de edic;ao unica, limitada aos 
quantitativos anunciados na portaria de Ie
galizac;ao a que se refere 0 artigo 27.0

• Os 
selos que constituam sobras de fabrico, bern 
como os de refugo, deverao queimar-se. 

§ unico. 0 numero de exemplares de se
los de cada taxa deve fixar-se de maneira 
a evitar especulac;oes. 

Art. 18.0 As fases de uma emissao de se
los postais sao as seguintes: 

1." Fase preparatori:l, compreendendo: 
a) Escolha do tema e motivo de em is

sao; 
b) Escolha das suas caracteristicas pos

tais; 
c) Autorizac;ao de emissiio. 

2." Fase artistica, abrangendo: 
d) Escolha dos artistas e metodos de 

trabalho; 
e) Obtenc;ao dos model os ; 
f) Obtenc;ao das gravuras; 

g) Aprovac;ao das provas. 
3." Fase comercial e industrial, inc1uindo : 

It) Adjudicac;ao e encomenda do forne
cimento; 

i) Operac;oes de fabrico, designada
mente escolha do papel e cores, 
impressao ou estampagem e pica
tagem; 

j) Contagem e embalagem; 
k) Verificac;ao e recepc;ao. 

4." Fase final, implicando: 
I) Legalizac;ao da emissao e ordem de 

circulac;ao como valor postal. 
Art. 19.0 0 correia-mor tern competencia 

para conduzir os trabalhos da fase prepa
rat6ria, inclusive no que respeita it escolha 
dos valores das taxas a emitir e ao volume 
das tiragens. Mas a autorizac;ao da emissao 
depende de despacho do Ministro das Ca
municac;6es 

Art. 20.0 A fase artistica e as operac;oes 
de fabrico da 3." fase das emissoes decor
rerao sob orientac;ao e ' fiscalizac;ao direct a 
da secC;ao executiva da CFN, a qual cumpre 
tratar com os artistas encarregados da exe-

cuc;ao dos originais ou modelos, com os 
problemas que surJam e propor as solu
C;6es mais convenientes. 

Compete ao correia-mor tomar decisoes 
sobre todos esses assuntos. Todavia, cabe 
ao Ministro das Comunicac;oes a aprovac;ao 
definitiva do trabalho, a qual sera conferida 
em presenc;a de pare ceres da secc;ao executi
va e do correia-mor, a vista de provas finais 
dos selos tiradas em folba com 0 aspecto 
definitivo e no pr6prio papel da obra. 

Art. 21.0 A obtenc;ao dos modelos ou das 
gravuras necessarios as emissoes de selos 
postais nao obriga a realizac;ao de concur
sos nem a celebrac;ao de contratos escritos, 
podendo efectivar-se mediante simples ajus
te directo com artistas portugueses de com
provada competencia. Quando as circunstan
cias 0 aconselhem, podera a confecc;ao de 
gravuras confiar-se a estrangeiros tambem 
de reconhecido merito. 

Art. 22.0 Os modelos ou originais para 
selos devem conciliar, ponderadamente, os 
efeitos artisticos com as necessidades e ca
racteristicas postais das emiss6es. 

Art. 23.0 A impressao ou estampagem e 
outras operac;6es subsequentes do fabrico 
dos selos serao feitas na Casa aa Maeda. As 
emissoes extraordinarias poderao, no entan
to, a titulo excepcional, confiar-se it indus
tria estrangeira, quando circunstancias es
peciais 0 aconselhem. 

Art. 24.0 Os selos postais poderao fabri
car-se em folhas, em fita ou de qualquer 
outra maneira que mais convenha as con
dic;ocs de venda. 

Art. 25.0 Pertenceriio sempre aos CTT a 
propriedade e os direitos perpetuos de re
poduc;ao dos model os das suas emissOcs, 
bern como os das obras de arte expressa
mente feitas para obtenc;ao dos mesmos 
modelos. Essas obras de arte serao apre
sentadas pel os seus autores em materiais 
perduraveis e convenientemente acondicia
nadas . 

De igual fonna pertencerao aos CTT ta
das as gravuras, matrizes e outros objectos 
fun.da:nentais utilizados na f~bricac;ao das 
emlssaes. 

Todos estes objectos serao arquivados 
no museu dos CTT. 

§ unico. As gravuras, matrizes e demais 
objectos fundamentais da fabricac;ao das 
emissoes extraordinfirias devem marcar-se 
ou inutilizar-se depois da mesma fabricac;ao 
de fonna a impossibilitar edic;oes ulteriores. 

Art. 26.0 Competem it Direcc;ao dos Ser
vic;os Industriais dos CTT os tramites admi
nistrativos, comerciais e burocraticos rei a-
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cionados com a aquisi!;ao dos selos postais, 
sua recep!;ao e armazenagem, entrada e re
tirada de circula!;ao. A referida aquisi!;ao 
nao obriga a rea1iza!;ao de concurso. 

Art. 27.· A atribui!;ao de valor postal as 
emissOes e a determina!;ao da sua entrada 
em circula!;ao serao efectivadas por meio 
de portaria assinada pelo Ministro das Ca
munica!;oes, publicada ap6s conc1usao dos 
trabalhos da fase comercial e industrial. 

§ unico. 0 tempo de circula!;ao dos selos 
como valor ou documento postal nunca sera 
fixado nessa portaria. 

Art. 28.· A Direc!;ao dos Servi!;os Indus
triais, por intermedio dos seus armazens ge
rais, abastecera directamente de selos pos
tais: 

a) As exactorias das esta!;oes de grande 
trlifego designadas pelo correia
-mor - para fornecimento publico; 

b) As tesourarias da Fazenda Publica 
- para fornecimento as restantes 
esta\;Oes dos CTT e ao publico; 

c) A exactoria dos servi!;os de informa
!;oes e rec1ama<;;oes dos CTT - pa
ra efeitos de venda aos filatelistas 
e outros fins oficiais autorizados 
pelo correia-mor; 

d) As exactorias das esta<;;oes das sedes 
das circunscri<;;oes de explora!;ao 
- para compensa!;ao dos cUPOes-
-respostas expedidos do estrangei-
ro e apresentados, para troca, nas 
esta!;oes dos CTT. 

§ 1.0 Os fornecimentQs referidos no pre
sente artigo nunca movimentarao numera
rio. Serao creditados na conta de responsa
bilidade do exactor respectivo dos armazens 
gerais e debitados as entidades requisitan
tes. 

§ 2.° Os mesmos fornecimen1\os dependem 
de requisi!;ao previa e devem efectuar-se 
sempre mediante as formalidades necessa
rias para assegurar a boa execu!;ao e fisca
liza!;ao do servi!;o. 

Tais formalidades serao estabelecidas 
pelo correia-mor; no tocante as tesourarias 
concelhias, acordadas com a Direc!;aa-Geral 
da Fazenda Publica. 

Art. 29.° 0 fornecimento de valores pos
tais de uso restrito a certas epocas do ano 
ou a determinadas zonas do Pais, como os 
bilhetes-postais de boas-festas, com ilustra
!;oes regionais, etc., podera efectuar-se di
rectamente pelos armazens gerais da Direc
!;ao dos Sern!;os Industriais as exactorias 
dos CTT que 0 correia-mor determinar. 

§ linico. A devolu!;ao destes valores aos 

armazens gerais efectuar-se-a de acordo com 
as normas aprovadas pelo correia-mor. 

Art. 30.° As exactorias das esta!;Oes que 
nao forem abastecidas directamente pelos 
armazens genUs, nos termos da alinea a) 
do artigo antecedente, receberao da Admi
nistra!;aa-Geral dos Correios, Telegrafos e ' 
Telefones adiantamentos em numerario com 
os quais comprarao nas tesourarias da Fa
zenda Publica respectivas os selos destina
dos a venda ao publico. 

§ 1.0 (transit6rio). Considerar-se-ao como 
tendo sido feitos em numerario todos os 
adiantamentos ate agora concedidos em se
los e outros valores postais aos diversos 
exactores, devendo a Administra!;ao-Geral 
dos Correios, Telegrafos e Telefones efec
tuar nas suas contas as regulariza!;oes ne
cessarias . 

§ 2.° A reposi!;ao, total ou parcial, dos 
adiantamentos a que se refere este artigo 
far-se-a em numerario, podendo para is so 
os selos existentes a data da reposi!;ao ven
der-se as esta\;Oes que para cada caso forem 
designadas. 

Art. 31.· Os tesoureiros da Fazenda PU
blica, mediante pagamento a vista, vende
rao selos postais, contra requisi<;;ao escrita 
e em qualquer quantidade, as esta!;Oes e 
post os dos CTT das respectivas areas . 

Art. 32.° As exactorias das esta!;oes dos 
CTT venderao selos postais em qualquer 
quantidade, contra requisi!;ao escrita e me
diante pagamento a vista: 

Aos exactores das CTF urbanas; 
Aos encarregados das CTF, PCTF, PC e 

PS que nao se abaste!;am directamen
te nas tesourarias da Fazenda Publica. 

Art. 33.· 1l proibida as tesourarias da Fa
zenda Publica, as exactorias das esta\;oes 
dos CTT e aos encarregados dos PCTF, PC 
e PS a compra de selos postais a particula
res. 

Art. 34.° Os selos fornecidos que aciden
talmente se deteriorem poderao ser devol
vidos aso armazens gerais da Direc<;;ao dos 
Servi<;;os Industriais: 

a) Pelos exactores dos CTT, por inter
medio dos respectivos chefes dos 
servi!;os externos; 

b) Pelos tesoureiros da Fazenda Publi
ca, por intermedio das direc!;Oes 
de finan!;as ; 

c) Pelos chefes das ambuliincias pos
tais, por intermedio do chefe da 
rede de ambuliincias postais; 

d) Pelos SIR, directamente. 
§ Unico. Os encarregados de PCTF, PC e 

PS efectuam as devolu.;oes previstas neste 

, 
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LUXEMBURGO 

Em 19 de Setembro pr6ximo, sera emi
tida a nova serie «Europa 1959», composta 
de dois selos : 2,50 fro e 5,00 fro 

Na mesma data, sera posto em circula
!;ao urn selo comemorativo do centenario 
dos caminhos de ferro d:> Luxemburgo, re
produzindo os primeiros compassos do hino 
.De Feierwo». 

NAQoES UNIDAS 

Do Servi\;o Europeu da Administra!;iio 
Postal das Na\;Oes Unidas recebemos tres 

J 

selos sobrescritos de 1.0 dia, dos quais re
produzimos urn, com sinceros agradecimen
tos. 

(Var gravure na psg. seguinfe) 

TURQUIA 

Da Direc!;ao Geral dos P.T.T. da Tur
quia, recebemos a gentil oferta de 24 selos 
da serie «Chefs-Lieux Departementaux de la 
Turquie» (4.' serie). com panorrunicas de 
varias cidades turcas. 

Os trabalhos preparat6rios 
"SICiLIA 59". manifestacoo 
filatelica que se anuncia 

grandiosa 

Continuam afanosamente os trabalhos 
para a realiza!;ao da «Sicilia 59», a grande 
exposi!;ao filatelica internacional que se efec
tuara em Palermo, de 16 a 26 de Outubro 
pr6ximo, na qual se inscreveram os melba
res coleccionadores portugueses. 

As inscri!;oes, que tern chegado de todo 
o mundo, atingem 0 impressionante nume
ro de 500, com urn total de 2500 quadros, 
dispostos em nove pavilhoes da Feira do 
Mediterrfmeo. As colec\;oes da Sala de Honra 



tudo e urn grande auxiliar para os princi
piante, destes desconhecida, e se alguns 
exemplares apareceram no comercio livres
co, foram em tao reduzido numero que bre
ve desapareceram. 

Estamos pobres, neste genero do saber 
humano. Por natureza, a publica~ao de tais 
obras e dispendiosa, os capitais nao abun
dam e nao se arriscam, as associa!;oes da 
especialidade sao pobres e lutam com a per
manente falta de numerario, a iniciativa e 
fraca . S6 a ac~ao do Estado, por interme.. 
dio dos seus institutos de cultura, poderia 
valer a este sector da ciencia hist6rica, e 
em que Portugal nao faz rna figura. 

Oxala estas linhas possam cair sobre a 
mesa de urn Mecenas, que se lembre de 
colaborar numa actividade editora desta es
pecialidade. 

Ha muitas obras ineditas, antigas e mo
dernas, merecedoras da luz da publicidade, 
que estao nas prateieiras, armarios ou ga
vetas, a ser pasto das tra!;as e outra bicha
rada, aguardando interven~ao do Estauo, 
ou a audacia de urn corajoso editor, ou a 
generosidade de algum benemerito da Nu
mismatica. 

Muito satisfeitos ficariamos se, desta di
ligencia, alguma coisa aparecesse de utili
dade para todos aqueles que se intitulam 
principiantes. 

[afalogos YfERY I T fLlEI 1960 
3 volumes 

ENVIADOS DIRECT AMENTE 

PELOS EDITORES 

Esc. 29~$OO 

50 A TENDO PEDID05 

PAGOS ANTECIPADAMENTE 

FREDERICO VI LAN I 
Selos para colacq6a. 

Rue dos Remedios iI lepe. 60 

LlSBOA Tel. 665713 

SOtiCITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos vanos coleccionadores que 
pretendem relacionar-se com coleccionado
res portugueses, entre eles : 

A. ARNOULD - B. P . 636 - Papute -
Taiti. 

H . E. - 103 Belmont - Chicago 14 (1\1) 
-U. S. A. . 

CLUB FILATELICO - Via dei Fiori, 17-
- Larino - (Compobasso) - Italia. 

LUIS ALBERTO CONTRERAS - Ville
gas 545 - Santa Rosa - La Pampa - Ar
gentina. 

LOY NEWTON PILAU - Rua Marques 
do Herval, 1286 - Santo Angelo - Rio Gran
de do Sui - Brasil . 

SYDNEY H . HILL - Flat 4 - Base Hos
pital - Mildura - Victoria - Australia. 

WOTKOWSKI BOGUST A W Poste Restan
te - Nowogrodkka - Warszawa 1 - Po
l6nia. 

HANNS NIEDERMA YR - 39 Hauptplatz 
- Pfaffenhofen/Ilm - Alemanha. 

FRANCISCO GRAS - Banco Central -
(Seccion cl!pones) - Barcelona - Espanha. 

Estes endere!;os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa 
parte. 

Thiss addresses are given whithouth en
gagement nor responsability our part. 

Ces adresses sont donnees sans engage
ment ni responsabilite de notre part. 

COMPRO 
PORTUGAL e mtramar Portn
gu6s: Series novas, usadas, selos 
emassados e quilos, 56 de boa 

mistura, paJgo muito bem. 

ALFREDO SCHICK · 
Apartado 842 

LISBOA-2 Telef. 58312 
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artigo por intermedio das CTF de que de
pendem. 

Art. 35." A venda de selos postais aos 
utentes dos servil;os do correio apenas pode 
legitimamente fazer-se nos locais seguin
tes, mediante pagamento a vista: 

a) Exactorias de todas as esta~oes 
dos CTT; 

b) Ambulancias postais: 
c) PCTF, PC e PS; 
d) Tesourarias da Fazenda Publica, fo

ra das cidades de Lisboa e Porto, 
em quantidades de valor igual ou 
superior a 50$ ; 

e) Q1.:aisquer locais onde a Administra
~ao-Gera1 dos Correios, Telegrafos 
e Telefones instalar ou autorizar 
a instalal;ao de dispositivos de 
venda mecanica. 

§ I." A revenda de selos postais adquiri
dos nos locais referidos nas alineas deste 
.artigo e permitida aos condutores de malas 
de correio e a bordo dos navios portugue
ses matriculados em portos metropolitanos 
navegando no alto mar ou quando estacio
nados naqueles portos. 

Compete aos comandantes ou capitaes 
desses navios designar, nominalmente, os 
tripulantes encarregados dessa revenda. 

§ 2." 0 fornecimento de exemplares do 
selo oficial referido na alinea c) do artigo 
I." faz-se pelas exactorias das esta!;oes que 
o correio-mor designar. 

Art. 36." Nao poderao utilizar-se como 
valor ou documento postal os selos que, 
embora pertencentes a emissoes vigentes 
dos CTT, se encontrem nas condi~oes se
guiiltes : 

a) Sujos, desbotados, deteriorados, ras
gados, cortados ou incompletos: 

b) Com induto ou protecl;ao que im
pe~ a aposil;ao directa, duravel e 
facil do mata-selos; 

c) Apresentando quaisquer inscril;oes 
ou desenhos, manuscritos ou im
pressos ou sinais de ja terem ser
vido para franquear objectos de 
correspondencia; 

d) Afixados na correspondencia sem 
apresentarem para a inutiliza~ao 
toda a superficie ou de maneira 
que fique urna das partes na fren
te e a outra no verso do objecto 
de Correspondencia; 

e) Perfurados em condi!;Oes diferentes 
das especificadas no artigo 51." do 
presente decreto-Iei. 

Art. 37." Serao punidos, nos termos dos 
artigos 229." e 230." do C6digo Penal e dos 

artigos 3." e 5." do Decreto n .O 29 840, de 10 
de Marl;o de 1939, os individuos que: 

a) Introduzirem no Pais, emitirem, 
passarem, expuserem a venda ou 
utilizarem selos postais falsifica
dos; 

b) Fizerem desaparecer dos selos pos
tais por dissimuJa~ao, apagamen
to, corte ou justaposil;ao os sinais 
de anterior utiliza~ao dos mesmos 
selos. 

§ 1.0 Os individuos que, para os fins con
signados na alinea a) do artigo 1." do pre
sente decreto-Iei, utilizarem selos postais 
em que se encontrem apostos, no todo ou 
em parte, sinais de ja terem servido, ficam 
obrigados ao pagamento de cern vezes a 
taxa correspondente a estes selos. 

§ 2." Os remetentes das correspondencias 
que exibam selos postais nas condi~Oes re
feridas no corpo deste artigo serno consi
derados presurniveis autores das infroc~oes 
ali previstas. 

Art. 38." Os selos de urna emissao ordi
naria nao deverao circular como valor ou 
docwnento postal simultaneamente com os 
de outra emissao da mesma natureza, salvo 
durante 0 periodo de tolerancia, prepar.a
t6rio da retirada de circula~ao da emissao 
mais antiga. Os selos das emissOes extraor
dinarias poderao circular cumulativamente 
com os de quaisquer outras. 

Art. 39." Os selos postais poderao retirar
-se da circulal;ao quando estejam quase con
sumidas as suru existencias em armazem 
e, excepcionalmente, quando houver neces
sidade imperiosa de assim proceder. 

A retirada da circul~ao determinar-se-a 
em portaria do Ministro das Comunica~oes 
publicada com a devida antecedencia, da 
qual devem constar as datas limites da va
lidade da emissao e da troca dos respec
tivos selos. 

AFt. 40." Os selos retirados da circula~ao 
em poder de qualquer entidade ou parti
cular poderao ser trocados, dentro do prazo 
fixado no -artigo anterior, por outros que 
estej am em vigor. Essa troca efectuar-se-a: 

a) Em Lisboa e Porto, nas exactorias 
das esta!;oes que 0 correio-mor 
designar; 

b) Nas restantes localidades, nas tesou
rarias da Fazenda Publica. 

§ 1." Os selos trocados nos termos deste 
artigo serao enviados aos armazens gerais 
da Direc~ao dos Servi~os Industriais e por 
estes substituidos por outros em circulacao. 

§ 2." Nao poderao aceitar-se para troca 
selos perfurados nos termos do artigo 51.° 
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e, bern assim, os designados nas alineas a) , 
b) e c) do artigo 36.0 do presente decreto-lei. 

Art. 41.0 Ultrapassada a data que tiver 
side fixada para retirada da circula~ao de 
uma emissao, os selos que a compoem dei
xarao de ter validade postal. 

Art. 42.° Antes de esgotada a existencia 
de uma emissao a Administra~ao-Geral dos 
Correios, Telegrafos e Telefonel', reservani 
dez mil exemplares de cada taxa para ulte
rior venda aos collecionadores filatelistas. 

Art. 43.° A venda para fins filatelicos de 
selos e outros valores postais retirados da 
circula~ao sera efectuada pelos servi~os de 
informa~6es e reclama~oes dos CTT (SIR) 
na sua sede, em Lisboa, ou nas suas dele
ga~oes na l'lrovincia, nos termos seguintes: 

1.0 Os valores postais serao vendidos a 
retalho pelo seu valor facial; 

2.° As requisi~oes serao satisfeitas con
tra 0 pagamento da importancia 
correspondente as especies nelas 
mencionadas ; 

3.° A transmissao das requisi~oes e res
pectivas importancias para os SIR 
e' dos valores filatelicos para os 
utentes faz-se sem encargos para 
estes, utilizando-se vales e cartas re
gistadas de serVi~o com declara~ao 
de valor. 

Art. 44.° Alc5m dos selos indicados no ar
tigo 1.0 do presente decreto-Iei, a Adminis-

_tra~ao-Geral dos Correios, Telegrafos e Te
lefones "poden\. emitir bilhetes-postais estam
pilhados cujo pre~o de venda ao publico 
sera equivalente ao valor do porte. _ 

Podera tambem a Administra~ao-Geral 
emitir . outras formulas estampilhadas, nos 
termos que forem fixados pelo Ministro 
das Comunica~6es. 

§ tinico. As formulas postais referidas 
neste artigo poderao aplicar-se as disposi
~oes relativas a selos postais, nos termos e 
condi~oes que forem estabelecidos em dcs
pacho do Ministro das Comunica~oes . 

Art. 45.° Os selos de «taxa a cobrarD de
vern obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Distinguir-se facilmente dos selos 
ordinarios e oficiais ; 

b) Conter, alem da indica~ao da taxa, 
as palavras «a cobrarD. 

Art. 46.° Os selos de «taxa a cobran nao 
marcados so poderao vender-se ao publico 
para fins filatelicos. 

Art. 47." Os selos de «taxa a cobrar~ e os 
que forem recortados de formulas postais 
estampilhadas nao podem utilizar-se para 
os fins previstos na alinea a) do artigo 1.0 
do presente decreto-lei. 

Art. 48." ~ autorizada a venda de bilhe
tes-postais ilustr:ados ou de propaganda 
emitidos pelos CTT nas delega~6es do Se
cretariado Nacional da Informa~ao, Cultura 
Popular e Turismo, nas sedes das comissoes 
municipais e juntas de turismo, nos hoteis, 
pensoes, restaurantes, cafes, nas esta~6es 
de caminho de ferro enos estabelecimentos 
comerciais de ' papelaria ou tabacaria. 

§ 1.0 Esta venda sera efectuada nos ter
mos estabelecidos para identico servi~o nos 
postos de vl!nda de selos e outras formulas 
de franquia. 

2." 0 servi~o previsto no corpo deste ar
tigo sera remunerado nos termos estabele
cidos para os encarregados dos postos de 
venda de selos e outras formulas de fran
qu.ia. Todavia, os limites legalmente estabe
lecidos dessas remunera~oes serao conside
rados independentemente quando os dois 
servi~os se executem cumulativamente. 

Art. 49." A Administra~ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones tomara as pro
videncias necessarias para que a marca~ao 
dos selos postais se efectue de forma a 
afectar 0 menos possivel 0 seu valor fila
telico. 

Art. 50 .. A Administra~ao-Geral dos Cor
rei os, Tc1egrafos e Telefones nao podera 
apor sobrecargas (de legendas ou taxas ) 
nos selos ou noutras formulas postais su s
ceptiveis de valoriza<;ao filatelica, qualquer 
que seja 0 motivo invocado. 

Igualmente sera vedada a destrui~ao ou 
inutiliza<;ao voluntaria pelos servi~os _da 
mesma Administra~ao-Geral dos valores das 
suas emissoes de tiragem limitada, estejam 
ou nao em circula<;ao. 

Art. 51.° A Administra~ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones podera autori
zar a perfura~ao de selos postais, depois de 
adquiridos pelos usunirios, para efeitos de 
fiscaliza~ao particular do seu usc, desde 
que essa perfura~ao nao prejudique de qual
quer maneira 0 reconhecimento da validade 
dos especimes nem da sua legitima utiliza
~ao. 

A perfura~ao nao devera atingir a indi
ca~iio da taxa. 

§ I." A autoriza~ao depende da apresen
ta~ao de urn ~xemplar perfurado, da sua 
aprovac;ao e do pagamento previo da taxa 
anual que estiver fixada na tarifa postal 
vigente. 

§ 2." A Administrac;ao-Geral dos Correios, 
Telegrafos e Telefones avisanl os interes
sados quando suspeite ou reconhe<;a que os 
selos perfurados sao utilizados por pessoa 
diversa da autorizada. 

Num dos ultimos numeros do «Boletim 
do C.F.P.~, 0 sr. dr. Camoso Ribeiro venti
lou 0 assunto de catalogos de moedas ul
tramarinas, para os principiantes, sempre 
em grandes dificuldades por falta de ele
mentos de estudo, e de norm as para arru· 
ma~ao os seus numismas. 

~ evidente, segundo a nossa fraca opi
niao, que 0 coleccionamento das chamadas 
moedas ultramarinas e dos mais interessan
tes, e dos que determinam curiosas e moro- ' 
sas investiga~oes historicas. 

De facto, 0 sr. dr. Cardoso Ribeiro tern 
razao nas suas afirma<;oes, e teve tambem a 
sorte de ter sido escutado por urn consa
grado mestre em Numismatica, 0 sr. dr. 
Luis Pinto Garcia. 

Mantendo nos a honrosa e proveitosa 
correspondencia com tao insigne mestre, 
dele recebemos carta informativa sobre tao 
momentoso assunto, e que nos levamos ao 
conhecimento dos nossos cons6cios da ter
tulia numismatica, em carta-circular. 

Julgamos, ainda, ser convenient'e dar 
pu.blicidade a tais informac;oes, satisfazendo 
a curiosidade de muitos cons6cios, da Pro
vincia e Ultramar, que nao receberam a 
nos sa comunica~ao, dando-lhes oportunida
de de adquirirem tal obra, se tiverem nisso 
interesse. Por tal razao, vamos dar a pala
vra ao sr. dr. Luis Pinto Garcia, e estas 
notulas, neste ntunero do boletim, tern 
aquele brilho tao desejado e Clue, desde 0 

inicio, lhes tern faltado, e que jamais pode
rem os dar-Ihes. 

Eis algumas passagens daquela missiva : 
«A minha carta de hoje que rompe urn 

silencio muito for~ado, doloroso e magua
do, tern ainda 0 fim de chamar a aten~ao 
da sec~ao de Numismatica do C.F.P. para 
o que desenvolvo seguidamente. Tenho lido 
nos boletins que muita falta esta fazendo 
urn catalogo para principiantes, e que con
veniente era que alguern se abalancasse a 
tal obra. Ora, exactamente, 0 que eu queria 
era que V. Ex. charnasse a aten~ao da sec
<;ao para 0 seguinte: 

Eu sou autor, a pedido do falecido peri
to-numismata americano Wayte Raymond, 
dum pequeno trabalho em ingles, bastante 
ilustrado, intitulado -The coins of Portu-

Palo 

DR. ARNALDO BRAZAO . 

gal and Colonies 1901-1951», editado por 
Wayte Raymond, Inc., em 1952. Faz parte da 
serie «The Coins Collectors Journal» (Maio 
c Junho de 1952), e trata das moedas dos pri
meiros 50 an os deste seculo, da Metropole, 
Angola, A~ores, Cabo Verde, Mo<;ambique, 
Guine, India, S. Tome e Principe e Timor. 
Versa denomina<;oes, metais, ligas, compo
sic;;6es destas, legisla~ao, pesos, casas da 
Moeda, quantidades emitidas, etc. Pesa-me, 
portanto, que is to seja desconhecido entre 
nos, sen do, como e, trabalho de urn portu
gues. Fi-Io em ingles, por 0 desinteresse em 
Portugal ser manifesto, tanto dos numis
matas como das estancias ofidais, e para 
lhe dar maior .expansao la fora, e como pro
paganda de Portugal. Eu nao podia admitir 
que todos os paises estivessem a ser tra
tados, e Portugal ficasse esquecido. 

Alem disso, ja anteriormente meu Pai, 
sempre na minha saudade, e eu, tinhamos 
colaborado com alguns peritos.numismatas 
estrangeiros, na parte de Porte.gal, posses
soes, Brasil c Espanha, na publicac;;ao das 
belissimas obras, muito ilustradas, «Coins 
of the World», seculo ' XX, e «Coins of the 
World», seculo XIX, que sao conhecidissi
mas em todo 0 Mundo. Como ninguem em 
Portugal e Espanha quis fazer coisa algu
rna, meu Pai e eu lan~amos mao a obra. 
Qualquer delas tern varias edi~6es, pois se 
esgotam com facilidade. E quando se pen
sava em novas edi<;6es, e ja no volume do 
seculo XVIII, Wayte Raymond faleceu ines
peradamente! 

Suponho que, em Lisboa, quem tern 0 

meu trabalho, sao os eng."s Ferraro Vaz e 
Raul Couvreur. 

Este meu trabalho podia ser reeditado, 
em Portugal, em ingles e em portugues. 

Estava assim tapado urn buraco e preen
chida u.ma lacuna. Nao e verdade?». 

Aqui terminam estas j~diciosas e autori
zadas palavras. que esc1arecem urn ponto 
da bibiografia numismatica portuguesa. 

A obra e, certamente, valiosa, acima de 



I 

Estado da I ftdia 

Ha uma coisa que nao percebemos bern: 
A serie «Arco Iris», que estava em circula
~ao com 0 valor em moeda local, tinha urn 
facial de Rps. 0.13.08, cerca de 4$92 ao cam
bio da Agencia Geral do UItramar. Mudou 
a moeda, a serie foi sobretaxada, e passou a 
valer facialmente 1$50. Surgem portanto in
terroga~oes: A primeira serie tinha val ores 
a mais, ou esta a menos? 

Desconhecemos completamente a que 
sera devida esta disparidade, a nao ser que, 
posteriormente, a serie actual sejam adicio
nados novos valores. Por outro lado, reco
nhecemos que de alguns valores da pri
meira serie poucas quantidades se deviam 
ter vendido. Por exemplo: 

6 rs. 2 T. 10 T. 
Emitidos .......... .. .... . 250.000 100.000 50.000 
Sobretaxados .......... 165.000 45.000 30.000 
Saldos ..................... 85.000 55.000 20.000 

Os saldos evidentemente que nao corres
pondem as vendas totais, porque devem 
existir sobras, tanto nos correios locais, co
mo aqui, na Sec~ao Filatelica da Agencia 
Geral do UItramar. 

Reconliece-se que a venda das taxas em 
referencia foi muito diminuta, atendendo a 
que estao em circula~ao desde 1952. 

Voltando a actual serie, que comporta 
taxas de valor facial tao diminuto, ela le
vou-nos a leitura da Tabela aprovada por 
despacho de S. Ex." 0 Encarregado do Go
verno-Geral, de 12 de Dezembro de 1958, 
onde estao descriminadas as taxas e portes 
postais a vigorar no Estado da India a par
tir de 1 de Janeiro de 1959, onde, na pagina 
6, se Ie 0 seguinte : 

18 - Correspondencias com taxas a co
brar do destinatario : 

Taxa adicional ao porte, a cobrar do 
destinatario em selos a colar no ob
jecto : 

Provincial $20 
Interprovincial $20 
Espanha $20 
Brasil $20 
Paquistao $20 

Par 

JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

Uniao Indiana $20 
Outros paises $20 

19 - Correspondencias nao ou insuficien
temente franquiadas : 

a) Quando ordinarias sao abrangidas 
pelas referidas na rubrica n." 18, em 
selos de porteado a colar no objec
to: 0 dobro da franquia em falta, 
com 0 minima de : 

Provincial $40 
Interprovincial $40 
Espanha $40 
Brasil $40 
Paquistao $40 
Uniao Indiana $40 
Outros paises $40 

b) Quando registadas em selos de por
teado a colar no aviso de chegada : 
as taxas em falta, com 0 minima de: 

Provincial $40 
Interprovincial $40 
Espanha $40 
Brasil $40 
Paquistao $40 
Uniao Indiana $40 
Outros paises $40 

c) Quando se tratar de outras taxas de
vidas, incluindo as de reexpedi!;oes 
ulteriores, em selos de franquia a 
colar no objecto ou avisos de che
gada: as taxas em falta. 

d) Quando transportadas por particu
lares em contraven!;ao das regras es
tabelecidas em face do monop6lio 
do Estado: a muita equivalente a 
60 vezes 0 porte correspondente ao 
peso do objecto considerado como 
carta, alem da fran quia devida, em 
dinheiro, a cobrar do contraventor. 

Concluindo, e salvo melhor opiniao, nao 
vemos aqui cabimento para certas taxas 
agora cri .. das pelo artigo 2." do Diploma 
Legislativo n." 1863. 
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Art. 52." Fica proibida a reprodu!;ao de 
selos postais com dimensoes compreendidas 
entre 0,75 e 1,25 das dimensoes lineares dos 
respectivos originais. Esta proibi!;ao abran
ge os selos que se encontrem em vigor, os 
qt:e nao tenham chegado a circular e os que 
ja tenham sido retirados da circula~ao, tan
to novos como usados. 

Fora destes limites, ·a reprodu~ao s6 pode 
fazer-se quando autorizada pela Administra
~ao-Geral dos Correios, TeIegrafos e Tele
fones e sob condi~ao de os exemplares re
produzidos terem impressa na sua margem 
inferior a seguinte referencia: «Reprodu~iio 
autorizada pelos CTT». 

§ I." A infrac~ao de qualquer destes pre
ceitos implicar~ nao s6 a apreensao das re
produ!;oes efectuadas e dos respectivos 
cunhos e matrizes, como tambem a imposi
~ao de multa ate 10.000$, aplicada por des
pacho do Ministro das Corpora~Oes, a favor 
das obras de cankter socLI e cultural dos 
CTT, previstas no artigo 50." do Decreto-Lei 
n." 36.155, de 10 de Fevereiro de 1947. 

§ 2." As apreensoes serao efectuadas, a 
pedido dos CTT, por intermedio das auto
ridades policiais ou administrativas. 

§ 3." As muitas referidas neste artigo, 
quando nao sejam pagas voluntariamente 
dentro do prazo de trinta dias, a contar da 
notifica~ao feita pela Administra~ao-GeraI 
dos Correios, Telegrafos e Telefones, serao 
cobradas por intermedio dos tribunais das 
execu~oes fiscais. 

Art. 53." 0 uso dos selos do correio em 
forma de estampilha adesiva pode ser subs
tituido, nos termos regulamentares, par im
pressoes feitas com maquinas de franquias 
e pelo pagamento antecipado, em regime de 
aven~a, dos portes devidos pelos respecti
vos objectos de correspondencia. 

Art. 54." Nos objectos de correspandencia 
ou encomendas postais poderao afixar-se vi
nhetas destinadas a fins de beneficencia ou 
de propaganda, desde que 0 seu emprego 
tenha sido previamente autorizado pelo cor
reio-mor. 

§ 1." A fun de evitar confusao durante as 
opera~oes de correio, as vinhetas deverao 
distinguir-se filcilmente dos selos postais e 
ser afixadas do lado oposto ao que conti
ver 0 endeTel;o e 0 selo postal. 

§ 2." As autoriza~Oes para 0 emprego de 
vinhetas destinadas a fins de beneficencia 
nao sao oneradas com quaisquer encargos. 

o usa das vinhetas destinadas a fins de 
propaganda s6 pode ser pcrmitido mediante 
o pagamento por cada modelo de vinheta 
da taxa anual que coristar do tarifario. 

§ 3." A correspondencia confiada ao cor
reio em mao e as encomendas postais onde 
se encontrem afixadas vinhetas nao autori
zadas serno recusadas no acto da aceita
~ao. A correspondencia encontrada nas mes
mas condi!;Oes noutra qualquer fase da 
transmissao postal cai em refugo. 

§ 4." Nao e permitido aplicar no exterior 
dos objectos de valor declarado (cartas, cai
xas e encomendas) quaisquer vinhetas ou 
etiquetas alem das de servi~o. 

Art. 55." As esta~oes dos CTT, mediante 
autoriza~ao do correio-mor, poderao vender 
ao publico as vinhetas adesivas referidas 
no artigo anterior destinadas a fins de be
neficencia ou de impastos locais. 

As condi~Oes de venda e entrega dos res
pectivos rendimentos, quando nao se encon
trem estabelecidas em legisla~ao propria', se
rao fixadas pela Administra~ao-GeraI dos 
Correios, Telegrafos e Telefones. 

Art. 56." Fica a Administra~ao-GeraI dos 
Correios, Telegrafos e Telefones autorizada 
a lan~ar, patrociar e subsidiar iniciativas 
tendentes a desenvolver 0 gosto e a cultura 
filatelicos, dentro dos li~ites da verba que 
para 0 efeito for inscrita no or~amento 
anuaI de despesa. 

Art. 57." Ficam revogados os artigos 373." 
a 391.", 393." e 394." do Regulamento para os 
Servi~os dos Correios, aprovado pelo De
creto de 14 de Junho de 1902, 0 Decreto n." 
12681, de 18 de Novembro de 1926, 0 artigo 
I." do Decreto n." 17664, de 25 de Novembro 
de 1929, 0 Decreto n." 19826, de 3 de Junho 
de 1931, 0 artigo 4." do Decreto n." 23 440, 
de 4 de Janeiro de 1934, 0 n." 12." do § I." 
do artigo 21." do Decreto n." 26611, de 19 
de Maio de 1936, na parte relativa a selos 
postais, os Decretos n."' 27986, de 21 de 
Agosto de 1937, e 28 533, de 10 de Mar~o de 
1938, 0 artigo 3." do Decreto n." 28902, de 
8 de Agosto de 1938, em rela~ao il materia 
da alinea c) do seu artigo I.", e 0 Decreto 
n." 28 940, de 25 de Agosto de 1938. 

Publique e cumpra-se como nele se con
tern. 

Pa~os do Governo da Republica, 
Para ser presente a Assembleia Nacional. 

,F01LHIAJS DE .AJI.SUiM, EM 
CAR!roUN~ QU ADRIIOULA.
DAS, TAlMAiNHO INIr.IDRiNA
ClONAL: IMMtCA TOR RES. 



, 
nas s,,6t~t,a~as ~a £)n~la 

o nosso querido cons6cio sr. M. de No
ronha, de Bardez, India Portuguesa, actual
mente na rnetropole, tern vendido inumeros 
selos, em unidades e em quadras, de uma 
folha inteira do 80 c. s/ 3 rup., Vice-Reis , 
com dupla sobretaxa, e tambem outros se
los de uma folha inteira do 80 c. s/1 rup., 
Exposi!;ao Universal de Bruxelas, com so
bretaxa invertida, pe!;as na verdade muito 
in teressan tes. 

Tambem 0 nosso prezado cons6cio sr. 
Jose Maria Fialho de Macedo, de Ilhavo, 

nos comunicou as seguintes variedades em 
selos das mesmas sobretaxas: 
10 cent. s/ 3 reis-Mapa-39.0 selo: 

ponta superior do algarismo 1, cortada. 
50 cent. 5/3 Tang. - Mapa -14.° selo: 

bandeira do 5 mais gross a e recta. 
40 cent. s/ 2 Tang. - Fortalezas - SO.o selo: 

S6 2 barras. 
40 s/3 lh tang. - Fortalezas: 

barras deslocadas. 
80 cent. 5/ 10 tang. - Vice-Reis - 29.° selo: 

zero da sobretaxa sobre a rnoldura do 
quadro. 

80 cent. 5/ 3 Rup.-Vice-Reis-D. Constantino 
de Bragam;a - Toda a folha: 
Sobretaxa e barras completamente des
locadas - a sobretaxa sobre a cabe!;a do 
Vice-Rei, e as barras sabre a denteado 
dos selos. 

• ~.=-'Y""'''' •••••••••• rw~.-.-...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~~~I. 

80 cent. s/3 Tang. - Arte Sacra Missiomiria 
86-87 96-97.° selo: 
barras deslocadas . 

PELOS CLUBES fiLA reLicos 

sec<;ao rnatellca 
-00-

pateo do Salema 
JuventuOe spo~t cluse 

Lista das socias que desejalll perl11utas : 

1-HENRIQUE ANDRADE - Travessa do 
Sol, 4 - evora - (M) Po, Fr, In, T. 
N. U. 60. 3. 90. 

2-ANTONIO AUGUSTO LOBATO - Rua 
Bernardo Matos, IS-A - evora - (M) 
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 28. 
29. Russia. 90. 94. 

3 - JOse MANUEL CABECA - Bairro 
Chafariz d'EI-Rei, 8 - evora - (P) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

4-CUSTODIO REGO A VEIRO - Rua Can
dido dos Reis, 42 - e~ora - (P) Po, T. 
C. N. 60. Desportivos. 90. 

5 - FRANCISCO EDUARDO CASCALHO
Rua de Aviz, 80-A - evora - (P) Po, 
Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

6 - MANUEL VICENTE MOURARIA
Rua Jose Estevao Cordovil, 10 - evo
ra - (M) Po, T . C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

7-FERNANDO MIRA BARRIGO - Av. 
dos Combatentes da Grande Guerra -
evora - (P) Po, T. V. C. U. 60. 1. 94. 

8 - DOMINGOS INACIO DA COSTA-
Estrada de Almeirim, 6-J - evora -

(P) P. T. C. N. U. 60. 1: 2. 94. 
9 - JOAQUIM MANUEL PINTO - Beco 

do Beir,:udo, 13-E - evora - (P) Po, 
T. N. U. 60. 1. 94. 

10 - JOse ANTONIO DOS SANTOS JESUS 
- Rua do Cano, 42 - evora - (M) Po, 
Fr, In, Es, T. U. 60. 3. 90. 

11 - JOAO ANTONIO PEGO - Travessa 
do Roque Pina, 6 - evora - (P) Po, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

12-JOse ANTONIO LEITAO PIRES
Travessa das Anjinhas, 7 - evora -
(P) Po, T. C. N. U. 1. 2. 94. 

13 - JOSe PINTO RIBEIRO - Travessa do 
Sol, 7 - evora - (M) Po, Ep, In, Fr, 
T. V. C. N. U. 60. 3. (em especial ho
mens celebres N.) 90. 96. 

14 - ARMANDO ROQUE CIDADE - Rua de 
Machede, 10 - e \'ora - (P) Po, T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 94. 

IS - FERNANDO DOS REIS BRITES -
Rua Miguel Bombarda - evora - (M) 
Po, Fr, In, T .. N. U. 60. 3. 90. 94. 

16-ANGELO MANUEL ALFAIATE - Rua 

dos Peneireiros - evora - (P) Po, T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

17 - LICtNIO HELMANO GROMICHO DE 
MACEDO E VALE - Rua da Cal Bran
ca, 28 - evora - (P) Po, Es, Fr, ln, 
T. C. N. U. 60. 3. 90. 

1 ~ - CUSTODIO PREGUICA SERTORIO
Travessa Maria d'Alter, 1 - Evora -
(M) Po, T. C. N. U. 60. Flores. 90. 

19 - ABEL FRANCISCO DIOGO GRILO
Travessa do Barao, IS - evora - (P) 
Po, Es, Compreende frances. T. U. 60. 
3. 90. 93. 

20 - ROGeRIO LIBERATO MENDES-Rua 
da Corredoura, 8 - evora - (P) Po, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

21 - JOAO CONCEICAO CONDECO - 2.> 
Bairro Chafari7,) d'EI-Rei - Evora -
(P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

2! - EURICO BENTES D'OLIVEIRA
Tribunal Judicial - evora - (M) Po, 
Fr, In, T . N. U. 60. 3. 90 . 
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tal, lOll - Belo Horizonte - Minas.
(M) Po, Fr, In, It, Es, AI. 7. 60. 

347O-Artur Rodrigues Leitiio - Avenida Rio 
Branco, 89 loja - Rio de Janeiro-(M) 
Po, T. C. V. N. U. 60. 90. 93. 

ESPANHA 
3131-Gonzalo Martin Herranz - Marques de 

Valadares, 17-4 ext. - Vigo - (M) Es, 
Fr, 60. 1. 2. 19. ZO. 

3464-Maria Teresa Mira Pelegri - Martinez 
Anido, 6-Tarragona - (A) Es, Fr, 
In, T. C. V. N. U. 60; 1. Chile. No
ruega. 10. 18. 24. Desportos . 90. 

3465-J. Luque Izquierdo - Armas, 44 -
Zaragoza - Es, Fr, In, Po, It, T. C. 
U. 60. 3. 90. 

3474--Antonio Garcia Soto - Galle de la Villa 
2,2." D. - Madrid - Espanha-(M/A) 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 60. 60A. 61. 62. 
64. 66. 71. 80. 90. 93. Cigar Bands. Nao 
en via primeiro. Contesto sempre. 

FRANQA 
3471-Dr. Gottlieb, docteur en medecine. Pel

legrue. Gironde. (A) Fr, AI, In, 60. 3. ' 
T. N. U. J'offre: I offer, Ich biete Rus
sia, Romenia, Polonia, 31, 21, 26, 3. 
Demande, I ask, Ich suche : I, 2. 3. 90. 

~~~~~~~~~ 
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UNIPEX 

1 9.6 0 

InTUftAtllftlL 
PHILITfLl[ 
tl H I B '1 TID ft 
Johannesburg 

T <1 commemorate the Golden Jubi
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 st May-1960 

City Hall, Johannesbug, May 30 th 
June ytb, 1960 

Comiuario em Portugal: 

H. MANTERO 
P. da Alegria, 58 - 2.· - A 

LISIOA 

HENRIQUE MANTERO 
Selos chissicos portugueses. 
Todos, os selos e material 

filatelico. 
A abrir em 1 de Outubro , 

P. da Alegria, 58, 2.0 
- A 

LISIOA 

ESCRITORIO FILAT1lLICO 

Fundado em 1920 

f ~ CASTEL·BRANCO 
& fILHO, L. DA 

Raridades de Portugal e Uitramar 
- Se10s Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a escolha e 

por mancolista 

Avenida Rocha Pdris, 54-1.

Apartado n .. 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n .- 22020 

End. TeJegrafico: REPERFILA 

L USO- VINICOLA, LOA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COM:S:RCIO INTERNO E EXTERNO 

S t DE: RUB dB MIDutID~D 18 - 80 LI S BOA 

ARM A Z EM: CARREGADO - Blirro Novo 

Tele • CA,:tREGADO 77 { 
fone LISBOA 881210 

gram as LU SOY 

2 CRoNICAS 

As ofertas que nos fazem 

No domingo passado, a noite, velando 0 
corpo de urn distinto jornalista falecido, 
Luis Ferreira, verdadeiro modelo de bon
dade, de simpatia e de dedical;aO a ingrata 
profissao do jornalismo, urn querido amigo 
n05SO, aludindo graciosamente as ofertas 
de dois livros dos Moens, que receberamos, 
e aos quais tinhamos dedicado a cronica 
filatelica desse dia, - perguntou ao director 
adjunto deste jornal quando e que nos se
na feita a oferta de uma colecl;aO completa 
de selos ... 

A pergunta foi feita por urn amigo de 
verdade, e que, embora leitor habitual desta 
SeCl;aO, nem sequer e coleccionador de se
los. Mas nos sabemos que a mesma per
gunta, men os graciosa e mais ironicamente, 
tern side feita por outros amigos ou nao 
amigos, mas filatelistas, e surpreendidos 
(pelo menos surpreendidos ... ) de que tan
tas ofertas nos sejam feitas, e tantas regis
temos aquL. 

Chegou, portanto, a altura de explicar 
que, por urn la,do, a profissao a que nos 
encontramos agriJhoados, que e daquelas de 
ocupar e preocupar quinze a vinte horas 
por dia, nos nao deixa, frequentemente, 
tempo livre para aeusarmos a reCepl;aO e 
agradecermos, directamente, tais ofertas, 
pelo que comodamente nos servimos desta 
colc,na. 

Mas, por outro lado, e principalmente, 
tais ofertas, quer sejam de livros antigos, 
como e 0 caso aludido, quer sejam de se
los com erros, ou de cartas com carimbos 
especiais ou raros, como os casos mais fre
quentes, - merecem sempre, e muito, 5er 
registadas, ja que, tratando-se de pe~as ra
ras, ha todo 0 interesse em saber-se que 
elas existem, e onde existem. 

Acrescendo que muitas das ofertas que 
recebemos sao consequencia da projecl;ao e 
do interesse desta sec~ao, circunstAncia a 
que, claro, nao podemos ser totalmente in
diferentes. 

E acrescendo ainda que nem sequer ha 
motivos para invejas, po is que e intuitivo 

DO 

que ninguem nos faz ofertas pelos nossos 
bonitos olhos, enos, se registamos, pelas 
raz5es resumidamente expostas, as que nos 
fazem, e sabido que nunca tornamos publi
cas as que fazemos ... 

Qt!e nisto de ofertas, ao recebe-Ias como 
ao faze-las, e sejam de selos sejam de ou
tros objectos, dinheiro, amizade, etc. - s6 
quem nao tern olhos nao ve que elas sao 
uma das virtu des que mais caracterizam e 
distinguem os homens superlores! - V. C. 

Selos de O. Carlos 
e de O. Manuel 

A pedido de urn distinto colega e amigo 
muito querido, fomos, ha dois dias, a Al
cantara, a casa de urna pessoa de sua fa
milia, «grande entusiasta da f'llatelia», e 
que, acrescentava aquele nos so amigo, tinha 
uma coleCl;aO muito valiosa, em dois gros-
50S albuns ... 

Os albuns sao efectivamente grossos, e 
ate valiosos, - mas apenas nas encaderna
I;oes. Os selos, ou sao vulgares, selos moder
nos e carlmbados, de valor muito pequeno, 
ou, dos antigos, encontram-se quase todos 
estragados, dobrados, adelgal;ados ou com 
faltas de dentes, 0 que quer dizer que cern 
par cento desvalorizados. 

A desilusao nao foi muito grande, por ja 
estarmos habituados a estas historias, me
lhor, a estas lendas de boa fe criadas pelos 
ingenuos ou desactualizados ajuntadores de 
selos, e depois aumentadas e aureoladas 
pelos seus familiares ... 

Em boa verdade, temos visto muitas pa
ginas com os selos de D. Marla e de D. Pe
dro, iguais aos desta colecl;ao: sujos, man
chados, carcomidos, quando nao recorta
dos a tesoura ... 

Mas confess amos que nunea tinhamos 
visto as paginas de D. Manuel tao incomple
tas, e com selos tao sujos, nem a serle de 
D. Carlos, da 2." emissao, sem urn unico selo 
perfeito. 

Ora - e e aq).li que queriamos 'chegar
e absolutamente imperdoavel que, em qual-

(Continua na pdgina 11) 



Poro qualquer corro ... 

SACOR 
8 S8mpr8 a ,garantia 10tal 

SACOR 
a marco de garantia 

para 0 seu consumidor 

LISTA DE 

CLUBE 
S6CIOS DO 

FILATELICO DE · PORTUGAL 
L1na DEL SBll-MIfiLlfDfBLlUf -MfMBERS L1STf - L1STf DES MflBRES 

Altera~iies - Reingressos - Hoyos 
, . 

SOCIOS 

Portugal 
481- SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

CALDAS DA RAINHA. COMPRA E 
VENDE SELOS PARA COLECCOES. 
MATERIAL FILATELICO. ESPECb\
LIZADO EM TEMATICAS E PA1SES 
COMPLETOS, TAIS COMO GHANA, 
LAOS, RAU, ETC. 

I208-Luis Martins Leitao - Rua Senhora da 
Gl6ria, 34-3.·-Dt.o - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 1. 3. 90. 96. 

I290--Ant6nio Brito e Cunha - Rua Casti
lho, 61-3.0-Dt.o - Lisboa - (M) Po, Fr, • 
In, T. N. U. 60 de 1 e 2. S6 N. de 30. 
C. 60. de 1. 2. 3. tt.:,do em 62. V. por 
mancolista a bons prec;os. 90. 91. 94. 
96. 

1714-Joao Vasco de Pimentel Teixeira Mar
ques Bicho - Condeixa-a-Nova - (P) 
Po, Fr, Compreende Es, T. U. 60 de 
1. 2. 9. 69. Caixas de F6sforos. Capi
cuas. Cart5es. 

2I71-Eduardo Jose Waughton Felix Rodri
gues - Avenida de Lousem - Chalet 
Felin, n.O 16 - Carcavelos - (P) Po, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 

2299-Fernando Roballo - Avenida Duque 
de Louie, n.O IS-ric - Lisboa 1. - (P) 
Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. 60. e 67 de 
1. e 2. 60. de Israel. 90. 94. 

2779-Francisco Maria Leitao Fonseca - 1.0 
Cabo Especialista - Base Aerea n.O 6 
- Montijo - (P) Po, 60. 1. 2. 

2854-D. Maria Amelia Vaz da Silva - Av. 
Dr. Candido Madureira, 111 - Tomar 
- (M) Po, In, It, Fr, Es, T. C. V. N. 
U. 60. 3. e Tematicos - Fauna, Des
portos, Flores, Crianc;as e Religiosos 
90. 91. 93. 94. 

300O-Eng. Raul da Costa Santos - Av. Du
qt.:e de Louie, 1-4.0-Esq. - Lisboa -
(A) C. N. U. 60. Classicos do Continen
te e Ilhas Aljacentes (Especializada) 
Alemanha (EspeciaIizada). 

3356-0ctavio Augusto Monteiro Baptista
Rua B, Lote 59 s/cave-Dt.o-Bairro da 

Memoria - Odivelas - (M) In, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 90. 92. 

3437-J orge Manuel Pereira Meco - Traves
sa do Arneiro, 49-1.°-Dt. - Lisboa -
(P) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 

3468-Eng.o Jose de Almeida d'Avila - Rua 
Conde de Castro Guimaraes, 2 - Cas
cais - T. C. V. N. U. 60. 1. 2. R. A. U., 
Novas Republicas do Continente Afri
cano; Tematicas de Edificios e Monu
mentos, Caminhos de Ferro Pontes 
Obras de Hidraulica. 90. To~rens. 94: 

3469-Tenente Lino Correia Baptista Vasco 
- Rua Rebelo da Silva, 1-2.° - Lisboa 
- (M) Po, Es, Fr, H, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. Fauna, Flora, Motivos Milita
res e Etnograficos. 

3472-Jose Manuel Almeida Pinto - Rua 
Josefa de abidos, 16-3.0-Dt.o - Lisboa 
- Lisboa 2 - (M) Po, de preferencia. 
Fr, In, T. C. 60. e F. D. C. 1. 2. 15. Te
matica de caminhos de ferro e des
portivos de 3. Da 60. 1. 2. 3. 

3473-Secc;ao Filatelica do JUVENTUDE 
SPORT CLUBE - Pateo do Salema, 5 
a 11 - Evora - Todos os idiomas. -
T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 94. 

3475-Eduardo Doutel de Andrade - Miran
dela - (M) Po, Fr, C. N. U. 60. 90. 
93. 94. 

ANGOLA 
3I78-Virgilio Lopes Vaz - Regimento de 

Infantaria de Nova Lisboa - Nova Lis
boa - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 94. 

MOQAMBIQUE 
2714-Amadeu Ricardo Tavares - Caixa Pos

tal, 1136 - Beira - (P) Po, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 

BRASIL 
3466-Waldemar de Oliveira Passos - Rua 

Moacir Leao, 45 - Salvador - Bahia-
60. 64. 65. 80. 81. 

3467-Dr. Paulo Roberto Falci - Caixa Pos-
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NO MUNDO DAS FLORES 

EDELWEISS 

Urn dos temas que m~is tern despertado 
o interesse das filatelistas brasileiras tern 
sido 0 de flores, pois tenho acompanhado 
bern de perto esse interesse. Disse alguem, 
em tempos idos: «As flores sao as matiz~s 
da vida». Hoje tratarei da flor que mrus 
adoro muito conhecida e preferida na Eu
ropa, 'a Edelweiss, vulgarmente conhecida 
como a Estrela Alpina. 

o seu nome tecnico e Leontopodium AI
pinul11, e uma planta da familia das com
postas, cham ada tambem-Rainha dos Al
pes. Vegeta ate 3.400 metros de altitude, 
suas flores nao sao propriamente petalas, 
mas sim prolongamento das folhas do caule. 
o primeiro pais a emitir selo com a flor 
Edelweiss, foi a Alemanha, em 1938, com 
a serie Flores da Austria - Selo n." 619 do 
Cat. Yvert, cor verde, valor: 6+4. 

Os paises que emitiram selos de Edel
weiss foram: 

Andorra Espanhola - Em 1946/1953, tres 
valores a saber: 2 C., 5 C.; e 10 C. Cores 

Estrela Alpi na 

Par 
NELLY BATISTA P!NHEIRO 

da A. B. F. C. do Parana. 

oliva escuro, vermelho e azul. Cat. Yv. N."· 
43 a, 43 h, e 43 c, respectivamente. 

Austria - Em 1948, na taxa de 1.40+70 g. 
Cores verde oliva e amarelo. N." 731 Cat. 
Yvert. 

Checoslovdquia - Em 1957, taxa de 60 h., 
nas cores amarela e verde, selo N." 925 Cat. 
Yvert. 

Eslovdquia - 1939, taxa de 20 h. na 
cor azul-gris. Selo N." 41-Yvert. Ainda '!m 
1939, de taxa 20 h., cor azul. N." 113, Cat. 
Yvert. 

Polonia-1957, na taxa de 60 g. Cor gris 
e oliva. Selo n." 906-Yvert. 

Suir;a - Em 1944, na taxa de 10+5 c. Cor 
verde, escuro e amarelo. N." 400 no Cat. 
Yvert. 

AS COLECQoES 'I'EMATICA:S E 
o SEU REGULAMEiN'OO 

Com a liberdade que sempre demos a 
todos os nossos colaboradores, publical11os, 
no nosso numero anterior, um artigo sobre 
o regulamento das coleq:oes temdticas, com 
algumas considerar;oes sobre um anterior 
artigo do sr. prof. doutor Carlos Trincao. 

Claro que este eminente filatelista e nos
so querido Amigo nao necessita de que aqui 
o defendamos, mas tim facto interessa sa
lien tar e proclamar, para que seja do co
nhecimento de todos os que as colecr;oes te
maticas se dedicam : 

E que aquele regulamento das colecr;oes 
temdticas foi aprovado pela Federar;ao In
ternacional de Filatelia, no seu Congresso 
de Bruxelas, depois de ouvidas todas as 
entidades ligadas ao coleccionamento termi
tico. Podendo acrescentar-se que, para a sua 
redacr;ao, nada contribuiu 0 sr. prof. doutor 
Carlos Trincao, que niio e coleccionador te
matico, - nel1l POL:CO nem muito ... 

AINDA 0 ERThO NO HE'LO DE 
SAO TEO'l'6NIO 

Ainda sobre 0 erro ou pretenso erro no 
selo de Sao Teot6nio - n6s nao tomamos 

(Continuar;ao da pagina 9) 
quer album, haja selos de D. Carlos e D. 
Manuel em iguais ou semelhantes condi
<;6es. Porque a maioria de tais selos ainda 
frequentemente se encontra em estado per
feito e impecavel, e ate mesmo novos e go
mados. 

De dois comerciantes lisboetas sabemos 
P~S, 0 Schick e os Barros, que ainda os tern 
t.m grandes quantidades, novos, e algumas 
taxas em folhas ... Nao cobramos nada pelo 
rec1ame, salvo os agradecimentos dos colec
cionadores que tenham 0 bom-senso de se 
apressarem a completar, embeIezar e valo
rizar as suas colec<;6es. - V. C. 

posl<;ao, nem pro nem contra - , acabamos 
de receber da Adminis tra<;lio Geral dos C. 
T. T. ·uma «Segunda Nota do Consultor Ar
tistico», con tendo as opini6es, favoraveis ao 
ponto de vista daqueles C.T.T., do monge 
beneditino Dom M. Martin, e dos srs. padre 
dr. Antonio Soares Pinheiro, padre dr. Joao 
Cabral, padre dr. Ant6nio da Silva Prior, 
prof. doutor Joao Pereira Dias, prof. doutor 
Mario de Albuquerque, monsenhor dr. Joa
quim Carreira, prof. doutor Manuel Lopes 
de Almeida, etc., etc. 

Registando tais opini6es, agradecemos 0 

exemplar recebido. 

EMBAIXADOR DO JAPAO E 
CONSUL GEtRAL DE ISRAEL 
o prasidente do nosso Clube, sr. dr. A. 

J. de Vasconcelos Carvalho e esposa, of ere
ceram, num dos nossos melhores restauran
tes tipicos, L111l jantar aos srs. dr. Yuso 
Isono, ilustre El1lbaixador do Japao, e 
Arieth Miron, distinto Consul Geral de is
rael, e esposas, ao qual tambem as~istiram 
0" srs. Eduardo Cohen e esposa, dr. Hora
cio Garcia, funcionario superior da El1lbai
xada do Japao, etc. 

AUGUSTO MOI1DER 
Por motivo do nosso artigo sobre Au

gusto Molder, publicado no Ultimo nfunero 
desta revista, recebemos varios telefonemas 
de concordancia e de aplauso. 

Recebemos tam bern uma amavel carta 
do nosso prezado cons6cio sr. J. Pereira 
Junior, do Porto, que muito agradecemos. 

ARTU~ lJEOTTE RAMOS 
Recebemos a amavel visita do nosso que

rido Amigo Artur Leotte Andrada Ramos, 
funciondrio do Banco Nacional Ultramarino, 
na cidade da Beira, Mor;ambique, e nosso 
prezado consocio, que naquela provincia 
vem realizando uma notavel obm de pro-



AI Filotelica de Aveiro 

constituiu notavel exito 

Em Aveiro, integrada nas grandiosas fes
tas comemorativas do milenario da povoa
~ao, e do bi-centenario da sua eleva~ao a 
cidade, rea1izou-se, com grande brilho e n()o 
tavel exito, a I Exposi~ao Filatelica de Avei
ro, cujo regulamento publicamos no mime
ro anterior, e teve, em todos os capitulos, 0 

entusiastico patrocinio do nosso Clube Fi
latelico de Portugal. 

A INAUGURAQAO 
Ao acto inaugural, pelas 17,30 horas do 

passado dia 22 de Agosto, assistiraln quase 
todas as principais autoridades administra
tivas, militares, escolares e eclesiasticas de 
Aveiro, alem dos membros da respectiva C()o 

missao organizadora, cujos nomes tambem 
ja publicamos no mimero anterior desta re
vista, e grande mimero de filatelistas c()o 
merciantes, etc., etc. ' 

Presentes, tambem, os srs. dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho e coronel Cardoso 
Salgado, respectivamente presideIl'te e vice
-presidente da Direc~ao do Clube Filatelico 
de Portugal, e os ilustres filatelistas srs. 
Eduardo Cohen, coronel Vitorino Godinho, 
dr. Roberto Vaz de Oliveira, etc., etc. 

A OONFER~NCIA DO SR. DR. 
V ASCONOEl10S CARVALHO 
Ap6s a inaugura~ao, realizou-se a anun

ciada conferencia sobre Filatelia, proferida 
pelo sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

Presidiu 0 sr. Godofredo Ferreira, re
presentante dos C.T.T., ladeado pelos srs. 
vice-presidente da Climara Municipal de 
Aveiro, comandante militar, comandante do 
porto, director escolar do distrito, Eduardo 
Cohen, coronel Vitorino Godinho, represen
tante do comandante da Guarda Nacional 

paganda da filatelia, designadamente reali
zando exposi~oes filatelicas naquela cidade 
IW "Dia do Selo». ' 

A Artur Leotte Ramos, que em gozo de 
merecidas ferias se conservara alguns me
sese no. continente, expressamos aquj, uma 
vez malS, as nossas melhores saud~oes. 

.. , 

Palos 

Rep6rteres X e Z 

Republicana, e dr. Jose Tavares, presidente 
do pelouro cultural do Clube Galitos da-
quela cidade. ' 

o presidente da comissao organizadora 
da exposi~ao, sr. coronel Diamantino Antu
nes do Amaral, convidou 0 sr. dr. David 
Cristo, tambem membro daquela comissao, 
a fazer ·a apresenta~ao do conferente, 0 que 
aquele distinto advogado fez em termos de 
grande elogio para 0 sr. dr. Vasconcelos 
Carvalho, embora acentuando que a melhor 
apresenta~ao seria, concerteza, a sua bri
Ihante conferencia. 

o nosso presidente, depois de saudar a 
mesa da presidencia e a cidade de Aveiro, 
e acentuado os muitos motivos da sua 
grande simpatia por esta linda cidade, fa
lou, de improviso e com grande elegmcia, 
da Filatelia, explicando, com grande soma 
de pormenores e de exemplos, como ela 
constitui 0 mais agradavel e interessante 
dos passatempos. 

Focou os aspectos educativo, instrutivo 
e financeiro da Filatelia, fez a distin~iio en
tre filatelia classica e filatelia tematica e 
terminou por fazer um elogioso resumo'da 
Exposi~ao de Aveiro, com votos porque 
muito em breve se realize a II Exposi~ao 
Filatelica do Distrito de Aveiro. 

o sr. dr. Vasconcelos Carvalho, saudado 
com uma grande salva de palmas, foi se
guidamente, cumprimentado por qua~ to
dos os presentes. 

A EXPOSIQAO: SALA DE 
HONRA 

A I Exposi~ao Filatelica de Aveiro teve 
lugar em seis magnfficas salas do Uceu Fe
minino de Aveiro. 

Na sala de Honra, pela ordem do catli
logo, admiravam-se as particjpa~Oes seguin
tes : 

Dr. Vasconcelos Carvalho: 5 quadros 
com cartas prefilatelicas portuguesas, entre 
as quais algumas rarissimas; 2 quadros com 
ensaios e provas, entre as quais as da reim
pressao de 1953 dos selos de D. Maria II, 

" 
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gotando com a rapidez com que desapare
ceu a emissao em causa. 

Quantas emissoes comemorativas se tern 
esgotado, exactamente por nelas aparece
rem motivos do agrado da maioria dos te
maticos, que nao tem tido nova emissao? 
Com excep~ao de urn ou outro caso, como 0 

da . Dominicana, com as suas ja imimeras 
senes comemorativas dos Jogos Olimpicos 
que se realizaram em 1956, que, para n6s' 
nao passa do caso mais evidente de espe: 
cula~ao com 0 coleccionador de selos, nao 
nos ocorre de momento que outros paises 
tenham tentado tal neg6cio ... 

Repudie-se tal forma de obrigar 0 colec
cionador de selos a gastos desnecessarios 
pois ja the bastam as sucessivas e inconta~ 
veis emissOes que constantemente estao a 
inundar 0 mundo ... dos tematicos. 

uLTIM.A!S EMISSoES 
RELIGIOSOS : 

I. P. 

Alemanha Ocidental - Emissao comemo
rativa da exposi~ao da Santa Tunica: 
20 pfennigs - Violeta, amarelo e preto. 

Brasil- Emissao comemorativa do bi
-centenario da Ordem do Carmo : 
3,30 cruzeiros - cor de Wnho. 

Emissao comemorativa do centenario do 
nascimento de D. Joaquim Silverio de Sou
sa, 1.0 Bispo de Diamantina, Estado de Mi
nas Gerais: 
2,50 Cruzeiros - Castanho escurq. 

DESPORTOS: 

China (Formosa) - Emissao comemora
tiva do 10.° Acampamento mundial de escu
teiros, que se realizou nas Filipinas: 
0,40 cents. - Vermelho 
0,50 cents. - Azul bronze 
5,00 - dolars. - Verde. 

Estados Unidos da America - Emissao 
comemorativa da abertura dos Jogos Pan
-Americanos, que se realizaram em Chicago: 
0.10 cents.-Vermelho e azul--Correio aereo. 

Hungria - Emissao comemorativa dos 
campeonatos de Esgrima que se realizaram 
em Budapeste: 

10 filler-Preto sobre fundo azul claro 
40 filler- Preto sobre fundo verm.o-Iaranja 
60 filler - Preto sobre fundo rosa-<:armim 

1,00 forint - Azul sobre fundo azul claro 
1,40 forint - Preto sobre fundo laranja 
3,00 forint - Azul sobre fundo verde claro 

20 filler - Preto sobre fundo amar.o-bistre 
30 filler - Preto sobre fundo violeta. 

FRUTOS : 

Israel - Emissao comemorativa do Novo 
Ano Judaico 5720 : 
60 pruta- Vermelho e verde (romas) 

200 pruta- Verde-ervilha e azeitona (azei
tonas) 

350 pruta - Castanho e laranja escuro (t~
maras). 

Republica da Guirie - Emissao de pro
paganda dos seus frutos: 
10 francos - Vermelho, verde escuro, verde 

claro. e castanho (bananas) 
15 francos - Verde escuro, amarelo e rosa 

(Iaranjas) 
20 francos - Castanho escuro, verde e ama

relo (lim5es) 
25 francos - Azul, verde escuro e amarelo 

(peras) 
50 francos - Azul bronze, verde, amarelo e 

laranja (ananazes). 

FAUNA: 

Alemanha Oriental - Emissao dedicada 
a aves : 
5 pf. - amarelo e preto (.Kormoran») 

10 pf.-verde e preto (cegonha preta) 
15 pf.-violeta e preto (mocho) 
20 pf, -rosa e preto (galo selvagem) 
25 pf.-azul e preto (popa) 
4') pf. - cinabre e preto (falcao). 

Fiji - Emissao de urn selo, como parte 
da emissao definitiva corrente: 
4 sh. - vermelho, azul e veroe sobre fundo 

verde escuro (papagaio ckadavu») 
Ifni - Emissao «Pr()oinf~ncia,. para 1959 : 

10+5 c. - castanho-Iaranja (ovelha e cria) 
15+5 c.-lilas (burro) 

20 c. - verde escuro (cabra) 
70 c. - "erde claro (ovelha e cria) . 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LI S B OA A EXFILPO: 

v EXPOSIC;10 FILATE-

LlCA PORTUGUESA 
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EMATICAS 
C(?"~~,,atl~s ~~s ptlHl~ltos s(?los ~(? 

+lam6utuo ~ ~~ t..u6~~u(? 

Se foi de grande ressonancia mundial 0 
exito conseguido pela ExposiCiio Filatelica 
Internacional «INTERPOSTA_, 0 mesmo se 
podera dizer do comportamento da exce
lente equipa portuguesa que nela comparti
cipou, conseguindo, como ja se vai tornan
do habito, uma das mais brilhantes posi
coes entre os concorrentes estrangeiros. 

A par destes dois returnbantes sucessos, 
outro nos surge com a ernissiio de selos, 
comemorativa dos Centenarios dos primei
ros selos de Hamburgo e Lubeque, que, niio 
obstante os tres milh5es de series da sua 
tiragem, se esgotou poucas horas depois de 
ter side posta it venda ... 

Os Correios Federais Alemiies receberam 
milhares de pedidos de series que niio pude
ram satisfazer, e mesmo assim tiveram de 
ratear os pedidos que viram possibilidade 
de ~tender, de modo a poderem dispor de 
cinco series (!) por cada entrada na Expo
siciio, cujo preco era de 2,50 DM. 

Ante os insistentes pedidos vindos de to
do 0 Mundo, os Correi05 Federais Alemiies 
resolveram fazer urna nova emissiio, de co
res diferentes (?), e com urna tiragem con
sideravelmente aurnentada em relaciio a pri-

,--------- Par 

JORGE PEREIRA 

meira emissiio, para assim poderem satisfa
zer todos os pedidos ... 

Niio compreendemos a raziio desta nova 
emissiio, seniio no que diz respeito it exce
lente oportunidade que os alemiies teriio, 
conseguindo de todo 0 Mundo urn born sub
sidio para as obras em beneficio da sua ju
ventude, pois que a tal se destina a sobre
taxa de IS «pfennigs_ por serie, enquanto 
que a sobretaxa da I." serie se destinava ao 
custeio da ExposiCiio, revertendo 0 rema
nescente para fomentar a filatelia na Ale
manha, e subvencionar a literatura filate
lica. 

Filatelicamente, opinamos que esta se
gunda emissiio e urn autentico disparate, 
que devera ser combatido por todos os co
leccionadores sensatos, tentando evitar-se, 
desta fonna, que futuramente os paises 
passem a fazer segundas e terceiras emis
sOes dos selos tematicos que se forem es-

E 5 
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Prova dos selos de D. Maria II, reimpressiio de 1953 (Participa~iio 

do Sr. dr. A. I. de Vasconcelos Carvalho). 
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de D. Carlos da I." emrssao, e provas de 
luxe de selos modemos; e 3 quadros com 
parte da colecc;ao de D. Carlos da 2." emis
sao, somente novos, com grands blocos, fo
lhas, nuances, erros, etc. 

Eduardo Cohen: 3 quadros com urn bela 
e valiosissimo estudo de selos romenos, 
quase todos novos, com grandes blocos, fo
lhas, erros, etc. 

Antonio Joaquim Correa Junior: Excep. 
cional conjunto de selos chissicos de Portu
gal, coleq;oes completas dos selos de Santo 
Ant6nio, novos, em tiras de tres, de Portu
gal e dos Ac;ores; urna notavel India Portu
guesa, com folhas inteiras dos nativos e dos 
coroas, sobretaxas, erros e variedades; Mo
c;ambique, Centenario de Santo Ant6nio, em 
folhas inteiras; e demais provincias portu
guesas ultramarinas, folhas inteiras, cart as 
com selos, etc. 

Dr. Cecilio Fernandez Fernandez: A sua 
bela e preciosa colecc;ao das Ilhas Virgens, 
com erros, folhas inteiras, etc. 

Dr. Antonio Fragoso: Estudo das oblite
rac;oes postais das povoac;oes do distrito de 
Aveiro. 

Prof. Doutor Carlos Trincao: Conjunto 
muito raro da serie eS'panhola de Goia, com 
grande nUrnero de nao denteados, sobreca~ 
gas «muestra», erros de cor, etc. 

Como se ve, uma verdadeira pequena ex
posic;ao filatelica de categoria intemacional, 
que, s6 de per si, justificava urna manifes
tac;ao desta natureza, e extraordinariamente 
valorizou a I Exposic;ao Filatelica de Aveiro. 

OS EXPOSITORES DA CiLA-SSE 
COMPETITIVA 

Igualmente pela ordem do catalogo, ou 
do seu projecto, tal e qual nos foi fome
cido, - vejamos agora os expositores em 
competic;ao : 

Mario Mendes Al~ada, quadro n.· 26: se
los da Belgica, novos. 

Paulo do Amaral Alegria, quadro n.· 27: 
Folhas soItas com selos de Portugal, quase 
todos novos. 

Antonio Luis de Almeida, quadro n.O 28 : 
selos de Portugal, contemporaneos. 

Coronel Diamantino Antunes Amaral, 
quadros 30 a 33: selos de Portugal, classi
cos e contemporaneos, em folhas desenha
das e com legendas coloridas: demasiada-
mente coloridas... . 

Padre Antonio Martins Belem, quadro n." 
34: Belgica, Italia, M6naco e Ultramar por
tugues, novos. 

D. Elvira Maria Candida Borrego, quadro 

n.O 35: Selos soltos de Portugal e Ultramar, 
novos e usados, alguns estragados. 

Jose da Purifica~ao Morais Calado, qua
dros com selos classicos de Portugal, muito 
bern apresentados e legendados, e igual
mente Ceres, sobretaxas, etc. Este expositor 
foi prejudicado pelo facto da comissao or
ganizadora ter dado alguns dos seus qua
dros a outros expositores. 

Joao da Silva Campelo, quadros n.O' 45 a 
47: Colecc;ao dos Jogos Olimpicos, bern 
apresentados e legendados. Apenas demasia
dos reco·rtes de jornais, dos quais deverao 
ser aproveitados os principais elementos 
para outras legendas, manuscritas. 

Jorge de Sousa Carneiro, quadros n.Os 48 
e 49: Folhas soltas de Austria e China. Al
guns sobrescritos. 

Augusto Vieira Decroock, quadros 50 e 
51: Selos da Exposic;ao de Bruxelas e Ul
tramar portugues, novos , em folhas pretas, 
que nao sao de aconselhar. 

Jose Ferreira Estimado, quadros 52 e 53: 
Sobrescritos de 1.0 Dia e comemorativos, de 
Portugal e Ultramar. Folhas oblongas e co
loridas, que devem ser substituidas por fo
lhas apropriadas, de preferencia da marca 
Torres. 

Eng. Paulo Seabra Ferreira, quadros 55 a 
57: Colecc;ao de selos classicos de Portugal, 
que merece ser completada e melhorada, 
em melhores folhas, e com legendas mais 
fin as e menos garridas. 

Dr. EUsio Duarte Gomes, quadros n.Os 58 
e 59: Folhas soltas, com Eti6pia, Luxembur
go, Austria, Indonesia e Finlandia, somente 
novos. 

J oaquil1l I glesias Gon~alves, quadros 60 
a 62: Alemanha, Austria, Italia, Franc;a e al
gumas col6nias francesas, Belgica e Sm!cia, 
quase todos novos. Alguns sobrescritos. 

AntOnio Campos Gra~a, quadros 63 e 64: 
Folhas soItas, postais maximos, sobrescri
tos, selos do Ultramar portugues, em folhas 
que devem ser substituidas por melhores. 

Antonio Manuel Botelho Espanha, qua
dro n.O 65: Folhas com selos de varios pai
ses, com desenhos demasiadamente colori
dos. 

Rui Joaquim Mateiro Ledo, quadro n.· 
66. Nao 0 encontram05. 

!oaquil1l da Silva Ledo, quadro n.O 67: 
Suic;a, novas e carimbados, em folhas pre
tas. 

Carlos da Rocha Leitao, quadros 68 a 72: 
Colecc;ao de Portugal e Ultramar, bastante 
completa, mas com alguns selos enferruja
dos ou sujos. Companhia de Niassa, erros e 
variedades. 

.. 

a palo 

Monifastoc;oas fil/l't~lices 

intarnecionois 

palo Cantanario dos \ 
salos do Sicflio 

150.° Aniv.O do nosc.O tla Tommoso 

Aloisio Juvoro 
'Ptomotoro: 

Uniona Filetalie SiciHene, Pelarmo 

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959 

nos pavilhoes da «Fe ire do Mediterrlineo» 

Exposic;iio filetelice intarnecionel 

potrocinede pale F.I.P. 
Boise filetelico intarnllcionol 

Mllnifastllc;oas ertrsticils a culture is 

I Sed a da Comissao Organizadora: 

Planale Dogblria (PIIaZZl Banco dl 51tllll) 
hi, 15.680 - PALERMO 

DRGIHE OfflllEL - IL tOLLEZIOHITA -IULII f1L1TflJ[l 

pRovas e 
ensalos 

Continuam a despertar 0 maior interesse, 
e aicanc;ando prec;os muito altos, os ensaios 
e as provas portuguesas, tendo ainda recen
temente aparecido no mercado seis belas 
'1rovas de luxo, que foram muito displ.lta
das, e acabaram de ser adquiridas pelo nos
so director. 

G r:c: a f-l l _ _ L 

i &~ fS [ 
[STS 9 i 

11 9 S 5 
5 5 

:j G I 
1 

' i l 

Por nao nos ter side entregue a tempo 
de figurar no numero deste Boletim dedi
cado a «Interposta 59», publicamos em se
guida a reproduc;ao duma bela e muito rara 
folha inteira, da participac;ao do sr. briga
deiro Cunha Lamas, nosso querido cons6cio 
e presidente da comissao executiva da E,x
posic;ao Filatelica Lisboa-1960. 



NEeROlOGIA 

No Funchall, faIeceu recentemente a nos
so prezado cons6cio sr. J. Tavora Gon!;al
ves, parente do general Juarez Tavora, que 
foi candidato a Presidencia da Republica do 
Brasil. 

A familia enlutada, apresentamos senti
rios pesames. 

t€Cjlstacao 
Ministerio das Comwnicat;oes 

Administrat;iio-Geral dos Correios, Telegra· 
fos e Telefones 

Direc!;ao dos Servi!;os Industriais 

PORTARIA N.· 17269 

1'7 de Julho de 1959 

Cria e maI1da par em circula!;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
\.jma serie de selos postais comemorativos 
do milenarlo de Aveiro, com as dimens6es 
de 34,5 mm X 25,5 mm, denteado 13, nas ta
xas , cores e quantidades seguintes : 
l$-Figura, quadricula e contomos 

em roxo sobre fundo amarelo 9.000.000 
5$-Figura, quadricula e contomos 

em verde escuro sobre fundo 
cinzento .. ... .. ..... .. ............ ....... . 1.000.000 

PORTUGAL 

Oeiras - 15 de Julho de 1959 - Carimbo 
comemorativo do II Centenario do Conce
lho de Oeiras. 

~QSICAO 

t#~y ~ ~ 
~ m u.s r o : 

\22'AGO'1959l) 
0'. CTT ...... 

~IIEI\~.Q 
Aveiro - 22 de Agosto de 1959 - Carimbo 

comemorati\'o da I Exposi!;ao Filatelica de 
Aveiro . Usado no Posto de correio instalado 
na Exposi!;ao . 

For Dealers Only 
Monthly Illustrated Whole
sale Price list of attractive 
sets & special offers Whole 

World 

Write for free copy to 

o WI LEMPERl 
19 Gerrard Street, Picca

dilly, London W. 1 England. 

CORRESPONDENCE I ENGLISH
-FRENCH· GERMAN & NETHER
LANl)S. 

.JII ..... - ... ~ .. ~ 

~ ~/%!~~;--~ 
/F 

Carta prefilatelica com carimbo MIALHADA, e taxa 20, manuscrita 
( Porticipo<;iio do Ex.rn o Sr. dr. A. J . de Vosconcelos CIIIVlllho) 

Grande bloco do 5 rs . de D. Carlos, com a taxa invert ida 
(PllrticiplI<;oo do Ex.rna Sr. dr. A. J . de VII5conceios CIIIVlllho) 
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Antonio Manuel Lopes, quadros 73 e 74: 
Folhas soltas de Portugal e , Ultramar, novos 
e usados. 

lose Amandio de Carvalho Lucas, quadro 
75: Portugal e Ultramar, quase todos selos 
carimbados, alguns estragados. 

Antonio Manuel Matias, quadro 76: Fo
Ihas soltas de Belgica, Congo belga, Su.ica, 
etc. 

Dr. Fernando Sobrinho Morais, quadros 
77 e 78: Portugal e Ultramar, novos e usa
dos. 

Dr. Roberto Vaz Oliveira, quadros 79 a 
89: Coleq;ao de Portugal, altamente estu
dada. Excepcional conjunto de todas as 
reimpressoes de Portugal e Ultramar, unida
des, pares e quadras, num total de 30 fo
Ihas de album, muito cheias, coleq;ao de 
Portugal e Ultramar, emiss6es de D. Maria 
II, D. Pedro e D. Luis, profundo estudo de 
papeis, buriIagens, cu.nhos e denteados. Es
tudo notabilissimo das Ceres, com dentea
dos, papeis, cunhos fendidos, barras afas
tadas, duplas sobretaxas, estrelas, etc., sO
mente novos. Conjunto de grande valor fi
latelico, que tudo imp6e seja visto, adrni
rado e estudado mais amhlde. 

Alberto de Macedo Martins Pereira qua
dro 90: Principiante. Selos de PortUg~I. 

Sebastiiio Pereira Resende, quadro 91: 
Principiante, selos de Portugal. 

Manuel Ribeiro, quadros 92 a 96: Paginas 
soltas, Sarre, imperio alemao, Suiea e Fin
liindia, selos novos. 

lose Henriques Santos, quadro 97: Prin
cipiante, selos do Ultramar. 

large Manuel de Sousa Ferreira da Silva, 
quadro n .· 99: Folhas soltas de Portugal. 

Fernando Francisco Tigre, quadro 102: 
Uma dezena de sobrescritos. 

Orlando Barbedo Rodrigues Trindade 
quadro 103: Principiante, folhas com dese: 
nhos de estudante, neste aspecto bem inte
ressantes. 

Augusto de Pinho Varela, quadros 104 e 
105: Monaco, S. Marino, Russia, Hungria, 
Japao, etc., novos e usados. 

Manuel Pimenta Vieira, quadios n.·s 106 
e 107: selos de Portugal, novos, bern apre
sentados, se bern que em folhas muito pe
quenas. 

PARTICIPA90ES OFICIAIS 
Duas salas foram reserv\ldas as partici

pae5es oficiais: Uma ados C.T.T., em pre
ciosas folhas desenhadas, com selos de Por
tugal e da Croacia, e outra ados C.T.T. 
do UItramar, com os belissimos selos das 

nossas provincias ultramarinas, nos felizes 
qu.adros em ferro forjado, ja nossos conhe
cidos, e que tao grande sucesso alcanearam 
nas exposie6es fiIateIicas de Nova Iorque e 
Paris. 

Participaeoes valiosas e cuidadas, princi
palmente a segunda, muito contribuiram 
para a grandioso conjunto da I Exposieao 
Filatelica de Aveiro. 

RELAT6RIO DO JURI 
CLASSIFICACoES 

«0 Juri tern a prazer de feJicitar a iIustre 
Comissao Organizadora pelo exito obtido na 
realizaeao da I Exposieao FiIateIica do Dis
trito, integrada nas Festas Comemorativas 
do Milenario da Fundaeao de Aveiro e do 
Bicentenario da sua elevaeao a cidade. 

Agradece as premios particulares postos 
a sua disposieao pelas entidades seguintes : 
Governo Civil de Aveiro, SecretaIiado Nacio
nal da Informaeiio, Cultura Popular e Te
rismo, Empresa de Pesca de Aveiro, Com
panhia Sacor, Fabricas Aleluia e Fabricas 
Campos, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
e C. J. Chambers & C.", Ld ... 

Na classificaeiio das coleq;6es expostas, 
atendeu, sobretudo, aos conhecimentos re
vel ados pelo expositor, a escolha dos exem
pla:es e ao cuidado posto na sua apresen
taeao; 

EIi!flinou, POl' falta de comparencia, as 
exposItores n." 66 e 98 e, de acordo com 
a Comissao Organizadora, incluiu na Clac;si
ficaeao a expositor Domingos Moreira nao 
mencionado no Catalogo; , 

Finalmente, 0 Juri deseja exprimir a sua 
particular simpatia pelos expositores da 
Classe Infantil, e incita-os a que continuem 
a prestar aos selos os cuidados que eles 
merecem, sem prejuizo, evidentemente das 
suas obrigaeoes escolares. ' 

Aveiro, Agosto de 1959. 

aa) Eduardo Cohen 
Antonio Fragoso 
Francisco Cardoso Salgado 

(ten-cor.)>> 

LISTA DE PREMJiOS 

79 a 89 -Dr. Roberto Vaz de Oliveira 
Vila da Feira - Medalha de ver
meil tom felicitafoes do hiri; Ta
fa do Governo Civil. 

30 a 33 - Coronel Diamantino Antunes do 
Amaral - Aveiro - Medalha de 

A tolho de fou<:e ...... 

Jnd;feren~a ] 
E tarefa dificil, se nao impossivel , vencer 

a barrefra da indiferem;a, que, qual COllr 

raea, nos envolve e protege do meio am
biente e do convivio activo com as nossos 
semelhantes. 

Ha paises on de a CLUBE, ou seja a 
associaeao permanente e activa de indivi
duos com iguais ideias ou campos de aceao, 
e uma norma e uma instituieao nacional. 

o maximo que conseguimos, entre nos, 
nao chega ao CLUBE, e mesmo a CAFE, 
vamos indo, ate essa tradieao se vai per 
dendo na bruma do passado ... 

Somos par instinto independentes, sobe-

aquisieao de selos estrangeiros foi um late 
de 18 mil cruzeiros em selos do Chile. 

Este foi a resultado do maior leilao rea
Iizado pelo clube; os outros nao sao como 
este, mas, de uma maneira geral, mais do 
que metade deste. 

Como ja informei, a Clube realiza TO
DOS os sabados um leilao, com uma media 
de 60 lotes bern variados, e sempre todo 
a material e de s6cio para socio. E uma das 
grandes atraceoes para a frequencia da sede, 
sendo qt'e 0 clube cobra uma comissao de 
10% do vendedor. 0 comprador paga a im
porH\ncia exacta do seu lance. 

A seceao de Trocas e Vendas tern urn 
director responsaveI, e uma funcionaria ex
clusiva, que diariamente, das 12 as 19 horas, 
esta a testa da seceao. 

Palo 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

ramente independentes de tudo e de todos 
que nos cercam, salvo, evidentemente, algu
mas excepeoes, bastante notaveis. E por 
isso qre, em todos as sectores do nosso 
Clube, se luta para conseguir uma colabo
raeao activa e entusias ta, mas, infeJizmente, 
tal nao se can segue. 

Vejamos urn exemplo actual e flagrante. 
Todos nos temos, alem de uma au mais 

coleceoes normais, uma coleq;ao tematica. 
E facto averiguado, e par demais conhecido. 

Pareceu-nos que a agrupamento dos co
leccionadores, segundo as varias especiali
dades, teria urn interesse especial, porquanto 
facilitaria a intercambio de ideias e trocas 
de selos, alem de que, neste tipo de colee
eoes, existem sempre dupJicados disponiveis, 
e muitas sugestoes sabre as agrupamentos 
e a maneira de desenvolver urn tema em 
geral. 

PubJicou-se durante dais nlimeros segui
dos, na seceao dos pequenos anuncius desta 
revista, uma nota introduct6ria das novas 
seceoes a criar. Mediante a (ia dizcr mudi
ca) qt'.antia de 1$00, cad a fiJateJista tema
tico tinha direito a inserir a seu numero 
nas respectivas seceoes. 

Quantas dezena~ au centenas de temati
cos apareceram? Nem urn. Desolador, na 
reaJidade! 

QA-NftE DINHEIRO, 

ANQARIANDO ANUNCIOS 

PARA 0 NOSSO BOLETIM I 

INFORMACOES N4 SECRETA-RIA DO CLUBE 



c .NICA DO 

II 
o Clube Filatelico do Brasil organiza 

e reaHza, de tres em tres meses, urn grande 
leilao de selos e pec;as filatelicas, nos mes
mos molqes dos importantes leilc5es orga
nizados em outros paises. 

Este empreendimento deve-se ao seguin
te: 0 nosso pais e imenso, as distfmcias 
enormes, as cidades espalhadas, 0 que faz 
com que numerosos coleccionadores encon
trem gran des dificuldades em conseguir 
material para as suas colecc;c5es. Temos re
cebido solicitac;c5es de toda a parte, 0 que 
fez com que este assunto fosse detidamente 
estudado, procurando-se uma soluc;ao que 
viesse de eneontro aos desejos e neeessida
des destes coleccionadores. 

Na parte referente aos selos em geral, a 
soluc;ao fui focll. 0 clube tern em pleno 
funcionamento uma secc;ao especial, a de 
Trocas e Vendas, que tern como finalidade 
reeeber de seus s6cios cademos com selos 
para faze-los circular entre os s6cios inte
ressados, que desta maneira poderao adqui
rir material para suas colecc;c5es. 

Esta secc;ao tern em movimento extraor
diml.rio. Ela possui uma media de 2.000 ea
demos, e estes ficam eonstantemente em 
eireulac;ao. Alem da retirada de selos des
tes cademos, feita na sede social, eles po
dem ser entregues aos interessados, que 
tern tres dias para escolher 0 que lhes inte
ressa. 

Assim, uma vez eonstatada a intensa pro
eura de selos pelos s6cios residentes no in
terior, a soluc;ao foi a de man dar eademos 
com selos a eseolha. E deu 6ptimos resul
tados. 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

Entretanto, nestes eademos nao se eneon
tram pec;as de alto valor, principalmente 
no que diz respeito aos selos do Brasil. As
sim, a remessa de eademos resolveu parte 
do problema, mas continuaram as queixas 
destes bons filatelistas, no que diz respeito 
a eerta classe de selos do Brasil, e tambem 
de bons selos de outros paises. 

Foi entao que se resolveu organizar lei
lc5es especiais, com bons lotes e prec;os 
normais. Feita a experiencia, verificou-se 
imediato e formidavel sucesso, e is so nos 
levou a organizar regularmente, de tres 
em tres meses, um lellao especial com cata
logo e eompletas informac;oes, de maneira 
a que 0 interessado possa fazer a sua ofer
ta de acordo com os seus desejos. E claro 
qee 0 clube assume toda responsabilidade, 
de maneira a que nao haja qualquer coisa 
desagradavel a quem quer que seja. 

Para que tenham uma ideia do que sao 
estes leilc5es, YOU dar algumas informac;c5es 
sobre 0 ultimo, realizado no mes de Junho. 

Constou de 477 lotes, sendo 344 do Brasil 
e os restantes de outros paises. Forarn ven
didos 315 lotes de selos do Brasil, e 81 
lotes de selos de outros paises. Dos 400 
lotes vendidos, 118 foram adquiridos por 
coleccionadores residentes no Rio de Janei
ro, e os restantes 278 lotes foram aquiridos 
por s6cios residentes em outras cidades. 

o interessante foi que os lotes de maior 
valor foram para fora. Tivemos lotes de 70 
- \00 -120 e 220 mil cruzeiros. A maior 
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Parte do quadro do Ex.mo Sr. Prof. Doutor Carlos Trincclo 



A mesa da presidencia, durante a conferencia do sr. dr. A. ! . de Vasconcelos Carvalho. 

o presidente do Clube Filattilico de Portugal, proferindo a sua conferencia. 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Os sorrisos da Tricana 
tem 0 sabor duma aurora, 
um calor que nao engana 
naqueles Idbios d'amora. 

JOS£ DE FIUZA 

Aveiro par ser Aveiro, 
por ter nzarinhas de sal, 
nao hd terra como Aveiro, 
neste lindo Portugal. 

POPULAR 

Tricanas da Beira-Mar, 
do Alboi e do Rossio, 
vamos nwn barco p'ro Rio, 
cantar a IIIZ do luar. 

POPULAR 

23 
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Minlza terra : Aveiro, a Ria, 
velas braneas ao luar .. . 
Trieanas, a melodia 
do amor da beira-mar ... 

N . MEIRELES 

Chamaste-me sevilhana, 
pelo trajar de mantilha ... 
E que a Trieana d'Aveiro 
e rival da de Sevilha. 

POPULAR 

ELl estar sempre em Aveiro 
Confesso me dci na gana 
Por motivo dos seLlS doees, 
p'los olhos duma trieana ... 

• 

V. C. 
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meil; Oferta do S .N.I. (placa 
bronze). -

36 a 43 - lose da Purifica!;ao Morais Ca
lado - Aveiro - Medalha de ver
meil; Ta9a Empresa de Pesea de 
Aveiro. 

54 a 57 - Eng.· Paulo Seabra Ferreira -
Aveiro - Medalha de vermeil; 
Ta9a da Companhia Saeor. 

45 a 47 - 10ao da Silva Campelo - Aveiro 
- Medalha de vermeil; Faian9a 
das Fcibrieas Aleluia 

50 e 51 - Augusto Vieira Decrook - Aveiro 
Medalha de prata; Faian9a das 
Fcibrieas Campos. 

68 a 72 - Carlos da Rocha Leitao - Aveiro 
- Medalha de prata. 

100 e 101 - Sargento Custodio Tavares 
Aveiro - Medalha de prata. 

MEDALIIAS DE COBRE 

34 - P.e Antonio Martins Belt!m 
Estarreja 

35 - D. Elvira Maria Candido BOI1rego 
-Aveiro 

77 e 78 - Dr. Fernando Sobrinho Morais
S. 10ao da Madeira 

67 -loaquim da Silva Ledo - Olivei
ra de Azemeis 

48 e 49 - 10rge de Sousa Carneiro - Aveiro 
28 - Antonio Luis de Almeida - S. 

10ao da Madeira 
106 e 107 - Manuel Pimenta Vieira - Aveiro 
92 e 96 - Manuel Ribeiro - Espinho. 

.DIPLOMAS DE PARTIC.tPAQA.O 

90 - Alberto de Macedo Martins Pe-
reira - Albergaria a Velha 

63 e 64 - Antonio Campos Gra!;a - Aveiro 
76 - Antonio Manuel Matias - Olivei

ra de Azemeis 
104 e 105 - Augusto de Pinho Varela-Aveiro 

29 - Domingos Moreira - Aveiro 
58 e 59 - Dr. Elfsio Duarte Gomes - Es

pinho 
102 - Fernando Francisco Tigre - Ovar 

60 a 62 - 10aquim Iglesias Gon!;alves
Oliveira de Azemeis 

52 e 53 - lose Ferreira Estimado - Alber
garia a Velha 

97 -lose Henriqces dos Santos-
73 e 74 - Manuel Antonio Lopes ..:.- Aveiro 

26 - Malio Mendes AI!;ada - Ovar 
91 - Sebastiao Pereira Resende - AI-

bergaria a Velha 

OLASSE INFANTIL 

65 - Antonio Manuel Botelho Hespa
nha - Oliveira do Bairro 

103 - Orlando Barbedo Rodrigues Trin-
dade - Aveiro 

27 - Paulo do Amaral Alegria - Oli-
veira de Azemeis 
(com diploma de participa!;ao e 
premios dr. A. 1. de Vasconcelos 
Carvalho) . 

99 - 10rge Manuel de Sousa Ferreira 
da Silva - Oliveira de Azemeis 

75 - lose Amandio de Carvalho Lucas 
- Oliveira de Azemeis 
(com diploma de participa!;ao) 

A estes cinco axpositores da 
Classe Infantil e ainda atribuido 
o premio C. 1. Chambers & C.', 
Ld.·. 

Ll'J.1ERA.TURA FILAT.£LlCA 

108 - Francisco Barbosa-Vila do Con
de. 

109 e 110 - Clube Filatelico de Portugal
Lisboa. 

111 - Dr. A. H. Oliveira Marques - Lis-
boa. 

112 - Mercado Filatelico - Porto 
Todos com diploma de participa
!;ao, com felicita!;Oes do luri. 

A SESSKO DE ENCERRAMENTO 

No dia 29, pelas 21,30 horas, 0 sr. dr. An
tonio Fragoso proferiu a sua conferencia 
sobre «Marcas postais do distrito de Aveiro 
no seculo XIX». 

No dia 30, pelas 17,30 horas, teve lugar a 
sessao solene de encerramento, durante a 
qual foram distribuidos os premios confe
ridos aos expositores. 

CARIMBOS E SOBRESCRITOS 

No dia 22, foi usado, no posto postal do 
recinto da exposi!;ao, urn belo carimbo co
memorativo da exposi!;ao. 

Com ele, foram editados sobrescritos, pe
la comissao organizadora e peio Clube Fila
telico de Portugal, os quais se venderam em 
grande nlimero, e ainda podem ser adquiri
dos na nossa secreta ria. 
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o cataIogo da I Exposi~ao Filatelica de 
Aveiro nao foi distribuido durante os tn!s 
primeiros dias da exposi~ao. 

- Foi anotada e lamentada a ausencia, 
no acto da inaugura~ao, dos srs . Governa
dor civil do distrito e presidente da Camara 
Municipal . Ou estara Aveiro sem autorida
de administrativas?!. .. 

- Em contrapartida, foi lido, durante a 
inaugura~ao, 0 seguinte telegram a, dirigido 
ao sr. dr. Vasconcelos Carvalho, e expedido 
de Coja: «Impossibilitado recepciomi-Io ex
primo-Ihe mais uma vez minha grande ami
zade e admira~ao. (as.) Corregedor Fernan
des Costa». Trata-se do iJustre Juiz Con-ege-

o sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 
mostrando uma pel;a da exposil;iio, vendo
-se, em primeiro plano, 0 sr. coronel Vito-

rina Godinho. 

dor sr. dr. Manuel Fernandes Costa, orna
mento dos mais distintos da Magistratura 
portuguesa, e presidente do CircuJo Judicial 
de Aveiro, ausente em ferias. 

- Tambem durante os tn!s primeiros dias 
da exposi~ao, pelo menos, nao foi exposta a 
sec~ao de literatura, de grande importiincia 
numa exposi~ao desta natureza. 

- Cumpre-nos agradecer ao nosso preza
do cons6cio e amigo sr . Jose da Purifica~ao 
Morais Calado as aten~Oes que dispensou 
aos representantes do nosso Clube, durante 
a sua permanencia em Aveiro. 

- 0 carimbo comemorativo da exposi~ao 
eo selo d~serie comemorativa do milemirio 
de Aveiro sao publicadas adiante, nas sec
~5es respectivas. 

o sr. Eduardo Cohen conversando com a 
senhora de dr. Vasconcelos Carvalho, ven
do-se tambem a senhora de Eduardo Cohen 

e 0 nosso presidente. 

, . 
prOXLma8 

-----~-~ 

Depois da I Exposi!;lio Filatelica de 
A veiro, realizada com 0 entusiastico e 
permanente patrocinio do nosso Ciube Fi
latelico de Portugal, - vamos ter em se
guida, na segunda quinzena de Outubro, a 
I Exposi!;lio Fiiatelica de Correio Aereo, 
organizada pelo n08SO Clube, nas SallLS e 
com 0 patrocinio do Aero-Clube de Por
tugal. 

Esta exposi!;lio e a primeira que, desta 

modalidade, se realiza no nosso pais, e faz 
parte das brilhantes comemora9fjes do 
cinquentenArio daquele Aero-Clube de 
Portugal, a cuja Dir~o preside 0 ilus
tre aviador sr. Coronel Pinheiro Correia. 

No pr6ximo niunero publicareDlOs 0 

regulamento desta exposi!;lio, cuja inscri

!;lio est&. desde ja aberta na secretaria do 
nosso Clube. 

;4 ttllHatieA, nA UniatJ ~tl qr.iHlitJS 

~tl t.tJlist4s 

E logo a seguir, no ~s de Novembl'o, 
tera lugar, na Uniito de Gremios de Lojls
tas de Lisboa, ou seja nas excelentes sa
las do seu palacete da Rna Castilho, a 1.· 
Exposl!:il.o de Fiiatelia Tematica, aberta a 
todas as col6C!:oes tematicas, e que sera 
igualmente realizada pelo Clube Filateli
co de Portugal, com 0 valiosisslmo patro
cinio, designadamente no aspecto 6OOn6-

mico, daquela prestigioslL Uniito de Gre
mios de Lojistil.s de Lisboa; a cuja Dirac
!;iio preside 0 espfrito inteligente e dina
mico de Virgilio da Fonseca. 

A inscri!;lio para est&. exposi!;lio tem8.
tica tambem aberta na sooretarla do Clu
be FilateJico de Portugal, e 0 respectlvo 
regulamento sera publlcado no pr6ximo 
numero deste Boletim. 
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Minlza terra : Aveiro, a Ria, 
velas braneas ao luar .. . 
Trieanas, a melodia 
do amor da beira-mar ... 

N . MEIRELES 

Chamaste-me sevilhana, 
pelo trajar de mantilha ... 
E que a Trieana d'Aveiro 
e rival da de Sevilha. 

POPULAR 

ELl estar sempre em Aveiro 
Confesso me dci na gana 
Por motivo dos seLlS doees, 
p'los olhos duma trieana ... 

• 

V. C. 
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meil; Oferta do S .N.I. (placa 
bronze). -

36 a 43 - lose da Purifica!;ao Morais Ca
lado - Aveiro - Medalha de ver
meil; Ta9a Empresa de Pesea de 
Aveiro. 

54 a 57 - Eng.· Paulo Seabra Ferreira -
Aveiro - Medalha de vermeil; 
Ta9a da Companhia Saeor. 

45 a 47 - 10ao da Silva Campelo - Aveiro 
- Medalha de vermeil; Faian9a 
das Fcibrieas Aleluia 

50 e 51 - Augusto Vieira Decrook - Aveiro 
Medalha de prata; Faian9a das 
Fcibrieas Campos. 

68 a 72 - Carlos da Rocha Leitao - Aveiro 
- Medalha de prata. 

100 e 101 - Sargento Custodio Tavares 
Aveiro - Medalha de prata. 

MEDALIIAS DE COBRE 

34 - P.e Antonio Martins Belt!m 
Estarreja 

35 - D. Elvira Maria Candido BOI1rego 
-Aveiro 

77 e 78 - Dr. Fernando Sobrinho Morais
S. 10ao da Madeira 

67 -loaquim da Silva Ledo - Olivei
ra de Azemeis 

48 e 49 - 10rge de Sousa Carneiro - Aveiro 
28 - Antonio Luis de Almeida - S. 

10ao da Madeira 
106 e 107 - Manuel Pimenta Vieira - Aveiro 
92 e 96 - Manuel Ribeiro - Espinho. 

.DIPLOMAS DE PARTIC.tPAQA.O 

90 - Alberto de Macedo Martins Pe-
reira - Albergaria a Velha 

63 e 64 - Antonio Campos Gra!;a - Aveiro 
76 - Antonio Manuel Matias - Olivei

ra de Azemeis 
104 e 105 - Augusto de Pinho Varela-Aveiro 

29 - Domingos Moreira - Aveiro 
58 e 59 - Dr. Elfsio Duarte Gomes - Es

pinho 
102 - Fernando Francisco Tigre - Ovar 

60 a 62 - 10aquim Iglesias Gon!;alves
Oliveira de Azemeis 

52 e 53 - lose Ferreira Estimado - Alber
garia a Velha 

97 -lose Henriqces dos Santos-
73 e 74 - Manuel Antonio Lopes ..:.- Aveiro 

26 - Malio Mendes AI!;ada - Ovar 
91 - Sebastiao Pereira Resende - AI-

bergaria a Velha 

OLASSE INFANTIL 

65 - Antonio Manuel Botelho Hespa
nha - Oliveira do Bairro 

103 - Orlando Barbedo Rodrigues Trin-
dade - Aveiro 

27 - Paulo do Amaral Alegria - Oli-
veira de Azemeis 
(com diploma de participa!;ao e 
premios dr. A. 1. de Vasconcelos 
Carvalho) . 

99 - 10rge Manuel de Sousa Ferreira 
da Silva - Oliveira de Azemeis 

75 - lose Amandio de Carvalho Lucas 
- Oliveira de Azemeis 
(com diploma de participa!;ao) 

A estes cinco axpositores da 
Classe Infantil e ainda atribuido 
o premio C. 1. Chambers & C.', 
Ld.·. 

Ll'J.1ERA.TURA FILAT.£LlCA 

108 - Francisco Barbosa-Vila do Con
de. 

109 e 110 - Clube Filatelico de Portugal
Lisboa. 

111 - Dr. A. H. Oliveira Marques - Lis-
boa. 

112 - Mercado Filatelico - Porto 
Todos com diploma de participa
!;ao, com felicita!;Oes do luri. 

A SESSKO DE ENCERRAMENTO 

No dia 29, pelas 21,30 horas, 0 sr. dr. An
tonio Fragoso proferiu a sua conferencia 
sobre «Marcas postais do distrito de Aveiro 
no seculo XIX». 

No dia 30, pelas 17,30 horas, teve lugar a 
sessao solene de encerramento, durante a 
qual foram distribuidos os premios confe
ridos aos expositores. 

CARIMBOS E SOBRESCRITOS 

No dia 22, foi usado, no posto postal do 
recinto da exposi!;ao, urn belo carimbo co
memorativo da exposi!;ao. 

Com ele, foram editados sobrescritos, pe
la comissao organizadora e peio Clube Fila
telico de Portugal, os quais se venderam em 
grande nlimero, e ainda podem ser adquiri
dos na nossa secreta ria. 



A mesa da presidencia, durante a conferencia do sr. dr. A. ! . de Vasconcelos Carvalho. 

o presidente do Clube Filattilico de Portugal, proferindo a sua conferencia. 
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Os sorrisos da Tricana 
tem 0 sabor duma aurora, 
um calor que nao engana 
naqueles Idbios d'amora. 

JOS£ DE FIUZA 

Aveiro par ser Aveiro, 
por ter nzarinhas de sal, 
nao hd terra como Aveiro, 
neste lindo Portugal. 

POPULAR 

Tricanas da Beira-Mar, 
do Alboi e do Rossio, 
vamos nwn barco p'ro Rio, 
cantar a IIIZ do luar. 

POPULAR 

23 



c .NICA DO 

II 
o Clube Filatelico do Brasil organiza 

e reaHza, de tres em tres meses, urn grande 
leilao de selos e pec;as filatelicas, nos mes
mos molqes dos importantes leilc5es orga
nizados em outros paises. 

Este empreendimento deve-se ao seguin
te: 0 nosso pais e imenso, as distfmcias 
enormes, as cidades espalhadas, 0 que faz 
com que numerosos coleccionadores encon
trem gran des dificuldades em conseguir 
material para as suas colecc;c5es. Temos re
cebido solicitac;c5es de toda a parte, 0 que 
fez com que este assunto fosse detidamente 
estudado, procurando-se uma soluc;ao que 
viesse de eneontro aos desejos e neeessida
des destes coleccionadores. 

Na parte referente aos selos em geral, a 
soluc;ao fui focll. 0 clube tern em pleno 
funcionamento uma secc;ao especial, a de 
Trocas e Vendas, que tern como finalidade 
reeeber de seus s6cios cademos com selos 
para faze-los circular entre os s6cios inte
ressados, que desta maneira poderao adqui
rir material para suas colecc;c5es. 

Esta secc;ao tern em movimento extraor
diml.rio. Ela possui uma media de 2.000 ea
demos, e estes ficam eonstantemente em 
eireulac;ao. Alem da retirada de selos des
tes cademos, feita na sede social, eles po
dem ser entregues aos interessados, que 
tern tres dias para escolher 0 que lhes inte
ressa. 

Assim, uma vez eonstatada a intensa pro
eura de selos pelos s6cios residentes no in
terior, a soluc;ao foi a de man dar eademos 
com selos a eseolha. E deu 6ptimos resul
tados. 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

Entretanto, nestes eademos nao se eneon
tram pec;as de alto valor, principalmente 
no que diz respeito aos selos do Brasil. As
sim, a remessa de eademos resolveu parte 
do problema, mas continuaram as queixas 
destes bons filatelistas, no que diz respeito 
a eerta classe de selos do Brasil, e tambem 
de bons selos de outros paises. 

Foi entao que se resolveu organizar lei
lc5es especiais, com bons lotes e prec;os 
normais. Feita a experiencia, verificou-se 
imediato e formidavel sucesso, e is so nos 
levou a organizar regularmente, de tres 
em tres meses, um lellao especial com cata
logo e eompletas informac;oes, de maneira 
a que 0 interessado possa fazer a sua ofer
ta de acordo com os seus desejos. E claro 
qee 0 clube assume toda responsabilidade, 
de maneira a que nao haja qualquer coisa 
desagradavel a quem quer que seja. 

Para que tenham uma ideia do que sao 
estes leilc5es, YOU dar algumas informac;c5es 
sobre 0 ultimo, realizado no mes de Junho. 

Constou de 477 lotes, sendo 344 do Brasil 
e os restantes de outros paises. Forarn ven
didos 315 lotes de selos do Brasil, e 81 
lotes de selos de outros paises. Dos 400 
lotes vendidos, 118 foram adquiridos por 
coleccionadores residentes no Rio de Janei
ro, e os restantes 278 lotes foram aquiridos 
por s6cios residentes em outras cidades. 

o interessante foi que os lotes de maior 
valor foram para fora. Tivemos lotes de 70 
- \00 -120 e 220 mil cruzeiros. A maior 
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Parte do quadro do Ex.mo Sr. Prof. Doutor Carlos Trincclo 
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Antonio Manuel Lopes, quadros 73 e 74: 
Folhas soltas de Portugal e , Ultramar, novos 
e usados. 

lose Amandio de Carvalho Lucas, quadro 
75: Portugal e Ultramar, quase todos selos 
carimbados, alguns estragados. 

Antonio Manuel Matias, quadro 76: Fo
Ihas soltas de Belgica, Congo belga, Su.ica, 
etc. 

Dr. Fernando Sobrinho Morais, quadros 
77 e 78: Portugal e Ultramar, novos e usa
dos. 

Dr. Roberto Vaz Oliveira, quadros 79 a 
89: Coleq;ao de Portugal, altamente estu
dada. Excepcional conjunto de todas as 
reimpressoes de Portugal e Ultramar, unida
des, pares e quadras, num total de 30 fo
Ihas de album, muito cheias, coleq;ao de 
Portugal e Ultramar, emiss6es de D. Maria 
II, D. Pedro e D. Luis, profundo estudo de 
papeis, buriIagens, cu.nhos e denteados. Es
tudo notabilissimo das Ceres, com dentea
dos, papeis, cunhos fendidos, barras afas
tadas, duplas sobretaxas, estrelas, etc., sO
mente novos. Conjunto de grande valor fi
latelico, que tudo imp6e seja visto, adrni
rado e estudado mais amhlde. 

Alberto de Macedo Martins Pereira qua
dro 90: Principiante. Selos de PortUg~I. 

Sebastiiio Pereira Resende, quadro 91: 
Principiante, selos de Portugal. 

Manuel Ribeiro, quadros 92 a 96: Paginas 
soltas, Sarre, imperio alemao, Suiea e Fin
liindia, selos novos. 

lose Henriques Santos, quadro 97: Prin
cipiante, selos do Ultramar. 

large Manuel de Sousa Ferreira da Silva, 
quadro n .· 99: Folhas soltas de Portugal. 

Fernando Francisco Tigre, quadro 102: 
Uma dezena de sobrescritos. 

Orlando Barbedo Rodrigues Trindade 
quadro 103: Principiante, folhas com dese: 
nhos de estudante, neste aspecto bem inte
ressantes. 

Augusto de Pinho Varela, quadros 104 e 
105: Monaco, S. Marino, Russia, Hungria, 
Japao, etc., novos e usados. 

Manuel Pimenta Vieira, quadios n.·s 106 
e 107: selos de Portugal, novos, bern apre
sentados, se bern que em folhas muito pe
quenas. 

PARTICIPA90ES OFICIAIS 
Duas salas foram reserv\ldas as partici

pae5es oficiais: Uma ados C.T.T., em pre
ciosas folhas desenhadas, com selos de Por
tugal e da Croacia, e outra ados C.T.T. 
do UItramar, com os belissimos selos das 

nossas provincias ultramarinas, nos felizes 
qu.adros em ferro forjado, ja nossos conhe
cidos, e que tao grande sucesso alcanearam 
nas exposie6es fiIateIicas de Nova Iorque e 
Paris. 

Participaeoes valiosas e cuidadas, princi
palmente a segunda, muito contribuiram 
para a grandioso conjunto da I Exposieao 
Filatelica de Aveiro. 

RELAT6RIO DO JURI 
CLASSIFICACoES 

«0 Juri tern a prazer de feJicitar a iIustre 
Comissao Organizadora pelo exito obtido na 
realizaeao da I Exposieao FiIateIica do Dis
trito, integrada nas Festas Comemorativas 
do Milenario da Fundaeao de Aveiro e do 
Bicentenario da sua elevaeao a cidade. 

Agradece as premios particulares postos 
a sua disposieao pelas entidades seguintes : 
Governo Civil de Aveiro, SecretaIiado Nacio
nal da Informaeiio, Cultura Popular e Te
rismo, Empresa de Pesca de Aveiro, Com
panhia Sacor, Fabricas Aleluia e Fabricas 
Campos, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
e C. J. Chambers & C.", Ld ... 

Na classificaeiio das coleq;6es expostas, 
atendeu, sobretudo, aos conhecimentos re
vel ados pelo expositor, a escolha dos exem
pla:es e ao cuidado posto na sua apresen
taeao; 

EIi!flinou, POl' falta de comparencia, as 
exposItores n." 66 e 98 e, de acordo com 
a Comissao Organizadora, incluiu na Clac;si
ficaeao a expositor Domingos Moreira nao 
mencionado no Catalogo; , 

Finalmente, 0 Juri deseja exprimir a sua 
particular simpatia pelos expositores da 
Classe Infantil, e incita-os a que continuem 
a prestar aos selos os cuidados que eles 
merecem, sem prejuizo, evidentemente das 
suas obrigaeoes escolares. ' 

Aveiro, Agosto de 1959. 

aa) Eduardo Cohen 
Antonio Fragoso 
Francisco Cardoso Salgado 

(ten-cor.)>> 

LISTA DE PREMJiOS 

79 a 89 -Dr. Roberto Vaz de Oliveira 
Vila da Feira - Medalha de ver
meil tom felicitafoes do hiri; Ta
fa do Governo Civil. 

30 a 33 - Coronel Diamantino Antunes do 
Amaral - Aveiro - Medalha de 

A tolho de fou<:e ...... 

Jnd;feren~a ] 
E tarefa dificil, se nao impossivel , vencer 

a barrefra da indiferem;a, que, qual COllr 

raea, nos envolve e protege do meio am
biente e do convivio activo com as nossos 
semelhantes. 

Ha paises on de a CLUBE, ou seja a 
associaeao permanente e activa de indivi
duos com iguais ideias ou campos de aceao, 
e uma norma e uma instituieao nacional. 

o maximo que conseguimos, entre nos, 
nao chega ao CLUBE, e mesmo a CAFE, 
vamos indo, ate essa tradieao se vai per 
dendo na bruma do passado ... 

Somos par instinto independentes, sobe-

aquisieao de selos estrangeiros foi um late 
de 18 mil cruzeiros em selos do Chile. 

Este foi a resultado do maior leilao rea
Iizado pelo clube; os outros nao sao como 
este, mas, de uma maneira geral, mais do 
que metade deste. 

Como ja informei, a Clube realiza TO
DOS os sabados um leilao, com uma media 
de 60 lotes bern variados, e sempre todo 
a material e de s6cio para socio. E uma das 
grandes atraceoes para a frequencia da sede, 
sendo qt'e 0 clube cobra uma comissao de 
10% do vendedor. 0 comprador paga a im
porH\ncia exacta do seu lance. 

A seceao de Trocas e Vendas tern urn 
director responsaveI, e uma funcionaria ex
clusiva, que diariamente, das 12 as 19 horas, 
esta a testa da seceao. 

Palo 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

ramente independentes de tudo e de todos 
que nos cercam, salvo, evidentemente, algu
mas excepeoes, bastante notaveis. E por 
isso qre, em todos as sectores do nosso 
Clube, se luta para conseguir uma colabo
raeao activa e entusias ta, mas, infeJizmente, 
tal nao se can segue. 

Vejamos urn exemplo actual e flagrante. 
Todos nos temos, alem de uma au mais 

coleceoes normais, uma coleq;ao tematica. 
E facto averiguado, e par demais conhecido. 

Pareceu-nos que a agrupamento dos co
leccionadores, segundo as varias especiali
dades, teria urn interesse especial, porquanto 
facilitaria a intercambio de ideias e trocas 
de selos, alem de que, neste tipo de colee
eoes, existem sempre dupJicados disponiveis, 
e muitas sugestoes sabre as agrupamentos 
e a maneira de desenvolver urn tema em 
geral. 

PubJicou-se durante dais nlimeros segui
dos, na seceao dos pequenos anuncius desta 
revista, uma nota introduct6ria das novas 
seceoes a criar. Mediante a (ia dizcr mudi
ca) qt'.antia de 1$00, cad a fiJateJista tema
tico tinha direito a inserir a seu numero 
nas respectivas seceoes. 

Quantas dezena~ au centenas de temati
cos apareceram? Nem urn. Desolador, na 
reaJidade! 

QA-NftE DINHEIRO, 

ANQARIANDO ANUNCIOS 

PARA 0 NOSSO BOLETIM I 

INFORMACOES N4 SECRETA-RIA DO CLUBE 



NEeROlOGIA 

No Funchall, faIeceu recentemente a nos
so prezado cons6cio sr. J. Tavora Gon!;al
ves, parente do general Juarez Tavora, que 
foi candidato a Presidencia da Republica do 
Brasil. 

A familia enlutada, apresentamos senti
rios pesames. 

t€Cjlstacao 
Ministerio das Comwnicat;oes 

Administrat;iio-Geral dos Correios, Telegra· 
fos e Telefones 

Direc!;ao dos Servi!;os Industriais 

PORTARIA N.· 17269 

1'7 de Julho de 1959 

Cria e maI1da par em circula!;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
\.jma serie de selos postais comemorativos 
do milenarlo de Aveiro, com as dimens6es 
de 34,5 mm X 25,5 mm, denteado 13, nas ta
xas , cores e quantidades seguintes : 
l$-Figura, quadricula e contomos 

em roxo sobre fundo amarelo 9.000.000 
5$-Figura, quadricula e contomos 

em verde escuro sobre fundo 
cinzento .. ... .. ..... .. ............ ....... . 1.000.000 

PORTUGAL 

Oeiras - 15 de Julho de 1959 - Carimbo 
comemorativo do II Centenario do Conce
lho de Oeiras. 

~QSICAO 

t#~y ~ ~ 
~ m u.s r o : 

\22'AGO'1959l) 
0'. CTT ...... 

~IIEI\~.Q 
Aveiro - 22 de Agosto de 1959 - Carimbo 

comemorati\'o da I Exposi!;ao Filatelica de 
Aveiro . Usado no Posto de correio instalado 
na Exposi!;ao . 

For Dealers Only 
Monthly Illustrated Whole
sale Price list of attractive 
sets & special offers Whole 

World 

Write for free copy to 

o WI LEMPERl 
19 Gerrard Street, Picca

dilly, London W. 1 England. 

CORRESPONDENCE I ENGLISH
-FRENCH· GERMAN & NETHER
LANl)S. 

.JII ..... - ... ~ .. ~ 

~ ~/%!~~;--~ 
/F 

Carta prefilatelica com carimbo MIALHADA, e taxa 20, manuscrita 
( Porticipo<;iio do Ex.rn o Sr. dr. A. J . de Vosconcelos CIIIVlllho) 

Grande bloco do 5 rs . de D. Carlos, com a taxa invert ida 
(PllrticiplI<;oo do Ex.rna Sr. dr. A. J . de VII5conceios CIIIVlllho) 
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de D. Carlos da I." emrssao, e provas de 
luxe de selos modemos; e 3 quadros com 
parte da colecc;ao de D. Carlos da 2." emis
sao, somente novos, com grands blocos, fo
lhas, nuances, erros, etc. 

Eduardo Cohen: 3 quadros com urn bela 
e valiosissimo estudo de selos romenos, 
quase todos novos, com grandes blocos, fo
lhas, erros, etc. 

Antonio Joaquim Correa Junior: Excep. 
cional conjunto de selos chissicos de Portu
gal, coleq;oes completas dos selos de Santo 
Ant6nio, novos, em tiras de tres, de Portu
gal e dos Ac;ores; urna notavel India Portu
guesa, com folhas inteiras dos nativos e dos 
coroas, sobretaxas, erros e variedades; Mo
c;ambique, Centenario de Santo Ant6nio, em 
folhas inteiras; e demais provincias portu
guesas ultramarinas, folhas inteiras, cart as 
com selos, etc. 

Dr. Cecilio Fernandez Fernandez: A sua 
bela e preciosa colecc;ao das Ilhas Virgens, 
com erros, folhas inteiras, etc. 

Dr. Antonio Fragoso: Estudo das oblite
rac;oes postais das povoac;oes do distrito de 
Aveiro. 

Prof. Doutor Carlos Trincao: Conjunto 
muito raro da serie eS'panhola de Goia, com 
grande nUrnero de nao denteados, sobreca~ 
gas «muestra», erros de cor, etc. 

Como se ve, uma verdadeira pequena ex
posic;ao filatelica de categoria intemacional, 
que, s6 de per si, justificava urna manifes
tac;ao desta natureza, e extraordinariamente 
valorizou a I Exposic;ao Filatelica de Aveiro. 

OS EXPOSITORES DA CiLA-SSE 
COMPETITIVA 

Igualmente pela ordem do catalogo, ou 
do seu projecto, tal e qual nos foi fome
cido, - vejamos agora os expositores em 
competic;ao : 

Mario Mendes Al~ada, quadro n.· 26: se
los da Belgica, novos. 

Paulo do Amaral Alegria, quadro n.· 27: 
Folhas soItas com selos de Portugal, quase 
todos novos. 

Antonio Luis de Almeida, quadro n.O 28 : 
selos de Portugal, contemporaneos. 

Coronel Diamantino Antunes Amaral, 
quadros 30 a 33: selos de Portugal, classi
cos e contemporaneos, em folhas desenha
das e com legendas coloridas: demasiada-
mente coloridas... . 

Padre Antonio Martins Belem, quadro n." 
34: Belgica, Italia, M6naco e Ultramar por
tugues, novos. 

D. Elvira Maria Candida Borrego, quadro 

n.O 35: Selos soltos de Portugal e Ultramar, 
novos e usados, alguns estragados. 

Jose da Purifica~ao Morais Calado, qua
dros com selos classicos de Portugal, muito 
bern apresentados e legendados, e igual
mente Ceres, sobretaxas, etc. Este expositor 
foi prejudicado pelo facto da comissao or
ganizadora ter dado alguns dos seus qua
dros a outros expositores. 

Joao da Silva Campelo, quadros n.O' 45 a 
47: Colecc;ao dos Jogos Olimpicos, bern 
apresentados e legendados. Apenas demasia
dos reco·rtes de jornais, dos quais deverao 
ser aproveitados os principais elementos 
para outras legendas, manuscritas. 

Jorge de Sousa Carneiro, quadros n.Os 48 
e 49: Folhas soltas de Austria e China. Al
guns sobrescritos. 

Augusto Vieira Decroock, quadros 50 e 
51: Selos da Exposic;ao de Bruxelas e Ul
tramar portugues, novos , em folhas pretas, 
que nao sao de aconselhar. 

Jose Ferreira Estimado, quadros 52 e 53: 
Sobrescritos de 1.0 Dia e comemorativos, de 
Portugal e Ultramar. Folhas oblongas e co
loridas, que devem ser substituidas por fo
lhas apropriadas, de preferencia da marca 
Torres. 

Eng. Paulo Seabra Ferreira, quadros 55 a 
57: Colecc;ao de selos classicos de Portugal, 
que merece ser completada e melhorada, 
em melhores folhas, e com legendas mais 
fin as e menos garridas. 

Dr. EUsio Duarte Gomes, quadros n.Os 58 
e 59: Folhas soltas, com Eti6pia, Luxembur
go, Austria, Indonesia e Finlandia, somente 
novos. 

J oaquil1l I glesias Gon~alves, quadros 60 
a 62: Alemanha, Austria, Italia, Franc;a e al
gumas col6nias francesas, Belgica e Sm!cia, 
quase todos novos. Alguns sobrescritos. 

AntOnio Campos Gra~a, quadros 63 e 64: 
Folhas soItas, postais maximos, sobrescri
tos, selos do Ultramar portugues, em folhas 
que devem ser substituidas por melhores. 

Antonio Manuel Botelho Espanha, qua
dro n.O 65: Folhas com selos de varios pai
ses, com desenhos demasiadamente colori
dos. 

Rui Joaquim Mateiro Ledo, quadro n.· 
66. Nao 0 encontram05. 

!oaquil1l da Silva Ledo, quadro n.O 67: 
Suic;a, novas e carimbados, em folhas pre
tas. 

Carlos da Rocha Leitao, quadros 68 a 72: 
Colecc;ao de Portugal e Ultramar, bastante 
completa, mas com alguns selos enferruja
dos ou sujos. Companhia de Niassa, erros e 
variedades. 

.. 

a palo 

Monifastoc;oas fil/l't~lices 

intarnecionois 

palo Cantanario dos \ 
salos do Sicflio 

150.° Aniv.O do nosc.O tla Tommoso 

Aloisio Juvoro 
'Ptomotoro: 

Uniona Filetalie SiciHene, Pelarmo 

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959 

nos pavilhoes da «Fe ire do Mediterrlineo» 

Exposic;iio filetelice intarnecionel 

potrocinede pale F.I.P. 
Boise filetelico intarnllcionol 

Mllnifastllc;oas ertrsticils a culture is 

I Sed a da Comissao Organizadora: 

Planale Dogblria (PIIaZZl Banco dl 51tllll) 
hi, 15.680 - PALERMO 

DRGIHE OfflllEL - IL tOLLEZIOHITA -IULII f1L1TflJ[l 

pRovas e 
ensalos 

Continuam a despertar 0 maior interesse, 
e aicanc;ando prec;os muito altos, os ensaios 
e as provas portuguesas, tendo ainda recen
temente aparecido no mercado seis belas 
'1rovas de luxo, que foram muito displ.lta
das, e acabaram de ser adquiridas pelo nos
so director. 

G r:c: a f-l l _ _ L 

i &~ fS [ 
[STS 9 i 

11 9 S 5 
5 5 

:j G I 
1 

' i l 

Por nao nos ter side entregue a tempo 
de figurar no numero deste Boletim dedi
cado a «Interposta 59», publicamos em se
guida a reproduc;ao duma bela e muito rara 
folha inteira, da participac;ao do sr. briga
deiro Cunha Lamas, nosso querido cons6cio 
e presidente da comissao executiva da E,x
posic;ao Filatelica Lisboa-1960. 
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EMATICAS 
C(?"~~,,atl~s ~~s ptlHl~ltos s(?los ~(? 

+lam6utuo ~ ~~ t..u6~~u(? 

Se foi de grande ressonancia mundial 0 
exito conseguido pela ExposiCiio Filatelica 
Internacional «INTERPOSTA_, 0 mesmo se 
podera dizer do comportamento da exce
lente equipa portuguesa que nela comparti
cipou, conseguindo, como ja se vai tornan
do habito, uma das mais brilhantes posi
coes entre os concorrentes estrangeiros. 

A par destes dois returnbantes sucessos, 
outro nos surge com a ernissiio de selos, 
comemorativa dos Centenarios dos primei
ros selos de Hamburgo e Lubeque, que, niio 
obstante os tres milh5es de series da sua 
tiragem, se esgotou poucas horas depois de 
ter side posta it venda ... 

Os Correios Federais Alemiies receberam 
milhares de pedidos de series que niio pude
ram satisfazer, e mesmo assim tiveram de 
ratear os pedidos que viram possibilidade 
de ~tender, de modo a poderem dispor de 
cinco series (!) por cada entrada na Expo
siciio, cujo preco era de 2,50 DM. 

Ante os insistentes pedidos vindos de to
do 0 Mundo, os Correi05 Federais Alemiies 
resolveram fazer urna nova emissiio, de co
res diferentes (?), e com urna tiragem con
sideravelmente aurnentada em relaciio a pri-

,--------- Par 

JORGE PEREIRA 

meira emissiio, para assim poderem satisfa
zer todos os pedidos ... 

Niio compreendemos a raziio desta nova 
emissiio, seniio no que diz respeito it exce
lente oportunidade que os alemiies teriio, 
conseguindo de todo 0 Mundo urn born sub
sidio para as obras em beneficio da sua ju
ventude, pois que a tal se destina a sobre
taxa de IS «pfennigs_ por serie, enquanto 
que a sobretaxa da I." serie se destinava ao 
custeio da ExposiCiio, revertendo 0 rema
nescente para fomentar a filatelia na Ale
manha, e subvencionar a literatura filate
lica. 

Filatelicamente, opinamos que esta se
gunda emissiio e urn autentico disparate, 
que devera ser combatido por todos os co
leccionadores sensatos, tentando evitar-se, 
desta fonna, que futuramente os paises 
passem a fazer segundas e terceiras emis
sOes dos selos tematicos que se forem es-

E 5 
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Prova dos selos de D. Maria II, reimpressiio de 1953 (Participa~iio 

do Sr. dr. A. I. de Vasconcelos Carvalho). 
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AI Filotelica de Aveiro 

constituiu notavel exito 

Em Aveiro, integrada nas grandiosas fes
tas comemorativas do milenario da povoa
~ao, e do bi-centenario da sua eleva~ao a 
cidade, rea1izou-se, com grande brilho e n()o 
tavel exito, a I Exposi~ao Filatelica de Avei
ro, cujo regulamento publicamos no mime
ro anterior, e teve, em todos os capitulos, 0 

entusiastico patrocinio do nosso Clube Fi
latelico de Portugal. 

A INAUGURAQAO 
Ao acto inaugural, pelas 17,30 horas do 

passado dia 22 de Agosto, assistiraln quase 
todas as principais autoridades administra
tivas, militares, escolares e eclesiasticas de 
Aveiro, alem dos membros da respectiva C()o 

missao organizadora, cujos nomes tambem 
ja publicamos no mimero anterior desta re
vista, e grande mimero de filatelistas c()o 
merciantes, etc., etc. ' 

Presentes, tambem, os srs. dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho e coronel Cardoso 
Salgado, respectivamente presideIl'te e vice
-presidente da Direc~ao do Clube Filatelico 
de Portugal, e os ilustres filatelistas srs. 
Eduardo Cohen, coronel Vitorino Godinho, 
dr. Roberto Vaz de Oliveira, etc., etc. 

A OONFER~NCIA DO SR. DR. 
V ASCONOEl10S CARVALHO 
Ap6s a inaugura~ao, realizou-se a anun

ciada conferencia sobre Filatelia, proferida 
pelo sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

Presidiu 0 sr. Godofredo Ferreira, re
presentante dos C.T.T., ladeado pelos srs. 
vice-presidente da Climara Municipal de 
Aveiro, comandante militar, comandante do 
porto, director escolar do distrito, Eduardo 
Cohen, coronel Vitorino Godinho, represen
tante do comandante da Guarda Nacional 

paganda da filatelia, designadamente reali
zando exposi~oes filatelicas naquela cidade 
IW "Dia do Selo». ' 

A Artur Leotte Ramos, que em gozo de 
merecidas ferias se conservara alguns me
sese no. continente, expressamos aquj, uma 
vez malS, as nossas melhores saud~oes. 

.. , 

Palos 

Rep6rteres X e Z 

Republicana, e dr. Jose Tavares, presidente 
do pelouro cultural do Clube Galitos da-
quela cidade. ' 

o presidente da comissao organizadora 
da exposi~ao, sr. coronel Diamantino Antu
nes do Amaral, convidou 0 sr. dr. David 
Cristo, tambem membro daquela comissao, 
a fazer ·a apresenta~ao do conferente, 0 que 
aquele distinto advogado fez em termos de 
grande elogio para 0 sr. dr. Vasconcelos 
Carvalho, embora acentuando que a melhor 
apresenta~ao seria, concerteza, a sua bri
Ihante conferencia. 

o nosso presidente, depois de saudar a 
mesa da presidencia e a cidade de Aveiro, 
e acentuado os muitos motivos da sua 
grande simpatia por esta linda cidade, fa
lou, de improviso e com grande elegmcia, 
da Filatelia, explicando, com grande soma 
de pormenores e de exemplos, como ela 
constitui 0 mais agradavel e interessante 
dos passatempos. 

Focou os aspectos educativo, instrutivo 
e financeiro da Filatelia, fez a distin~iio en
tre filatelia classica e filatelia tematica e 
terminou por fazer um elogioso resumo'da 
Exposi~ao de Aveiro, com votos porque 
muito em breve se realize a II Exposi~ao 
Filatelica do Distrito de Aveiro. 

o sr. dr. Vasconcelos Carvalho, saudado 
com uma grande salva de palmas, foi se
guidamente, cumprimentado por qua~ to
dos os presentes. 

A EXPOSIQAO: SALA DE 
HONRA 

A I Exposi~ao Filatelica de Aveiro teve 
lugar em seis magnfficas salas do Uceu Fe
minino de Aveiro. 

Na sala de Honra, pela ordem do catli
logo, admiravam-se as particjpa~Oes seguin
tes : 

Dr. Vasconcelos Carvalho: 5 quadros 
com cartas prefilatelicas portuguesas, entre 
as quais algumas rarissimas; 2 quadros com 
ensaios e provas, entre as quais as da reim
pressao de 1953 dos selos de D. Maria II, 

" 
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gotando com a rapidez com que desapare
ceu a emissao em causa. 

Quantas emissoes comemorativas se tern 
esgotado, exactamente por nelas aparece
rem motivos do agrado da maioria dos te
maticos, que nao tem tido nova emissao? 
Com excep~ao de urn ou outro caso, como 0 

da . Dominicana, com as suas ja imimeras 
senes comemorativas dos Jogos Olimpicos 
que se realizaram em 1956, que, para n6s' 
nao passa do caso mais evidente de espe: 
cula~ao com 0 coleccionador de selos, nao 
nos ocorre de momento que outros paises 
tenham tentado tal neg6cio ... 

Repudie-se tal forma de obrigar 0 colec
cionador de selos a gastos desnecessarios 
pois ja the bastam as sucessivas e inconta~ 
veis emissOes que constantemente estao a 
inundar 0 mundo ... dos tematicos. 

uLTIM.A!S EMISSoES 
RELIGIOSOS : 

I. P. 

Alemanha Ocidental - Emissao comemo
rativa da exposi~ao da Santa Tunica: 
20 pfennigs - Violeta, amarelo e preto. 

Brasil- Emissao comemorativa do bi
-centenario da Ordem do Carmo : 
3,30 cruzeiros - cor de Wnho. 

Emissao comemorativa do centenario do 
nascimento de D. Joaquim Silverio de Sou
sa, 1.0 Bispo de Diamantina, Estado de Mi
nas Gerais: 
2,50 Cruzeiros - Castanho escurq. 

DESPORTOS: 

China (Formosa) - Emissao comemora
tiva do 10.° Acampamento mundial de escu
teiros, que se realizou nas Filipinas: 
0,40 cents. - Vermelho 
0,50 cents. - Azul bronze 
5,00 - dolars. - Verde. 

Estados Unidos da America - Emissao 
comemorativa da abertura dos Jogos Pan
-Americanos, que se realizaram em Chicago: 
0.10 cents.-Vermelho e azul--Correio aereo. 

Hungria - Emissao comemorativa dos 
campeonatos de Esgrima que se realizaram 
em Budapeste: 

10 filler-Preto sobre fundo azul claro 
40 filler- Preto sobre fundo verm.o-Iaranja 
60 filler - Preto sobre fundo rosa-<:armim 

1,00 forint - Azul sobre fundo azul claro 
1,40 forint - Preto sobre fundo laranja 
3,00 forint - Azul sobre fundo verde claro 

20 filler - Preto sobre fundo amar.o-bistre 
30 filler - Preto sobre fundo violeta. 

FRUTOS : 

Israel - Emissao comemorativa do Novo 
Ano Judaico 5720 : 
60 pruta- Vermelho e verde (romas) 

200 pruta- Verde-ervilha e azeitona (azei
tonas) 

350 pruta - Castanho e laranja escuro (t~
maras). 

Republica da Guirie - Emissao de pro
paganda dos seus frutos: 
10 francos - Vermelho, verde escuro, verde 

claro. e castanho (bananas) 
15 francos - Verde escuro, amarelo e rosa 

(Iaranjas) 
20 francos - Castanho escuro, verde e ama

relo (lim5es) 
25 francos - Azul, verde escuro e amarelo 

(peras) 
50 francos - Azul bronze, verde, amarelo e 

laranja (ananazes). 

FAUNA: 

Alemanha Oriental - Emissao dedicada 
a aves : 
5 pf. - amarelo e preto (.Kormoran») 

10 pf.-verde e preto (cegonha preta) 
15 pf.-violeta e preto (mocho) 
20 pf, -rosa e preto (galo selvagem) 
25 pf.-azul e preto (popa) 
4') pf. - cinabre e preto (falcao). 

Fiji - Emissao de urn selo, como parte 
da emissao definitiva corrente: 
4 sh. - vermelho, azul e veroe sobre fundo 

verde escuro (papagaio ckadavu») 
Ifni - Emissao «Pr()oinf~ncia,. para 1959 : 

10+5 c. - castanho-Iaranja (ovelha e cria) 
15+5 c.-lilas (burro) 

20 c. - verde escuro (cabra) 
70 c. - "erde claro (ovelha e cria) . 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LI S B OA A EXFILPO: 

v EXPOSIC;10 FILATE-

LlCA PORTUGUESA 
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NO MUNDO DAS FLORES 

EDELWEISS 

Urn dos temas que m~is tern despertado 
o interesse das filatelistas brasileiras tern 
sido 0 de flores, pois tenho acompanhado 
bern de perto esse interesse. Disse alguem, 
em tempos idos: «As flores sao as matiz~s 
da vida». Hoje tratarei da flor que mrus 
adoro muito conhecida e preferida na Eu
ropa, 'a Edelweiss, vulgarmente conhecida 
como a Estrela Alpina. 

o seu nome tecnico e Leontopodium AI
pinul11, e uma planta da familia das com
postas, cham ada tambem-Rainha dos Al
pes. Vegeta ate 3.400 metros de altitude, 
suas flores nao sao propriamente petalas, 
mas sim prolongamento das folhas do caule. 
o primeiro pais a emitir selo com a flor 
Edelweiss, foi a Alemanha, em 1938, com 
a serie Flores da Austria - Selo n." 619 do 
Cat. Yvert, cor verde, valor: 6+4. 

Os paises que emitiram selos de Edel
weiss foram: 

Andorra Espanhola - Em 1946/1953, tres 
valores a saber: 2 C., 5 C.; e 10 C. Cores 

Estrela Alpi na 

Par 
NELLY BATISTA P!NHEIRO 

da A. B. F. C. do Parana. 

oliva escuro, vermelho e azul. Cat. Yv. N."· 
43 a, 43 h, e 43 c, respectivamente. 

Austria - Em 1948, na taxa de 1.40+70 g. 
Cores verde oliva e amarelo. N." 731 Cat. 
Yvert. 

Checoslovdquia - Em 1957, taxa de 60 h., 
nas cores amarela e verde, selo N." 925 Cat. 
Yvert. 

Eslovdquia - 1939, taxa de 20 h. na 
cor azul-gris. Selo N." 41-Yvert. Ainda '!m 
1939, de taxa 20 h., cor azul. N." 113, Cat. 
Yvert. 

Polonia-1957, na taxa de 60 g. Cor gris 
e oliva. Selo n." 906-Yvert. 

Suir;a - Em 1944, na taxa de 10+5 c. Cor 
verde, escuro e amarelo. N." 400 no Cat. 
Yvert. 

AS COLECQoES 'I'EMATICA:S E 
o SEU REGULAMEiN'OO 

Com a liberdade que sempre demos a 
todos os nossos colaboradores, publical11os, 
no nosso numero anterior, um artigo sobre 
o regulamento das coleq:oes temdticas, com 
algumas considerar;oes sobre um anterior 
artigo do sr. prof. doutor Carlos Trincao. 

Claro que este eminente filatelista e nos
so querido Amigo nao necessita de que aqui 
o defendamos, mas tim facto interessa sa
lien tar e proclamar, para que seja do co
nhecimento de todos os que as colecr;oes te
maticas se dedicam : 

E que aquele regulamento das colecr;oes 
temdticas foi aprovado pela Federar;ao In
ternacional de Filatelia, no seu Congresso 
de Bruxelas, depois de ouvidas todas as 
entidades ligadas ao coleccionamento termi
tico. Podendo acrescentar-se que, para a sua 
redacr;ao, nada contribuiu 0 sr. prof. doutor 
Carlos Trincao, que niio e coleccionador te
matico, - nel1l POL:CO nem muito ... 

AINDA 0 ERThO NO HE'LO DE 
SAO TEO'l'6NIO 

Ainda sobre 0 erro ou pretenso erro no 
selo de Sao Teot6nio - n6s nao tomamos 

(Continuar;ao da pagina 9) 
quer album, haja selos de D. Carlos e D. 
Manuel em iguais ou semelhantes condi
<;6es. Porque a maioria de tais selos ainda 
frequentemente se encontra em estado per
feito e impecavel, e ate mesmo novos e go
mados. 

De dois comerciantes lisboetas sabemos 
P~S, 0 Schick e os Barros, que ainda os tern 
t.m grandes quantidades, novos, e algumas 
taxas em folhas ... Nao cobramos nada pelo 
rec1ame, salvo os agradecimentos dos colec
cionadores que tenham 0 bom-senso de se 
apressarem a completar, embeIezar e valo
rizar as suas colec<;6es. - V. C. 

posl<;ao, nem pro nem contra - , acabamos 
de receber da Adminis tra<;lio Geral dos C. 
T. T. ·uma «Segunda Nota do Consultor Ar
tistico», con tendo as opini6es, favoraveis ao 
ponto de vista daqueles C.T.T., do monge 
beneditino Dom M. Martin, e dos srs. padre 
dr. Antonio Soares Pinheiro, padre dr. Joao 
Cabral, padre dr. Ant6nio da Silva Prior, 
prof. doutor Joao Pereira Dias, prof. doutor 
Mario de Albuquerque, monsenhor dr. Joa
quim Carreira, prof. doutor Manuel Lopes 
de Almeida, etc., etc. 

Registando tais opini6es, agradecemos 0 

exemplar recebido. 

EMBAIXADOR DO JAPAO E 
CONSUL GEtRAL DE ISRAEL 
o prasidente do nosso Clube, sr. dr. A. 

J. de Vasconcelos Carvalho e esposa, of ere
ceram, num dos nossos melhores restauran
tes tipicos, L111l jantar aos srs. dr. Yuso 
Isono, ilustre El1lbaixador do Japao, e 
Arieth Miron, distinto Consul Geral de is
rael, e esposas, ao qual tambem as~istiram 
0" srs. Eduardo Cohen e esposa, dr. Hora
cio Garcia, funcionario superior da El1lbai
xada do Japao, etc. 

AUGUSTO MOI1DER 
Por motivo do nosso artigo sobre Au

gusto Molder, publicado no Ultimo nfunero 
desta revista, recebemos varios telefonemas 
de concordancia e de aplauso. 

Recebemos tam bern uma amavel carta 
do nosso prezado cons6cio sr. J. Pereira 
Junior, do Porto, que muito agradecemos. 

ARTU~ lJEOTTE RAMOS 
Recebemos a amavel visita do nosso que

rido Amigo Artur Leotte Andrada Ramos, 
funciondrio do Banco Nacional Ultramarino, 
na cidade da Beira, Mor;ambique, e nosso 
prezado consocio, que naquela provincia 
vem realizando uma notavel obm de pro-
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Portugal 
481- SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

CALDAS DA RAINHA. COMPRA E 
VENDE SELOS PARA COLECCOES. 
MATERIAL FILATELICO. ESPECb\
LIZADO EM TEMATICAS E PA1SES 
COMPLETOS, TAIS COMO GHANA, 
LAOS, RAU, ETC. 

I208-Luis Martins Leitao - Rua Senhora da 
Gl6ria, 34-3.·-Dt.o - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 1. 3. 90. 96. 

I290--Ant6nio Brito e Cunha - Rua Casti
lho, 61-3.0-Dt.o - Lisboa - (M) Po, Fr, • 
In, T. N. U. 60 de 1 e 2. S6 N. de 30. 
C. 60. de 1. 2. 3. tt.:,do em 62. V. por 
mancolista a bons prec;os. 90. 91. 94. 
96. 

1714-Joao Vasco de Pimentel Teixeira Mar
ques Bicho - Condeixa-a-Nova - (P) 
Po, Fr, Compreende Es, T. U. 60 de 
1. 2. 9. 69. Caixas de F6sforos. Capi
cuas. Cart5es. 

2I71-Eduardo Jose Waughton Felix Rodri
gues - Avenida de Lousem - Chalet 
Felin, n.O 16 - Carcavelos - (P) Po, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 

2299-Fernando Roballo - Avenida Duque 
de Louie, n.O IS-ric - Lisboa 1. - (P) 
Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. 60. e 67 de 
1. e 2. 60. de Israel. 90. 94. 

2779-Francisco Maria Leitao Fonseca - 1.0 
Cabo Especialista - Base Aerea n.O 6 
- Montijo - (P) Po, 60. 1. 2. 

2854-D. Maria Amelia Vaz da Silva - Av. 
Dr. Candido Madureira, 111 - Tomar 
- (M) Po, In, It, Fr, Es, T. C. V. N. 
U. 60. 3. e Tematicos - Fauna, Des
portos, Flores, Crianc;as e Religiosos 
90. 91. 93. 94. 

300O-Eng. Raul da Costa Santos - Av. Du
qt.:e de Louie, 1-4.0-Esq. - Lisboa -
(A) C. N. U. 60. Classicos do Continen
te e Ilhas Aljacentes (Especializada) 
Alemanha (EspeciaIizada). 

3356-0ctavio Augusto Monteiro Baptista
Rua B, Lote 59 s/cave-Dt.o-Bairro da 

Memoria - Odivelas - (M) In, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 90. 92. 

3437-J orge Manuel Pereira Meco - Traves
sa do Arneiro, 49-1.°-Dt. - Lisboa -
(P) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 

3468-Eng.o Jose de Almeida d'Avila - Rua 
Conde de Castro Guimaraes, 2 - Cas
cais - T. C. V. N. U. 60. 1. 2. R. A. U., 
Novas Republicas do Continente Afri
cano; Tematicas de Edificios e Monu
mentos, Caminhos de Ferro Pontes 
Obras de Hidraulica. 90. To~rens. 94: 

3469-Tenente Lino Correia Baptista Vasco 
- Rua Rebelo da Silva, 1-2.° - Lisboa 
- (M) Po, Es, Fr, H, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. Fauna, Flora, Motivos Milita
res e Etnograficos. 

3472-Jose Manuel Almeida Pinto - Rua 
Josefa de abidos, 16-3.0-Dt.o - Lisboa 
- Lisboa 2 - (M) Po, de preferencia. 
Fr, In, T. C. 60. e F. D. C. 1. 2. 15. Te
matica de caminhos de ferro e des
portivos de 3. Da 60. 1. 2. 3. 

3473-Secc;ao Filatelica do JUVENTUDE 
SPORT CLUBE - Pateo do Salema, 5 
a 11 - Evora - Todos os idiomas. -
T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 94. 

3475-Eduardo Doutel de Andrade - Miran
dela - (M) Po, Fr, C. N. U. 60. 90. 
93. 94. 

ANGOLA 
3I78-Virgilio Lopes Vaz - Regimento de 

Infantaria de Nova Lisboa - Nova Lis
boa - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 94. 

MOQAMBIQUE 
2714-Amadeu Ricardo Tavares - Caixa Pos

tal, 1136 - Beira - (P) Po, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 

BRASIL 
3466-Waldemar de Oliveira Passos - Rua 

Moacir Leao, 45 - Salvador - Bahia-
60. 64. 65. 80. 81. 

3467-Dr. Paulo Roberto Falci - Caixa Pos-
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tal, lOll - Belo Horizonte - Minas.
(M) Po, Fr, In, It, Es, AI. 7. 60. 

347O-Artur Rodrigues Leitiio - Avenida Rio 
Branco, 89 loja - Rio de Janeiro-(M) 
Po, T. C. V. N. U. 60. 90. 93. 

ESPANHA 
3131-Gonzalo Martin Herranz - Marques de 

Valadares, 17-4 ext. - Vigo - (M) Es, 
Fr, 60. 1. 2. 19. ZO. 

3464-Maria Teresa Mira Pelegri - Martinez 
Anido, 6-Tarragona - (A) Es, Fr, 
In, T. C. V. N. U. 60; 1. Chile. No
ruega. 10. 18. 24. Desportos . 90. 

3465-J. Luque Izquierdo - Armas, 44 -
Zaragoza - Es, Fr, In, Po, It, T. C. 
U. 60. 3. 90. 

3474--Antonio Garcia Soto - Galle de la Villa 
2,2." D. - Madrid - Espanha-(M/A) 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 60. 60A. 61. 62. 
64. 66. 71. 80. 90. 93. Cigar Bands. Nao 
en via primeiro. Contesto sempre. 

FRANQA 
3471-Dr. Gottlieb, docteur en medecine. Pel

legrue. Gironde. (A) Fr, AI, In, 60. 3. ' 
T. N. U. J'offre: I offer, Ich biete Rus
sia, Romenia, Polonia, 31, 21, 26, 3. 
Demande, I ask, Ich suche : I, 2. 3. 90. 

~~~~~~~~~ 
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UNIPEX 

1 9.6 0 

InTUftAtllftlL 
PHILITfLl[ 
tl H I B '1 TID ft 
Johannesburg 

T <1 commemorate the Golden Jubi
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 st May-1960 

City Hall, Johannesbug, May 30 th 
June ytb, 1960 

Comiuario em Portugal: 

H. MANTERO 
P. da Alegria, 58 - 2.· - A 

LISIOA 

HENRIQUE MANTERO 
Selos chissicos portugueses. 
Todos, os selos e material 

filatelico. 
A abrir em 1 de Outubro , 

P. da Alegria, 58, 2.0 
- A 

LISIOA 

ESCRITORIO FILAT1lLICO 

Fundado em 1920 

f ~ CASTEL·BRANCO 
& fILHO, L. DA 

Raridades de Portugal e Uitramar 
- Se10s Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a escolha e 

por mancolista 

Avenida Rocha Pdris, 54-1.

Apartado n .. 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n .- 22020 

End. TeJegrafico: REPERFILA 

L USO- VINICOLA, LOA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COM:S:RCIO INTERNO E EXTERNO 

S t DE: RUB dB MIDutID~D 18 - 80 LI S BOA 

ARM A Z EM: CARREGADO - Blirro Novo 

Tele • CA,:tREGADO 77 { 
fone LISBOA 881210 

gram as LU SOY 

2 CRoNICAS 

As ofertas que nos fazem 

No domingo passado, a noite, velando 0 
corpo de urn distinto jornalista falecido, 
Luis Ferreira, verdadeiro modelo de bon
dade, de simpatia e de dedical;aO a ingrata 
profissao do jornalismo, urn querido amigo 
n05SO, aludindo graciosamente as ofertas 
de dois livros dos Moens, que receberamos, 
e aos quais tinhamos dedicado a cronica 
filatelica desse dia, - perguntou ao director 
adjunto deste jornal quando e que nos se
na feita a oferta de uma colecl;aO completa 
de selos ... 

A pergunta foi feita por urn amigo de 
verdade, e que, embora leitor habitual desta 
SeCl;aO, nem sequer e coleccionador de se
los. Mas nos sabemos que a mesma per
gunta, men os graciosa e mais ironicamente, 
tern side feita por outros amigos ou nao 
amigos, mas filatelistas, e surpreendidos 
(pelo menos surpreendidos ... ) de que tan
tas ofertas nos sejam feitas, e tantas regis
temos aquL. 

Chegou, portanto, a altura de explicar 
que, por urn la,do, a profissao a que nos 
encontramos agriJhoados, que e daquelas de 
ocupar e preocupar quinze a vinte horas 
por dia, nos nao deixa, frequentemente, 
tempo livre para aeusarmos a reCepl;aO e 
agradecermos, directamente, tais ofertas, 
pelo que comodamente nos servimos desta 
colc,na. 

Mas, por outro lado, e principalmente, 
tais ofertas, quer sejam de livros antigos, 
como e 0 caso aludido, quer sejam de se
los com erros, ou de cartas com carimbos 
especiais ou raros, como os casos mais fre
quentes, - merecem sempre, e muito, 5er 
registadas, ja que, tratando-se de pe~as ra
ras, ha todo 0 interesse em saber-se que 
elas existem, e onde existem. 

Acrescendo que muitas das ofertas que 
recebemos sao consequencia da projecl;ao e 
do interesse desta sec~ao, circunstAncia a 
que, claro, nao podemos ser totalmente in
diferentes. 

E acrescendo ainda que nem sequer ha 
motivos para invejas, po is que e intuitivo 

DO 

que ninguem nos faz ofertas pelos nossos 
bonitos olhos, enos, se registamos, pelas 
raz5es resumidamente expostas, as que nos 
fazem, e sabido que nunca tornamos publi
cas as que fazemos ... 

Qt!e nisto de ofertas, ao recebe-Ias como 
ao faze-las, e sejam de selos sejam de ou
tros objectos, dinheiro, amizade, etc. - s6 
quem nao tern olhos nao ve que elas sao 
uma das virtu des que mais caracterizam e 
distinguem os homens superlores! - V. C. 

Selos de O. Carlos 
e de O. Manuel 

A pedido de urn distinto colega e amigo 
muito querido, fomos, ha dois dias, a Al
cantara, a casa de urna pessoa de sua fa
milia, «grande entusiasta da f'llatelia», e 
que, acrescentava aquele nos so amigo, tinha 
uma coleCl;aO muito valiosa, em dois gros-
50S albuns ... 

Os albuns sao efectivamente grossos, e 
ate valiosos, - mas apenas nas encaderna
I;oes. Os selos, ou sao vulgares, selos moder
nos e carlmbados, de valor muito pequeno, 
ou, dos antigos, encontram-se quase todos 
estragados, dobrados, adelgal;ados ou com 
faltas de dentes, 0 que quer dizer que cern 
par cento desvalorizados. 

A desilusao nao foi muito grande, por ja 
estarmos habituados a estas historias, me
lhor, a estas lendas de boa fe criadas pelos 
ingenuos ou desactualizados ajuntadores de 
selos, e depois aumentadas e aureoladas 
pelos seus familiares ... 

Em boa verdade, temos visto muitas pa
ginas com os selos de D. Marla e de D. Pe
dro, iguais aos desta colecl;ao: sujos, man
chados, carcomidos, quando nao recorta
dos a tesoura ... 

Mas confess amos que nunea tinhamos 
visto as paginas de D. Manuel tao incomple
tas, e com selos tao sujos, nem a serle de 
D. Carlos, da 2." emissao, sem urn unico selo 
perfeito. 

Ora - e e aq).li que queriamos 'chegar
e absolutamente imperdoavel que, em qual-

(Continua na pdgina 11) 
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o nosso querido cons6cio sr. M. de No
ronha, de Bardez, India Portuguesa, actual
mente na rnetropole, tern vendido inumeros 
selos, em unidades e em quadras, de uma 
folha inteira do 80 c. s/ 3 rup., Vice-Reis , 
com dupla sobretaxa, e tambem outros se
los de uma folha inteira do 80 c. s/1 rup., 
Exposi!;ao Universal de Bruxelas, com so
bretaxa invertida, pe!;as na verdade muito 
in teressan tes. 

Tambem 0 nosso prezado cons6cio sr. 
Jose Maria Fialho de Macedo, de Ilhavo, 

nos comunicou as seguintes variedades em 
selos das mesmas sobretaxas: 
10 cent. s/ 3 reis-Mapa-39.0 selo: 

ponta superior do algarismo 1, cortada. 
50 cent. 5/3 Tang. - Mapa -14.° selo: 

bandeira do 5 mais gross a e recta. 
40 cent. s/ 2 Tang. - Fortalezas - SO.o selo: 

S6 2 barras. 
40 s/3 lh tang. - Fortalezas: 

barras deslocadas. 
80 cent. 5/ 10 tang. - Vice-Reis - 29.° selo: 

zero da sobretaxa sobre a rnoldura do 
quadro. 

80 cent. 5/ 3 Rup.-Vice-Reis-D. Constantino 
de Bragam;a - Toda a folha: 
Sobretaxa e barras completamente des
locadas - a sobretaxa sobre a cabe!;a do 
Vice-Rei, e as barras sabre a denteado 
dos selos. 

• ~.=-'Y""'''' •••••••••• rw~.-.-...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~~~I. 

80 cent. s/3 Tang. - Arte Sacra Missiomiria 
86-87 96-97.° selo: 
barras deslocadas . 

PELOS CLUBES fiLA reLicos 

sec<;ao rnatellca 
-00-

pateo do Salema 
JuventuOe spo~t cluse 

Lista das socias que desejalll perl11utas : 

1-HENRIQUE ANDRADE - Travessa do 
Sol, 4 - evora - (M) Po, Fr, In, T. 
N. U. 60. 3. 90. 

2-ANTONIO AUGUSTO LOBATO - Rua 
Bernardo Matos, IS-A - evora - (M) 
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 28. 
29. Russia. 90. 94. 

3 - JOse MANUEL CABECA - Bairro 
Chafariz d'EI-Rei, 8 - evora - (P) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

4-CUSTODIO REGO A VEIRO - Rua Can
dido dos Reis, 42 - e~ora - (P) Po, T. 
C. N. 60. Desportivos. 90. 

5 - FRANCISCO EDUARDO CASCALHO
Rua de Aviz, 80-A - evora - (P) Po, 
Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

6 - MANUEL VICENTE MOURARIA
Rua Jose Estevao Cordovil, 10 - evo
ra - (M) Po, T . C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

7-FERNANDO MIRA BARRIGO - Av. 
dos Combatentes da Grande Guerra -
evora - (P) Po, T. V. C. U. 60. 1. 94. 

8 - DOMINGOS INACIO DA COSTA-
Estrada de Almeirim, 6-J - evora -

(P) P. T. C. N. U. 60. 1: 2. 94. 
9 - JOAQUIM MANUEL PINTO - Beco 

do Beir,:udo, 13-E - evora - (P) Po, 
T. N. U. 60. 1. 94. 

10 - JOse ANTONIO DOS SANTOS JESUS 
- Rua do Cano, 42 - evora - (M) Po, 
Fr, In, Es, T. U. 60. 3. 90. 

11 - JOAO ANTONIO PEGO - Travessa 
do Roque Pina, 6 - evora - (P) Po, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

12-JOse ANTONIO LEITAO PIRES
Travessa das Anjinhas, 7 - evora -
(P) Po, T. C. N. U. 1. 2. 94. 

13 - JOSe PINTO RIBEIRO - Travessa do 
Sol, 7 - evora - (M) Po, Ep, In, Fr, 
T. V. C. N. U. 60. 3. (em especial ho
mens celebres N.) 90. 96. 

14 - ARMANDO ROQUE CIDADE - Rua de 
Machede, 10 - e \'ora - (P) Po, T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 94. 

IS - FERNANDO DOS REIS BRITES -
Rua Miguel Bombarda - evora - (M) 
Po, Fr, In, T .. N. U. 60. 3. 90. 94. 

16-ANGELO MANUEL ALFAIATE - Rua 

dos Peneireiros - evora - (P) Po, T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

17 - LICtNIO HELMANO GROMICHO DE 
MACEDO E VALE - Rua da Cal Bran
ca, 28 - evora - (P) Po, Es, Fr, ln, 
T. C. N. U. 60. 3. 90. 

1 ~ - CUSTODIO PREGUICA SERTORIO
Travessa Maria d'Alter, 1 - Evora -
(M) Po, T. C. N. U. 60. Flores. 90. 

19 - ABEL FRANCISCO DIOGO GRILO
Travessa do Barao, IS - evora - (P) 
Po, Es, Compreende frances. T. U. 60. 
3. 90. 93. 

20 - ROGeRIO LIBERATO MENDES-Rua 
da Corredoura, 8 - evora - (P) Po, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

21 - JOAO CONCEICAO CONDECO - 2.> 
Bairro Chafari7,) d'EI-Rei - Evora -
(P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

2! - EURICO BENTES D'OLIVEIRA
Tribunal Judicial - evora - (M) Po, 
Fr, In, T . N. U. 60. 3. 90 . 
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Estado da I ftdia 

Ha uma coisa que nao percebemos bern: 
A serie «Arco Iris», que estava em circula
~ao com 0 valor em moeda local, tinha urn 
facial de Rps. 0.13.08, cerca de 4$92 ao cam
bio da Agencia Geral do UItramar. Mudou 
a moeda, a serie foi sobretaxada, e passou a 
valer facialmente 1$50. Surgem portanto in
terroga~oes: A primeira serie tinha val ores 
a mais, ou esta a menos? 

Desconhecemos completamente a que 
sera devida esta disparidade, a nao ser que, 
posteriormente, a serie actual sejam adicio
nados novos valores. Por outro lado, reco
nhecemos que de alguns valores da pri
meira serie poucas quantidades se deviam 
ter vendido. Por exemplo: 

6 rs. 2 T. 10 T. 
Emitidos .......... .. .... . 250.000 100.000 50.000 
Sobretaxados .......... 165.000 45.000 30.000 
Saldos ..................... 85.000 55.000 20.000 

Os saldos evidentemente que nao corres
pondem as vendas totais, porque devem 
existir sobras, tanto nos correios locais, co
mo aqui, na Sec~ao Filatelica da Agencia 
Geral do UItramar. 

Reconliece-se que a venda das taxas em 
referencia foi muito diminuta, atendendo a 
que estao em circula~ao desde 1952. 

Voltando a actual serie, que comporta 
taxas de valor facial tao diminuto, ela le
vou-nos a leitura da Tabela aprovada por 
despacho de S. Ex." 0 Encarregado do Go
verno-Geral, de 12 de Dezembro de 1958, 
onde estao descriminadas as taxas e portes 
postais a vigorar no Estado da India a par
tir de 1 de Janeiro de 1959, onde, na pagina 
6, se Ie 0 seguinte : 

18 - Correspondencias com taxas a co
brar do destinatario : 

Taxa adicional ao porte, a cobrar do 
destinatario em selos a colar no ob
jecto : 

Provincial $20 
Interprovincial $20 
Espanha $20 
Brasil $20 
Paquistao $20 

Par 

JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

Uniao Indiana $20 
Outros paises $20 

19 - Correspondencias nao ou insuficien
temente franquiadas : 

a) Quando ordinarias sao abrangidas 
pelas referidas na rubrica n." 18, em 
selos de porteado a colar no objec
to: 0 dobro da franquia em falta, 
com 0 minima de : 

Provincial $40 
Interprovincial $40 
Espanha $40 
Brasil $40 
Paquistao $40 
Uniao Indiana $40 
Outros paises $40 

b) Quando registadas em selos de por
teado a colar no aviso de chegada : 
as taxas em falta, com 0 minima de: 

Provincial $40 
Interprovincial $40 
Espanha $40 
Brasil $40 
Paquistao $40 
Uniao Indiana $40 
Outros paises $40 

c) Quando se tratar de outras taxas de
vidas, incluindo as de reexpedi!;oes 
ulteriores, em selos de franquia a 
colar no objecto ou avisos de che
gada: as taxas em falta. 

d) Quando transportadas por particu
lares em contraven!;ao das regras es
tabelecidas em face do monop6lio 
do Estado: a muita equivalente a 
60 vezes 0 porte correspondente ao 
peso do objecto considerado como 
carta, alem da fran quia devida, em 
dinheiro, a cobrar do contraventor. 

Concluindo, e salvo melhor opiniao, nao 
vemos aqui cabimento para certas taxas 
agora cri .. das pelo artigo 2." do Diploma 
Legislativo n." 1863. 
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Art. 52." Fica proibida a reprodu!;ao de 
selos postais com dimensoes compreendidas 
entre 0,75 e 1,25 das dimensoes lineares dos 
respectivos originais. Esta proibi!;ao abran
ge os selos que se encontrem em vigor, os 
qt:e nao tenham chegado a circular e os que 
ja tenham sido retirados da circula~ao, tan
to novos como usados. 

Fora destes limites, ·a reprodu~ao s6 pode 
fazer-se quando autorizada pela Administra
~ao-Geral dos Correios, TeIegrafos e Tele
fones e sob condi~ao de os exemplares re
produzidos terem impressa na sua margem 
inferior a seguinte referencia: «Reprodu~iio 
autorizada pelos CTT». 

§ I." A infrac~ao de qualquer destes pre
ceitos implicar~ nao s6 a apreensao das re
produ!;oes efectuadas e dos respectivos 
cunhos e matrizes, como tambem a imposi
~ao de multa ate 10.000$, aplicada por des
pacho do Ministro das Corpora~Oes, a favor 
das obras de cankter socLI e cultural dos 
CTT, previstas no artigo 50." do Decreto-Lei 
n." 36.155, de 10 de Fevereiro de 1947. 

§ 2." As apreensoes serao efectuadas, a 
pedido dos CTT, por intermedio das auto
ridades policiais ou administrativas. 

§ 3." As muitas referidas neste artigo, 
quando nao sejam pagas voluntariamente 
dentro do prazo de trinta dias, a contar da 
notifica~ao feita pela Administra~ao-GeraI 
dos Correios, Telegrafos e Telefones, serao 
cobradas por intermedio dos tribunais das 
execu~oes fiscais. 

Art. 53." 0 uso dos selos do correio em 
forma de estampilha adesiva pode ser subs
tituido, nos termos regulamentares, par im
pressoes feitas com maquinas de franquias 
e pelo pagamento antecipado, em regime de 
aven~a, dos portes devidos pelos respecti
vos objectos de correspondencia. 

Art. 54." Nos objectos de correspandencia 
ou encomendas postais poderao afixar-se vi
nhetas destinadas a fins de beneficencia ou 
de propaganda, desde que 0 seu emprego 
tenha sido previamente autorizado pelo cor
reio-mor. 

§ 1." A fun de evitar confusao durante as 
opera~oes de correio, as vinhetas deverao 
distinguir-se filcilmente dos selos postais e 
ser afixadas do lado oposto ao que conti
ver 0 endeTel;o e 0 selo postal. 

§ 2." As autoriza~Oes para 0 emprego de 
vinhetas destinadas a fins de beneficencia 
nao sao oneradas com quaisquer encargos. 

o usa das vinhetas destinadas a fins de 
propaganda s6 pode ser pcrmitido mediante 
o pagamento por cada modelo de vinheta 
da taxa anual que coristar do tarifario. 

§ 3." A correspondencia confiada ao cor
reio em mao e as encomendas postais onde 
se encontrem afixadas vinhetas nao autori
zadas serno recusadas no acto da aceita
~ao. A correspondencia encontrada nas mes
mas condi!;Oes noutra qualquer fase da 
transmissao postal cai em refugo. 

§ 4." Nao e permitido aplicar no exterior 
dos objectos de valor declarado (cartas, cai
xas e encomendas) quaisquer vinhetas ou 
etiquetas alem das de servi~o. 

Art. 55." As esta~oes dos CTT, mediante 
autoriza~ao do correio-mor, poderao vender 
ao publico as vinhetas adesivas referidas 
no artigo anterior destinadas a fins de be
neficencia ou de impastos locais. 

As condi~Oes de venda e entrega dos res
pectivos rendimentos, quando nao se encon
trem estabelecidas em legisla~ao propria', se
rao fixadas pela Administra~ao-GeraI dos 
Correios, Telegrafos e Telefones. 

Art. 56." Fica a Administra~ao-GeraI dos 
Correios, Telegrafos e Telefones autorizada 
a lan~ar, patrociar e subsidiar iniciativas 
tendentes a desenvolver 0 gosto e a cultura 
filatelicos, dentro dos li~ites da verba que 
para 0 efeito for inscrita no or~amento 
anuaI de despesa. 

Art. 57." Ficam revogados os artigos 373." 
a 391.", 393." e 394." do Regulamento para os 
Servi~os dos Correios, aprovado pelo De
creto de 14 de Junho de 1902, 0 Decreto n." 
12681, de 18 de Novembro de 1926, 0 artigo 
I." do Decreto n." 17664, de 25 de Novembro 
de 1929, 0 Decreto n." 19826, de 3 de Junho 
de 1931, 0 artigo 4." do Decreto n." 23 440, 
de 4 de Janeiro de 1934, 0 n." 12." do § I." 
do artigo 21." do Decreto n." 26611, de 19 
de Maio de 1936, na parte relativa a selos 
postais, os Decretos n."' 27986, de 21 de 
Agosto de 1937, e 28 533, de 10 de Mar~o de 
1938, 0 artigo 3." do Decreto n." 28902, de 
8 de Agosto de 1938, em rela~ao il materia 
da alinea c) do seu artigo I.", e 0 Decreto 
n." 28 940, de 25 de Agosto de 1938. 

Publique e cumpra-se como nele se con
tern. 

Pa~os do Governo da Republica, 
Para ser presente a Assembleia Nacional. 

,F01LHIAJS DE .AJI.SUiM, EM 
CAR!roUN~ QU ADRIIOULA.
DAS, TAlMAiNHO INIr.IDRiNA
ClONAL: IMMtCA TOR RES. 
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e, bern assim, os designados nas alineas a) , 
b) e c) do artigo 36.0 do presente decreto-lei. 

Art. 41.0 Ultrapassada a data que tiver 
side fixada para retirada da circula~ao de 
uma emissao, os selos que a compoem dei
xarao de ter validade postal. 

Art. 42.° Antes de esgotada a existencia 
de uma emissao a Administra~ao-Geral dos 
Correios, Telegrafos e Telefonel', reservani 
dez mil exemplares de cada taxa para ulte
rior venda aos collecionadores filatelistas. 

Art. 43.° A venda para fins filatelicos de 
selos e outros valores postais retirados da 
circula~ao sera efectuada pelos servi~os de 
informa~6es e reclama~oes dos CTT (SIR) 
na sua sede, em Lisboa, ou nas suas dele
ga~oes na l'lrovincia, nos termos seguintes: 

1.0 Os valores postais serao vendidos a 
retalho pelo seu valor facial; 

2.° As requisi~oes serao satisfeitas con
tra 0 pagamento da importancia 
correspondente as especies nelas 
mencionadas ; 

3.° A transmissao das requisi~oes e res
pectivas importancias para os SIR 
e' dos valores filatelicos para os 
utentes faz-se sem encargos para 
estes, utilizando-se vales e cartas re
gistadas de serVi~o com declara~ao 
de valor. 

Art. 44.° Alc5m dos selos indicados no ar
tigo 1.0 do presente decreto-Iei, a Adminis-

_tra~ao-Geral dos Correios, Telegrafos e Te
lefones "poden\. emitir bilhetes-postais estam
pilhados cujo pre~o de venda ao publico 
sera equivalente ao valor do porte. _ 

Podera tambem a Administra~ao-Geral 
emitir . outras formulas estampilhadas, nos 
termos que forem fixados pelo Ministro 
das Comunica~6es. 

§ tinico. As formulas postais referidas 
neste artigo poderao aplicar-se as disposi
~oes relativas a selos postais, nos termos e 
condi~oes que forem estabelecidos em dcs
pacho do Ministro das Comunica~oes . 

Art. 45.° Os selos de «taxa a cobrarD de
vern obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Distinguir-se facilmente dos selos 
ordinarios e oficiais ; 

b) Conter, alem da indica~ao da taxa, 
as palavras «a cobrarD. 

Art. 46.° Os selos de «taxa a cobran nao 
marcados so poderao vender-se ao publico 
para fins filatelicos. 

Art. 47." Os selos de «taxa a cobrar~ e os 
que forem recortados de formulas postais 
estampilhadas nao podem utilizar-se para 
os fins previstos na alinea a) do artigo 1.0 
do presente decreto-lei. 

Art. 48." ~ autorizada a venda de bilhe
tes-postais ilustr:ados ou de propaganda 
emitidos pelos CTT nas delega~6es do Se
cretariado Nacional da Informa~ao, Cultura 
Popular e Turismo, nas sedes das comissoes 
municipais e juntas de turismo, nos hoteis, 
pensoes, restaurantes, cafes, nas esta~6es 
de caminho de ferro enos estabelecimentos 
comerciais de ' papelaria ou tabacaria. 

§ 1.0 Esta venda sera efectuada nos ter
mos estabelecidos para identico servi~o nos 
postos de vl!nda de selos e outras formulas 
de franquia. 

2." 0 servi~o previsto no corpo deste ar
tigo sera remunerado nos termos estabele
cidos para os encarregados dos postos de 
venda de selos e outras formulas de fran
qu.ia. Todavia, os limites legalmente estabe
lecidos dessas remunera~oes serao conside
rados independentemente quando os dois 
servi~os se executem cumulativamente. 

Art. 49." A Administra~ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones tomara as pro
videncias necessarias para que a marca~ao 
dos selos postais se efectue de forma a 
afectar 0 menos possivel 0 seu valor fila
telico. 

Art. 50 .. A Administra~ao-Geral dos Cor
rei os, Tc1egrafos e Telefones nao podera 
apor sobrecargas (de legendas ou taxas ) 
nos selos ou noutras formulas postais su s
ceptiveis de valoriza<;ao filatelica, qualquer 
que seja 0 motivo invocado. 

Igualmente sera vedada a destrui~ao ou 
inutiliza<;ao voluntaria pelos servi~os _da 
mesma Administra~ao-Geral dos valores das 
suas emissoes de tiragem limitada, estejam 
ou nao em circula<;ao. 

Art. 51.° A Administra~ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones podera autori
zar a perfura~ao de selos postais, depois de 
adquiridos pelos usunirios, para efeitos de 
fiscaliza~ao particular do seu usc, desde 
que essa perfura~ao nao prejudique de qual
quer maneira 0 reconhecimento da validade 
dos especimes nem da sua legitima utiliza
~ao. 

A perfura~ao nao devera atingir a indi
ca~iio da taxa. 

§ I." A autoriza~ao depende da apresen
ta~ao de urn ~xemplar perfurado, da sua 
aprovac;ao e do pagamento previo da taxa 
anual que estiver fixada na tarifa postal 
vigente. 

§ 2." A Administrac;ao-Geral dos Correios, 
Telegrafos e Telefones avisanl os interes
sados quando suspeite ou reconhe<;a que os 
selos perfurados sao utilizados por pessoa 
diversa da autorizada. 

Num dos ultimos numeros do «Boletim 
do C.F.P.~, 0 sr. dr. Camoso Ribeiro venti
lou 0 assunto de catalogos de moedas ul
tramarinas, para os principiantes, sempre 
em grandes dificuldades por falta de ele
mentos de estudo, e de norm as para arru· 
ma~ao os seus numismas. 

~ evidente, segundo a nossa fraca opi
niao, que 0 coleccionamento das chamadas 
moedas ultramarinas e dos mais interessan
tes, e dos que determinam curiosas e moro- ' 
sas investiga~oes historicas. 

De facto, 0 sr. dr. Cardoso Ribeiro tern 
razao nas suas afirma<;oes, e teve tambem a 
sorte de ter sido escutado por urn consa
grado mestre em Numismatica, 0 sr. dr. 
Luis Pinto Garcia. 

Mantendo nos a honrosa e proveitosa 
correspondencia com tao insigne mestre, 
dele recebemos carta informativa sobre tao 
momentoso assunto, e que nos levamos ao 
conhecimento dos nossos cons6cios da ter
tulia numismatica, em carta-circular. 

Julgamos, ainda, ser convenient'e dar 
pu.blicidade a tais informac;oes, satisfazendo 
a curiosidade de muitos cons6cios, da Pro
vincia e Ultramar, que nao receberam a 
nos sa comunica~ao, dando-lhes oportunida
de de adquirirem tal obra, se tiverem nisso 
interesse. Por tal razao, vamos dar a pala
vra ao sr. dr. Luis Pinto Garcia, e estas 
notulas, neste ntunero do boletim, tern 
aquele brilho tao desejado e Clue, desde 0 

inicio, lhes tern faltado, e que jamais pode
rem os dar-Ihes. 

Eis algumas passagens daquela missiva : 
«A minha carta de hoje que rompe urn 

silencio muito for~ado, doloroso e magua
do, tern ainda 0 fim de chamar a aten~ao 
da sec~ao de Numismatica do C.F.P. para 
o que desenvolvo seguidamente. Tenho lido 
nos boletins que muita falta esta fazendo 
urn catalogo para principiantes, e que con
veniente era que alguern se abalancasse a 
tal obra. Ora, exactamente, 0 que eu queria 
era que V. Ex. charnasse a aten~ao da sec
<;ao para 0 seguinte: 

Eu sou autor, a pedido do falecido peri
to-numismata americano Wayte Raymond, 
dum pequeno trabalho em ingles, bastante 
ilustrado, intitulado -The coins of Portu-

Palo 

DR. ARNALDO BRAZAO . 

gal and Colonies 1901-1951», editado por 
Wayte Raymond, Inc., em 1952. Faz parte da 
serie «The Coins Collectors Journal» (Maio 
c Junho de 1952), e trata das moedas dos pri
meiros 50 an os deste seculo, da Metropole, 
Angola, A~ores, Cabo Verde, Mo<;ambique, 
Guine, India, S. Tome e Principe e Timor. 
Versa denomina<;oes, metais, ligas, compo
sic;;6es destas, legisla~ao, pesos, casas da 
Moeda, quantidades emitidas, etc. Pesa-me, 
portanto, que is to seja desconhecido entre 
nos, sen do, como e, trabalho de urn portu
gues. Fi-Io em ingles, por 0 desinteresse em 
Portugal ser manifesto, tanto dos numis
matas como das estancias ofidais, e para 
lhe dar maior .expansao la fora, e como pro
paganda de Portugal. Eu nao podia admitir 
que todos os paises estivessem a ser tra
tados, e Portugal ficasse esquecido. 

Alem disso, ja anteriormente meu Pai, 
sempre na minha saudade, e eu, tinhamos 
colaborado com alguns peritos.numismatas 
estrangeiros, na parte de Porte.gal, posses
soes, Brasil c Espanha, na publicac;;ao das 
belissimas obras, muito ilustradas, «Coins 
of the World», seculo ' XX, e «Coins of the 
World», seculo XIX, que sao conhecidissi
mas em todo 0 Mundo. Como ninguem em 
Portugal e Espanha quis fazer coisa algu
rna, meu Pai e eu lan~amos mao a obra. 
Qualquer delas tern varias edi~6es, pois se 
esgotam com facilidade. E quando se pen
sava em novas edi<;6es, e ja no volume do 
seculo XVIII, Wayte Raymond faleceu ines
peradamente! 

Suponho que, em Lisboa, quem tern 0 

meu trabalho, sao os eng."s Ferraro Vaz e 
Raul Couvreur. 

Este meu trabalho podia ser reeditado, 
em Portugal, em ingles e em portugues. 

Estava assim tapado urn buraco e preen
chida u.ma lacuna. Nao e verdade?». 

Aqui terminam estas j~diciosas e autori
zadas palavras. que esc1arecem urn ponto 
da bibiografia numismatica portuguesa. 

A obra e, certamente, valiosa, acima de 



tudo e urn grande auxiliar para os princi
piante, destes desconhecida, e se alguns 
exemplares apareceram no comercio livres
co, foram em tao reduzido numero que bre
ve desapareceram. 

Estamos pobres, neste genero do saber 
humano. Por natureza, a publica~ao de tais 
obras e dispendiosa, os capitais nao abun
dam e nao se arriscam, as associa!;oes da 
especialidade sao pobres e lutam com a per
manente falta de numerario, a iniciativa e 
fraca . S6 a ac~ao do Estado, por interme.. 
dio dos seus institutos de cultura, poderia 
valer a este sector da ciencia hist6rica, e 
em que Portugal nao faz rna figura. 

Oxala estas linhas possam cair sobre a 
mesa de urn Mecenas, que se lembre de 
colaborar numa actividade editora desta es
pecialidade. 

Ha muitas obras ineditas, antigas e mo
dernas, merecedoras da luz da publicidade, 
que estao nas prateieiras, armarios ou ga
vetas, a ser pasto das tra!;as e outra bicha
rada, aguardando interven~ao do Estauo, 
ou a audacia de urn corajoso editor, ou a 
generosidade de algum benemerito da Nu
mismatica. 

Muito satisfeitos ficariamos se, desta di
ligencia, alguma coisa aparecesse de utili
dade para todos aqueles que se intitulam 
principiantes. 

[afalogos YfERY I T fLlEI 1960 
3 volumes 
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artigo por intermedio das CTF de que de
pendem. 

Art. 35." A venda de selos postais aos 
utentes dos servil;os do correio apenas pode 
legitimamente fazer-se nos locais seguin
tes, mediante pagamento a vista: 

a) Exactorias de todas as esta~oes 
dos CTT; 

b) Ambulancias postais: 
c) PCTF, PC e PS; 
d) Tesourarias da Fazenda Publica, fo

ra das cidades de Lisboa e Porto, 
em quantidades de valor igual ou 
superior a 50$ ; 

e) Q1.:aisquer locais onde a Administra
~ao-Gera1 dos Correios, Telegrafos 
e Telefones instalar ou autorizar 
a instalal;ao de dispositivos de 
venda mecanica. 

§ I." A revenda de selos postais adquiri
dos nos locais referidos nas alineas deste 
.artigo e permitida aos condutores de malas 
de correio e a bordo dos navios portugue
ses matriculados em portos metropolitanos 
navegando no alto mar ou quando estacio
nados naqueles portos. 

Compete aos comandantes ou capitaes 
desses navios designar, nominalmente, os 
tripulantes encarregados dessa revenda. 

§ 2." 0 fornecimento de exemplares do 
selo oficial referido na alinea c) do artigo 
I." faz-se pelas exactorias das esta!;oes que 
o correio-mor designar. 

Art. 36." Nao poderao utilizar-se como 
valor ou documento postal os selos que, 
embora pertencentes a emissoes vigentes 
dos CTT, se encontrem nas condi~oes se
guiiltes : 

a) Sujos, desbotados, deteriorados, ras
gados, cortados ou incompletos: 

b) Com induto ou protecl;ao que im
pe~ a aposil;ao directa, duravel e 
facil do mata-selos; 

c) Apresentando quaisquer inscril;oes 
ou desenhos, manuscritos ou im
pressos ou sinais de ja terem ser
vido para franquear objectos de 
correspondencia; 

d) Afixados na correspondencia sem 
apresentarem para a inutiliza~ao 
toda a superficie ou de maneira 
que fique urna das partes na fren
te e a outra no verso do objecto 
de Correspondencia; 

e) Perfurados em condi!;Oes diferentes 
das especificadas no artigo 51." do 
presente decreto-Iei. 

Art. 37." Serao punidos, nos termos dos 
artigos 229." e 230." do C6digo Penal e dos 

artigos 3." e 5." do Decreto n .O 29 840, de 10 
de Marl;o de 1939, os individuos que: 

a) Introduzirem no Pais, emitirem, 
passarem, expuserem a venda ou 
utilizarem selos postais falsifica
dos; 

b) Fizerem desaparecer dos selos pos
tais por dissimuJa~ao, apagamen
to, corte ou justaposil;ao os sinais 
de anterior utiliza~ao dos mesmos 
selos. 

§ 1.0 Os individuos que, para os fins con
signados na alinea a) do artigo 1." do pre
sente decreto-Iei, utilizarem selos postais 
em que se encontrem apostos, no todo ou 
em parte, sinais de ja terem servido, ficam 
obrigados ao pagamento de cern vezes a 
taxa correspondente a estes selos. 

§ 2." Os remetentes das correspondencias 
que exibam selos postais nas condi~Oes re
feridas no corpo deste artigo serno consi
derados presurniveis autores das infroc~oes 
ali previstas. 

Art. 38." Os selos de urna emissao ordi
naria nao deverao circular como valor ou 
docwnento postal simultaneamente com os 
de outra emissao da mesma natureza, salvo 
durante 0 periodo de tolerancia, prepar.a
t6rio da retirada de circula~ao da emissao 
mais antiga. Os selos das emissOes extraor
dinarias poderao circular cumulativamente 
com os de quaisquer outras. 

Art. 39." Os selos postais poderao retirar
-se da circulal;ao quando estejam quase con
sumidas as suru existencias em armazem 
e, excepcionalmente, quando houver neces
sidade imperiosa de assim proceder. 

A retirada da circul~ao determinar-se-a 
em portaria do Ministro das Comunica~oes 
publicada com a devida antecedencia, da 
qual devem constar as datas limites da va
lidade da emissao e da troca dos respec
tivos selos. 

AFt. 40." Os selos retirados da circula~ao 
em poder de qualquer entidade ou parti
cular poderao ser trocados, dentro do prazo 
fixado no -artigo anterior, por outros que 
estej am em vigor. Essa troca efectuar-se-a: 

a) Em Lisboa e Porto, nas exactorias 
das esta!;oes que 0 correio-mor 
designar; 

b) Nas restantes localidades, nas tesou
rarias da Fazenda Publica. 

§ 1." Os selos trocados nos termos deste 
artigo serao enviados aos armazens gerais 
da Direc~ao dos Servi~os Industriais e por 
estes substituidos por outros em circulacao. 

§ 2." Nao poderao aceitar-se para troca 
selos perfurados nos termos do artigo 51.° 
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cionados com a aquisi!;ao dos selos postais, 
sua recep!;ao e armazenagem, entrada e re
tirada de circula!;ao. A referida aquisi!;ao 
nao obriga a rea1iza!;ao de concurso. 

Art. 27.· A atribui!;ao de valor postal as 
emissOes e a determina!;ao da sua entrada 
em circula!;ao serao efectivadas por meio 
de portaria assinada pelo Ministro das Ca
munica!;oes, publicada ap6s conc1usao dos 
trabalhos da fase comercial e industrial. 

§ unico. 0 tempo de circula!;ao dos selos 
como valor ou documento postal nunca sera 
fixado nessa portaria. 

Art. 28.· A Direc!;ao dos Servi!;os Indus
triais, por intermedio dos seus armazens ge
rais, abastecera directamente de selos pos
tais: 

a) As exactorias das esta!;oes de grande 
trlifego designadas pelo correia
-mor - para fornecimento publico; 

b) As tesourarias da Fazenda Publica 
- para fornecimento as restantes 
esta\;Oes dos CTT e ao publico; 

c) A exactoria dos servi!;os de informa
!;oes e rec1ama<;;oes dos CTT - pa
ra efeitos de venda aos filatelistas 
e outros fins oficiais autorizados 
pelo correia-mor; 

d) As exactorias das esta<;;oes das sedes 
das circunscri<;;oes de explora!;ao 
- para compensa!;ao dos cUPOes-
-respostas expedidos do estrangei-
ro e apresentados, para troca, nas 
esta!;oes dos CTT. 

§ 1.0 Os fornecimentQs referidos no pre
sente artigo nunca movimentarao numera
rio. Serao creditados na conta de responsa
bilidade do exactor respectivo dos armazens 
gerais e debitados as entidades requisitan
tes. 

§ 2.° Os mesmos fornecimen1\os dependem 
de requisi!;ao previa e devem efectuar-se 
sempre mediante as formalidades necessa
rias para assegurar a boa execu!;ao e fisca
liza!;ao do servi!;o. 

Tais formalidades serao estabelecidas 
pelo correia-mor; no tocante as tesourarias 
concelhias, acordadas com a Direc!;aa-Geral 
da Fazenda Publica. 

Art. 29.° 0 fornecimento de valores pos
tais de uso restrito a certas epocas do ano 
ou a determinadas zonas do Pais, como os 
bilhetes-postais de boas-festas, com ilustra
!;oes regionais, etc., podera efectuar-se di
rectamente pelos armazens gerais da Direc
!;ao dos Sern!;os Industriais as exactorias 
dos CTT que 0 correia-mor determinar. 

§ linico. A devolu!;ao destes valores aos 

armazens gerais efectuar-se-a de acordo com 
as normas aprovadas pelo correia-mor. 

Art. 30.° As exactorias das esta!;Oes que 
nao forem abastecidas directamente pelos 
armazens genUs, nos termos da alinea a) 
do artigo antecedente, receberao da Admi
nistra!;aa-Geral dos Correios, Telegrafos e ' 
Telefones adiantamentos em numerario com 
os quais comprarao nas tesourarias da Fa
zenda Publica respectivas os selos destina
dos a venda ao publico. 

§ 1.0 (transit6rio). Considerar-se-ao como 
tendo sido feitos em numerario todos os 
adiantamentos ate agora concedidos em se
los e outros valores postais aos diversos 
exactores, devendo a Administra!;ao-Geral 
dos Correios, Telegrafos e Telefones efec
tuar nas suas contas as regulariza!;oes ne
cessarias . 

§ 2.° A reposi!;ao, total ou parcial, dos 
adiantamentos a que se refere este artigo 
far-se-a em numerario, podendo para is so 
os selos existentes a data da reposi!;ao ven
der-se as esta\;Oes que para cada caso forem 
designadas. 

Art. 31.· Os tesoureiros da Fazenda PU
blica, mediante pagamento a vista, vende
rao selos postais, contra requisi<;;ao escrita 
e em qualquer quantidade, as esta!;Oes e 
post os dos CTT das respectivas areas . 

Art. 32.° As exactorias das esta!;oes dos 
CTT venderao selos postais em qualquer 
quantidade, contra requisi!;ao escrita e me
diante pagamento a vista: 

Aos exactores das CTF urbanas; 
Aos encarregados das CTF, PCTF, PC e 

PS que nao se abaste!;am directamen
te nas tesourarias da Fazenda Publica. 

Art. 33.· 1l proibida as tesourarias da Fa
zenda Publica, as exactorias das esta\;oes 
dos CTT e aos encarregados dos PCTF, PC 
e PS a compra de selos postais a particula
res. 

Art. 34.° Os selos fornecidos que aciden
talmente se deteriorem poderao ser devol
vidos aso armazens gerais da Direc<;;ao dos 
Servi<;;os Industriais: 

a) Pelos exactores dos CTT, por inter
medio dos respectivos chefes dos 
servi!;os externos; 

b) Pelos tesoureiros da Fazenda Publi
ca, por intermedio das direc!;Oes 
de finan!;as ; 

c) Pelos chefes das ambuliincias pos
tais, por intermedio do chefe da 
rede de ambuliincias postais; 

d) Pelos SIR, directamente. 
§ Unico. Os encarregados de PCTF, PC e 

PS efectuam as devolu.;oes previstas neste 

, 
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LUXEMBURGO 

Em 19 de Setembro pr6ximo, sera emi
tida a nova serie «Europa 1959», composta 
de dois selos : 2,50 fro e 5,00 fro 

Na mesma data, sera posto em circula
!;ao urn selo comemorativo do centenario 
dos caminhos de ferro d:> Luxemburgo, re
produzindo os primeiros compassos do hino 
.De Feierwo». 

NAQoES UNIDAS 

Do Servi\;o Europeu da Administra!;iio 
Postal das Na\;Oes Unidas recebemos tres 

J 

selos sobrescritos de 1.0 dia, dos quais re
produzimos urn, com sinceros agradecimen
tos. 

(Var gravure na psg. seguinfe) 

TURQUIA 

Da Direc!;ao Geral dos P.T.T. da Tur
quia, recebemos a gentil oferta de 24 selos 
da serie «Chefs-Lieux Departementaux de la 
Turquie» (4.' serie). com panorrunicas de 
varias cidades turcas. 

Os trabalhos preparat6rios 
"SICiLIA 59". manifestacoo 
filatelica que se anuncia 

grandiosa 

Continuam afanosamente os trabalhos 
para a realiza!;ao da «Sicilia 59», a grande 
exposi!;ao filatelica internacional que se efec
tuara em Palermo, de 16 a 26 de Outubro 
pr6ximo, na qual se inscreveram os melba
res coleccionadores portugueses. 

As inscri!;oes, que tern chegado de todo 
o mundo, atingem 0 impressionante nume
ro de 500, com urn total de 2500 quadros, 
dispostos em nove pavilhoes da Feira do 
Mediterrfmeo. As colec\;oes da Sala de Honra 



38 BOlETIM DO ClUBE FILATI:LlCO DE PORTUGAL 

e as participac;oes oficiais, as dos selos da 
Sicilia, as colecc;oes de correio aereo e as 
colecc;oes tematicas terao, cada urn dos gro
pos, urn pavilhao especial. Entre os Ultimos 
inscritos. conta-se 0 erninente coleccionador 
Dupont, da Belgica, grande triunfador da 
«Interposta», com a sua celebre colecc;ao dos 
primeiros selos de Espanha. 

Esta sen do aguardado em Palenno 0 Dr. 
De Marchi, Comissario do clstituto Poligra
fico dello Stato», de Roma, que faz todos 
os selos de ItaIia. Vaticano e San Marino, 
para estudar os ponnenores relativos a par
ticipac;ao daquele Instituto. 0 Ministro dos 
Correios e Telecomunicac;oes vai enviar a 
.Sicilia 59» uma ' parte importante do Mu
seu Postal. 

Haveni SO medalhas de ouro para sercm 

distribuidas pelos convidados para a .Sala 
de Honra» (Fora de Concurso). e outorga
das as melhores colecC;6es de competic;ao. 
Alem da reproduc;ao, em DUro macic;o, da 
«Metrope do Templo E de Selinunte», que 
constitui 0 Grande Premio Intemacional, ha
vera 0 Grande Premio Juvara, em homena
gem aD gravador Tommaso Aloysio Juvara, 
o gravador dos primeiros selos da SicHia. 
Este premio e obra do insigne artista ita
lianG Professor Sgarlata. 

Espera-se que, na primeira quinzena de 
Setembro, seja possivel distribuir 0 .Pros
pecto n." 2». e que, mais ou menos na 
mesma altura, sejam remetidos aos senha
res expositores que se insereveram proviso
riamente. os impressos para a inscric;ao de
finitiva. 
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derao selos de valores correspondentes ou 
nao a taxas da tarifa postal, com variedade 
bastante para pennitir a boa execuc;ao do 
servic;o do correio. As tiragens desses selos 
serao ilimitadas, devendo fazer-se as preci
sas para abastecimento do publico durante 
o tempo da sua circulac;ao como valor ou 
documento postal. Os selos de refugo da 
impressao ou estampagem deverao quei
mar-se. 

Art. 17.0 As emiss6es extraordimirias de 
selos postais compreenderao geralmente pe
queno numero de taxas. Serao fabricadas 
em regime de edic;ao unica, limitada aos 
quantitativos anunciados na portaria de Ie
galizac;ao a que se refere 0 artigo 27.0

• Os 
selos que constituam sobras de fabrico, bern 
como os de refugo, deverao queimar-se. 

§ unico. 0 numero de exemplares de se
los de cada taxa deve fixar-se de maneira 
a evitar especulac;oes. 

Art. 18.0 As fases de uma emissao de se
los postais sao as seguintes: 

1." Fase preparatori:l, compreendendo: 
a) Escolha do tema e motivo de em is

sao; 
b) Escolha das suas caracteristicas pos

tais; 
c) Autorizac;ao de emissiio. 

2." Fase artistica, abrangendo: 
d) Escolha dos artistas e metodos de 

trabalho; 
e) Obtenc;ao dos model os ; 
f) Obtenc;ao das gravuras; 

g) Aprovac;ao das provas. 
3." Fase comercial e industrial, inc1uindo : 

It) Adjudicac;ao e encomenda do forne
cimento; 

i) Operac;oes de fabrico, designada
mente escolha do papel e cores, 
impressao ou estampagem e pica
tagem; 

j) Contagem e embalagem; 
k) Verificac;ao e recepc;ao. 

4." Fase final, implicando: 
I) Legalizac;ao da emissao e ordem de 

circulac;ao como valor postal. 
Art. 19.0 0 correia-mor tern competencia 

para conduzir os trabalhos da fase prepa
rat6ria, inclusive no que respeita it escolha 
dos valores das taxas a emitir e ao volume 
das tiragens. Mas a autorizac;ao da emissao 
depende de despacho do Ministro das Ca
municac;6es 

Art. 20.0 A fase artistica e as operac;oes 
de fabrico da 3." fase das emissoes decor
rerao sob orientac;ao e ' fiscalizac;ao direct a 
da secC;ao executiva da CFN, a qual cumpre 
tratar com os artistas encarregados da exe-

cuc;ao dos originais ou modelos, com os 
problemas que surJam e propor as solu
C;6es mais convenientes. 

Compete ao correia-mor tomar decisoes 
sobre todos esses assuntos. Todavia, cabe 
ao Ministro das Comunicac;oes a aprovac;ao 
definitiva do trabalho, a qual sera conferida 
em presenc;a de pare ceres da secc;ao executi
va e do correia-mor, a vista de provas finais 
dos selos tiradas em folba com 0 aspecto 
definitivo e no pr6prio papel da obra. 

Art. 21.0 A obtenc;ao dos modelos ou das 
gravuras necessarios as emissoes de selos 
postais nao obriga a realizac;ao de concur
sos nem a celebrac;ao de contratos escritos, 
podendo efectivar-se mediante simples ajus
te directo com artistas portugueses de com
provada competencia. Quando as circunstan
cias 0 aconselhem, podera a confecc;ao de 
gravuras confiar-se a estrangeiros tambem 
de reconhecido merito. 

Art. 22.0 Os modelos ou originais para 
selos devem conciliar, ponderadamente, os 
efeitos artisticos com as necessidades e ca
racteristicas postais das emiss6es. 

Art. 23.0 A impressao ou estampagem e 
outras operac;6es subsequentes do fabrico 
dos selos serao feitas na Casa aa Maeda. As 
emissoes extraordinarias poderao, no entan
to, a titulo excepcional, confiar-se it indus
tria estrangeira, quando circunstancias es
peciais 0 aconselhem. 

Art. 24.0 Os selos postais poderao fabri
car-se em folhas, em fita ou de qualquer 
outra maneira que mais convenha as con
dic;ocs de venda. 

Art. 25.0 Pertenceriio sempre aos CTT a 
propriedade e os direitos perpetuos de re
poduc;ao dos model os das suas emissOcs, 
bern como os das obras de arte expressa
mente feitas para obtenc;ao dos mesmos 
modelos. Essas obras de arte serao apre
sentadas pel os seus autores em materiais 
perduraveis e convenientemente acondicia
nadas . 

De igual fonna pertencerao aos CTT ta
das as gravuras, matrizes e outros objectos 
fun.da:nentais utilizados na f~bricac;ao das 
emlssaes. 

Todos estes objectos serao arquivados 
no museu dos CTT. 

§ unico. As gravuras, matrizes e demais 
objectos fundamentais da fabricac;ao das 
emissoes extraordinfirias devem marcar-se 
ou inutilizar-se depois da mesma fabricac;ao 
de fonna a impossibilitar edic;oes ulteriores. 

Art. 26.0 Competem it Direcc;ao dos Ser
vic;os Industriais dos CTT os tramites admi
nistrativos, comerciais e burocraticos rei a-
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nos tennos da legisla~ao nacional e conven
~oes e acordos interrtacionais aplicaveis. 

Art. 4.· 0 selo como valor ou documento 
postal s6 e valido para uma (mica utiliza· 
~ao, a qual sera comprovada pela marca
~ao com sinais especiais (mata-selos) que 
impe~am novo uso. Os selos utilizados que, 
por lapso ou acidente, nao hajam side mar
cados, nao podem voltar a utilizar-se. 

Art. 5.· 0 produto da venda dos selos pos
tais emitidos pela Administra~ao-Gera1 cons
titui sempre, integralmente, receita da mes
rna Administra~ao-Geral. 

Art. 6.· As emissoes dos selos postais far
-se-ao de fonna compativel com 0 prestigio 
'do correio nacional, debaixo da orienta~ao 
do Ministro das Comunica~oes e de jlcordo 
com as directrizes gerais preconizadas pela 
Comissao Filatelica Nacional que rnere~am 
homologa~ao do rnesmo Ministro. 

Art. 7.· As emissoes de selos postais devem 
corresponder a necessidades do servi~o do 
correio, podendo ser cumulativamente utili· 
zadas para homenagear personalidades, co· 
memorar factos ou fazer propaganda de 
motivos de elevado interesse moral, espiri
tual ou nacional. 

Dizem-se ordinarias as emissOes em que 
a primeira circunstancia se verifique, e ex
traordinarias as restantes. 

Art. 8.· Junto da Administra~ao-Geral dos 
Correios, TeIegrafos e Telefones sera criada, 
como organismo consultivo, a Comissao Fi
latelica Nacional (abreviadamente CFN) , 
com a missao de se pronunciar acerca de 
lodos os assuntos relacionados com os se· 
Los postais e a filatelia, designadamente: 

a) Fixar as directrizes de ordem tecni· 
ca, artistica e filatelica a observar 
nas emissoes des selos do correio; 

b) Fomentar a expansao e propaganda 
da filatelia nacional. 

Art. 9.· A CFN reunira ordinariamente pelo 
menos uma vez cada ano, na sede da Admi
nistra~ao-Gera1 dos Correios, Telegrafos e 
Telefones, e extraordinariamente todas as 
vezes que 0 presidente 0 julgue necessario. 

Os seus pareceres, acompanhados de in
fonna~ao do correio-mor, serao presentes 
ao Ministro das Comunica~oes para homo
loga~ao. 

Art. 10.· A CFN sera presidida pelo cor
reio-mor e dela farao parte os seguintes 
vogais: 

a) 0 administrador e 0 chefe dos ser
vi~os fabns da Casa da Maeda; 

b) Urn representante da Junta Nacio
nal da Educa~ao, design ado pelo 
Minis'tro da Ed\lCa~ao Nacional ; 

c) Tres artistas ou cnticos de arte, de
sjgnados pelo Ministro da Educa
!;ao Nacional; 

d) Urn gravador de reconhecida com
petencia; 

e) Urn representante das associa~oes de 
coleccionadores filatelicos; 

f) Urn representante dos coleccionado
res filatelicos independentes de re
conliecida idoneidade; 

g) Urn representante do comercio fila
telico; 

h) Tres funcionarios especializados da 
Administra~ao-Gera1 dos Correios 
Telegrafos e Telefones, urn dos 
quais sera 0 seu consultor artis· 
tico. 

Art. 11 .· Os vogais da CFN, com excep~ao 
dos indicados nas alineas a), b) e c) do ar
tigotigo anterior e do consultor artistico 
dos CTT, serao nomeados pelo Ministro das 
Comunica~oes, sob proposta do correio-mor, 
e exercerao 0 seu mandato por penodos bie
nais. 

§ Unico. A designa~ao dos membros refe
ridos nas alineas e), f) e g) do artigo ante
rior resultara de elei~oes efectuadas pelos 
respectivos interessados em reuniOes para 
esse fim convocadas pelo correio-mor e por 
este presididas. 

Art. 12." A CFN dispora de uma sec~ao 
executiva, constituida pelo consultor . artis
tico dos CTT, que presidira, pelo chefe dos 
servi~os fabns da Cas a da Moeda e por urn 
dos artistas ou cnticos de arte indicados 
na alinea c) do artigo 10.·. 

§ (mico. A sec~ao executiva sera represen
tada pelo seu presidente nas questoes que 
nao envolvam parecer final ou decisao defi
nitiva da sec~ao. 
. Art. 13.· Os vogais da CFN ou da sua sec
~iio executiva estranhos aos servi~os do:; 
CTT terao direito a uma senha de presen~a, 
da importancia de 150$00, por cada sessao 
a que assistam e quando nao residam em 
Lisboa ao abono de despesas de viagem e 
de ajuda de custo diaria, nos tennos do 
Decreto-Lei n.· 40.872, de 23 de Novembro 
de 1956. Todavia, a remunera~ao de cada 
vogal nao podeni exceder mensalmente a 
quantia de 750$00. 

Art. 14.· 0 funcionamento da CFN e da 
sua sec~ao executiva sera regulamentado 
por despacho do Ministro das Comunica
~Oes. 

Art. 15.· As despesas resultantes das dis
posi~Oes do artigo 13.' serao suportadas pe
las for~as do or~amento ordinario dos CTT. 

Art. 16.· As emissoes ordinarias compreen· 

ANONCIOS 
A partir do proximo numero do Boletim, 

figurariio na seq:iio de «Anuncios Economi
cos» mais duas sub-seCf;oes: 

TEMATICA e MANCO·LISTAS 
Na prime ira, seriio inseridos os N."' dos 

socios que 0 desejarem, e nas diferentes ru
bricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos, 
etc., mediante .0 pagamento de Esc. l$OfJ 
por cada publicalriio. 

Na segunda, seriio inseridos os N." dos 
socios, numeros de sua manco-lista, e re
ferencia do cattilogo, mediante 0 prelro ha
bitual desta seclriio. 

SELOS 
Pago bern. Portugal I Vendo antlg08 e mo-
e Ultra mar. Colecclles, dernos. Bons deacon-
pac(>tes, stocks e ao tos. Lista preco s 
qullo. GRATIS 

Ferreira cIa Silva - Pral;a do MuniCipio, 
32-5.' (Elevador) L1SBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
sea, especiaJmente India; Envelopes de 
1.· Dia; MWdmos e Intelros. Prel;&rlo a 
pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50% +20%, e estrangel
ros a $03 cada franco . .Jose Pinto Duarte 
- Rua de MOl;ambique, 56-3.·-Esq.- Lls
boa - Telefone 842083. 

Selas cornernorativos de Portugal e 
IDtra.maa-, aos centos, pago ,bons pre!tOS, 
ou troco par selos Portugueses ou est ran
gelros para a sua colecl;ll.o. A. SIMOES 
- P. Renoval;ll.o, 9-2.· .. Dt.· - .Alma.da. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gu~s, troco por selos para a sua colee
<;ao, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
R~e de Medelene, 80-3.· - L1SBOA 

ECONoMICOS 
Se V. Ex.' tern publica~Oes filateIicas, e 

nao as quer, ofere~a-as ao nosso Clube. 
Enrique~a a nossa biblioteca enviando

-nos todas as publica~Oes que nao desejar. 

Desejo correspondentes para R6tulos de 
Caixas de F6sforos e Selos, na Emopa -
Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua Coelho da 
Rocha, 112-/c Dt. - Lisboa 2. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern selos, 
troco ou compro, pagando bern, resposta 
a Secretaria do Clube, ao n .· 23. 

Cedulas Camaphias e Particulares, e no· 
t!!S retiradas de circula~ao, metropolitanas 
e ultramarinas, compra ou pennuta. Joao 
Carpenter Robertson - Cal~ada da Ajuda, 
158-2.· - Lisboa. 

Paulo Roberto Falci - C. Postal, 1011-
Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interes· 
sado em manter correspondencia seria com 
filatelistas id6neos, para troca de selos em 
pequena e grande escala, base de cataiogo 
Yvert, e a valor facial . Ofere~o Tematicos 
de to do 0 mundo. Correspondencia por 
Aviao. 

Envie 100 ou mais selos do seu pais, reo 
cebeni igual quantidade de Espanha. Aceito 
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la 
Parra - Padre Calatayud, 13-4.· - Pamplona 
-Espanha. 

Dou selos comemorativos do Brasil, em 
troca de selos com motivos de fauna, uni· 
versais. Ugo del Debbio - Rua· Alfredo Gue
des, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspon
dencia em portugues e ingles. 

Desejo 75-150 bons selos de Portugal e 
Ultramar. Dou Finlandia, Escandinavia, 
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert. 

Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55, 
Vaasa - Vasa, Finlandia. 

Dou selos estrangeiros de diferentes pai
ses em quantidade, usados, recebendo em 
troca series novas de ~ortugal e Ultramar. 
desportivos, fauna, flora, militares e cami
nhos de ferro. MANUEL MADEIRA JU
NIOR - Rua Baptista Lopes, n .· 43-1.'-Esq. 
-Faro. 
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Compram-se sobrescritos da edi<;ao :) 
C. F. P. n." 1. 2. 4., e dos C.T.T. do Cent. 
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P. 
n." 30. 

Envie-me 150 ou 300 selos bern sortidos 
do seu pais, e recebeni igual quantidade e 
c1asse da Austria - Franz Maringer 
Scharding Inn, Ob. - Austria. 

Senden Sie mir 300/500 gut sortiert Brief
marken von Ihrem Lande ohne Deutschland, 
ich send Ihnen gleiche Anzahl von Oster
reich. Franz Maringer, Scharding/lnn, Obe
rosterreic, Austria. 

Send me 300 to 500 weill assorted stamps 
of lour country (not of Germany) and I 
will send jou same number of Austria. 
Fran Maringer, Scharding/lnn, Oberoster
reich, Austria. 

Ctr 300/500 francobolli bene assortidel 
vostra Pease imro altrettanti francobolli 
austraci. Franz Maringer, Scharding/lnn, 
Oberosterreich, Austria. 

Deseo intercambiar sellos de todo el 
mundo por mancolistas, novedades y sello 
por sello, interesa preferentemente flora y 
fauna y Portugal n." 121/23-711-788 y 801. 
DR. FRANCISCO DE LAS HERAS peREZ 
- El Carballo - Oleiros - Coruna - Es
panha. 

Deseo sellos, commemorativos novedades 
de Portugal, Francia, Alemania, Holanda y 
tematicos de flores, mariposas, deportes, de 
todo ele mundo. Doy Espana y colonias. No 
envio primeiro. Isabel Portillo - Perez Gal
dos, 5 - Valencia - Espanha. 

ATTENTION! 
Change timbres ave tout Ie Monde, sur

tout Portugal, Outremer, Allemagne, Po
logne, Roumanie, Russie, Hongrie, Yougos
lavie, France, Italie, series completes, neufs 
et obliteres, fleurs, animaux, commemora
tifs. Je donne en echange Espagne, Ifni, 
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois 
recommandes. M. SOTO - Av. General San
jurjo 190 - 3." LA CORU&A (ESPA&A). 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filat{Hico 

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

Chameiras «PHILORGA. 
Paeoles d8 1.010. 'Ple'DS Pili liViD'. 

Pedldos ao representante 
excluslvo em Portugal: 

J. Fi alho de Macedo 
I L H A V 0 - Tel e f. 61 

Compra e venda de selos d. Portu
gal U1framar. Artigos fIIafelicos 

o QUE FALTAVA EM FILATELIA! ... 
.THEMATIC-REVUE. - Revista-catalogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que 
contem de cada vez milhares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO 
- FAUNA - FLORA - O.N.U. - EUROPA - CENTENARIO DO SELO - AVIACAO, 
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos os 
paises. Esta revista, unica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por 

simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a escrever-nos. 

THEMATIQUE REVUE 
HUBERT HENDRIKS - 55, rue General Ruquoy-BRUXELLES 7-BELGIQUE 

( ANO XIII N." 98 AGOSTO DE 1959 J 

estatuto 
Publicamos seguidamente, na integra, a 

«Estatuto do Selo», que supomos ser ainda 
um projecto, pais que nos foi distribuido 
hci cerca de um mes, e ainda nilo fui publi
cado na folha ojicial. 

E bam serci que seja apenas um pra
jecto, como tal feliz. 

Era nosso intuito fazer-lhe alguns peque
nos comentcirios: pequenos mas importan
tes. 

A absoluta falta de espar;o, em parte de- . 
rivada da reportagem da I Exposir;ilo Fila
telica de Aveiro, impede-nos, todavia, de a 
fazer, pelo que tais comentcirios ficam para 
a proximo numero desta revista. Com sin
ceros votos para que a projecto nilo passe 
de projecto, ate entao, - porque as nossos 
comentcirios serao efectivamente pertinen
tes, objectivos e importantes. A bem do 
Selo, - e da Filatelia! 

Pelo Ministerio das Comunicar;oes vai ser 
promulgado a decreta-lei seguinte: 

MINISTeRIO DAS COMUNICACOES 
Administra<;ao-Geral dos Correios, TeIegrafos 

e Telefones 

DECRETO-LEI N." 
Os assuntos relacionados com os selos do 

correia andam dispersos. Convem reuni-Ios. 
Aproveita-se 0 ensejo para criar doutrina 

nova nalguns pormenores relacionados com 
o aspecto artistico, fabril e filatelico rlas 
estampilhas. 

Nestes termos: 
Usando da faculdade conferida pela 1." 

parte do n." 2." do artigo 109." da Consti-

00 selo 
tui<;ao, 0 Governo decreta e eu promulgo, 
para valer como lei, 0 seguinte: 

ESTATUTO DO SELO POSTAL DOS CTT 

Artigo I." 0 selo postal em forma de 
estampilha - adesiva pode ter as seguintes 
finalidades : 

a) Documentar a cobran<;a previa das 
taxas dos servi<;os do correio para 
a qual a legisla<;ao nao determine 
expressamente outra forma de pa
gamento - selo postal ordinario; 

b) Constituir recibo de pagamento feito 
por de'stinatarios ou remetentes 
relativo a correspondencia que lhes 
seja entregue em condi<;5es espe
ciais fixadas na legisla<;ao postal
selo postal de taxa a cobrar (anti
gamente porteado); 

c) Certificar que a correspondencia go
za da regalia referida no artigo 2." 
do Decreto n." 29.708, de 19 de 
Junho de 1939 - selo postal oficial. 

Art. 2.° A emissao dos selos referidos no 
artigo anterior compete exc1usivamente it 
Administra<;aa-Geral dos Correios, TeIegra
fos e Telefones, no ambito da sua juris
di<;ao. 

Art. 3." AIem dos selos em vigor emitidos 
pelos CTT como valores ou docum('·ltos pos
tais, nenhuns outros poderao ser Iltilizados 
para, de qualquer modo, permidr, onerar 
ou restringir a livre circula<;ao de remessas 
postais. 

§ Unico. A Administra<;ao-Geral dos Cor
reios, Telegrafos e Telefones transmitini e 
distribuini os objectos postais recebidos das 
provincias ultramarinas e do estrangeiro, 

• 
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ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro ReIa - C. Postal, 
2056. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo
C. P. 43-Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o 
de Gouveia - Rt·,a das Dificuldadcs, 
28-30. 

S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte 
Real. 

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
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Cath()lic Book Crusad - 7 Hav&leck 
Road . 

U. S . A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.derec;o telegrOfico: LU SITANA Telefone n.· 10 - V ALE N C; A 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de 
b:>rracha em geral 

hlp6lltO 
, , 

----
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS llIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPoLITO, L.DA 

I TORRES VEDRA.5 TELEF. 3 E 53 

l-----------------------------------------
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,.-rENtt"ilJ! P A GAM 0 S BONS PRE<';OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos e maior casa filatelica de America, ertamos cons

tantemente a comprar grandes quentidedes de selos de todel al 
partes do mundo. Aclualmente , estamos particularmente interessadol 
em comprar: 

• SElOS EM sERIU I De valor baIxo e mM lo. Completas ou 
Incom plpts8, I . OVSS ou Ilsa<la~. 

• SElOS ISOLADOS I Varleda del! baratas e atracllvas. 
• PACOTES I .Fdltos culdadosamente, com selos perteltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE .sTOCks.. de todos os generos. 
• MISTURA (1.0 QUILOI ."bre papel. 
• PARA 0 MOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tamb'm desejamos C'lmprar quantiJade 

maId pequenas de d"IUl! em ,,,!rh,s. d" pre~o m~dlo e m"ls elevado. 

Queira mand~r-nos a sua Iista de olerias. que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa aten~ao. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossa nova Iisia de comprasl 
.Os melhoreg pre~os por selos dos Est ados Unldos e Canada. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

H. £. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

(~----------------------------------------------------------------~, 

l 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANT£ TIPleO 

RESTAURANT TYPIaUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

) 

• • • 

I EXPOSICAO FILATJ:.LICA DE AVEIRO : 

• • 

BLOCO DE PROVAS DOS QUATRO SELOS DE D. MARIA II. REIMPRESSAO DE 1953 
(VeT artigo 110 interior) 

ANO XIII N .O 98 AGOSTO DE 1959 

REV I S T A M E N s A L 
( 
l TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES .. 
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