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PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES

POR
MISTURAS -

PACOTES - AO QUILP
Como somas a maior caSa filatelica da America, estamos constantemente a camprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interessados
am comprar:

ISOLADOS -

De valor baixo e mMlo. Completas ou
nsadas.
• SELOS ISOLA DOS I VarledadeM baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltod puldadosamente. com sel"~ perfpitos
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de torlos os genero o•
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RETALHO. tamb~m deRejamos comprar quantiJade
mals pequenas de selos em series. de pre~o m~dlo e ml1ls elevado.
•

•
•
•

-

~
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SELOS EM ShiES
Incomplet8~.

I

novas

DU

Queira mand'3r-nos a sua /isla de oferlas. que merecera a nossa pronfa e cuidadosa alen~ao.

G R J.. T I $, APE DID 0 I

.Os melhores

A nos s a n

pre~oo

0 v a l I s I a d e c amp r
por selos nos Estados Unldos e CanadA.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORT ADOR

II S I

A MERICA NO

H. E. HARRIS & C.o
Telegramss: HARRISCO BOSTON ~.-J
BOSTON 17, Mass. U.S.A.
~________________________________________________________________

A SEVERA
*

RUA DhS GAVEAS, 55-57
TELEF. 34006
BAIRRO ALTO -

*

LISBOA
PORTUGAL

R£STAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYP,QUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas

l

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
_.~________--.__~__________O
__P_E--.N__A
__L_L___
N_I_G__
H_T__~j

JOS~

GONZALEZ GARCIA AO RECEBER 0 PRECIOSO GRANDE
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PR~MIO

NA .. SICiLIA-59»
Ver artigos ItO interior.
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FABRICA DE ARTfFACTOS DE BORRACHA

Redacc;ao e Administrac;ao: Av. AI;nirante Reis, 70·3. ·-Dt.. - LlSBOA - Telef. 54936
Composic;ao e impressao: Tip. do «Jornel do Fundaoll - r-UNDAO - Te~ef. 111 P.B.X.

DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Co'nselllo D'irectivo:

Chefe de Redac9iio:
Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo
Rodrigo Dia'! Ferreira

Editor:
Dr. Carlos Alberto Cardoso

Rib~iro

nUA DAS ANTAS-- VALENgA
,J

(PORTUGAL)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUG UESA DE FILATEUA IF. P. F.)
CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE : AV. ALMIRANTE REIS. 70·3.·-0t.· - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPOND!;NCIA : APARTADO 2869 - LI:;[lOA - POrnUSAL
EXPEDIENTE - Terc;as e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Saboldo'. d~s 16 .15 20 hor.1S

CATEGORIA DE SClCIOS E RES PECTIVA COTIZACAO:
Contin.ente (excepto Lisboa) nhas e Provfnc.'ns Ultrnmarinas
Efe~tivos .. ....... .. .. 60$00, par ana t au cquivalcnle em Jllu.::ia local
Jumores .. ..... ... .... . 30$00, POl' ano 1
Urasil .... ........... .. ......... .. .. ..... .... Cr. $30, por ano
LISBOA-Efectivos ..... .... 10$00, por mes; Juniorcs ..... .. .. 2$50, por mes

Especializada em calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral
\~------------------------------------------------------------~)
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FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS IIIDRAULICAS. ETC., ETC.
ETC.

AqENTES DO CLUBE FILATElICO DE PORTUqAL
- Henrique-Vidal de L. A. Corle
Real.
INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
C:ltholic Book Crusad - 7 Havldeck
RO:ld .
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 lh Avenue - Sacramento 20California.

S

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CHEQUE, VALE, Dlt~HEIRO OU SELOS NOVOS EM CUR: O
SAO SClCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rl.a das Dificulcbdl!s.
23·30.

V ALE N C;.A.

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

Revlsta. mensal enviada a. todos os socios do Clube FilateUeo de Porlugal
DISPENSADA DE CENSURA

o

Telefone n.· 10 -

-DE-

}>rof. Doutor Carlos Trincao
Eduardo Cohen
RaUl Abecassis
Brigad<!iro J. da Cunha LamlUl
Eng.· Aurelio Marcos Pereira.

Administmclor:
J~ 86

Er.dere<;o +elegrafico: LUSITANA

TOM~

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TFlEF. 3

E
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«BiB dB! "atDes Uni~al»
SOLICITAM

em Qeneve

TROCAS

o «Dia das' Na!;oes Unidaslt foi celebrado
em Geneve, em 24 de Outubro.
Nao queremos deixar de mencionar 0
facto, tanto mais que este «Dia das Na!;i5ec;
Unidas» foi colocado sob 0 signo da Filate·
lia.
Realizaram-se, em 24 e 25 de Outubro,
manifesta!;oes diversas, tais como:
A) - Uma Exposi!;ao apresentando:
- A colec!;iio completa de selos da Sociedade das Na!;oes, or· emitidos em sua
honra (propriedade de Mr. Misteh);
- A colec!;iio completa dos selos das Na!;oes Unidas, ou emitidos em sua honra
(propriedade de Mr. Morard);
- Folhas e raridades filatelicas (propriedade de Yul Brynner) .
B) - Projec!;ao de dois filmes representando a fabrica!;iio de selos. Urn dos filmt's
e propriedade da Administra!;ao Postal das
Na!;oes Unidas, e 0 outro dos C.T.T. Sui!;oc;
C) - Os resultados de t:-m concurso de
Filatelia Educativa aberto para as crian!;as
das escolas, sendo atribuidos premios ao'i
melhores concorrentes.
D) - Emissoes filatelicas:
a) Dois selos da Administra!;iio PostAl
das Na!;Oes Unidas, de 4 e 5 cents., postos
em circula!;ao em 23 de Outubro, e reprcsentando .A Idade do Bronze», de Rodin;
b) Tres selos de servi!;o de 20 (destinado a substituir 0 actualmente em vigor), de
30 e 50 centimos, em 24 de Outubro;
c) Urn sobrescrito oficial F.D.C. para
esta emissao dos C.T.T. Sui!;os, com os selos de 20, 30 e 50 centimos;
d) Urn sobrescrito oficial FD.C. emitido
pelo servi!;o europeu da ONU, com os selos
de 4 e 5 cents.;
e) Uma folha nurnerada e de tiragem
limitada, com os dois selos da UNPA e os
tres selos dos C.T.T. sui!;os, ja referidos,
carimbados respectivamente em 23 e 24 de
Outubro.
Houve urn carimbo especial.
As encomendas podem ser dirigidas ao
Service Europeen de l'Administration Postales des Nations Unies, Division. A. & T., Pa·
Iais des Notions, Geneve, Sui!;a.

Escrevem-nos varios coleccionadores ql.!e
pretendem relacionar-se com coleccionaoores portugueses, entre eles :
EUGEN LIEBEL - Raschigstrasse, 105Ludwigshafen/Rh. - Alemanha.
PIGLEK HENRYK - Daszynskiego 4."Kielce - Polonia.
FELIX EPINO-San Jacinto 56-Sevilha - Espanha.
RUBEN BORBA DA SILVA-Rua Orojo
n ." 46 - Apart. 101- fundos Braz de Pina
- l)istrito Federal- Brasil.
L. BOIN - B.P. 518 - Bt:·kavu - Congo
Bdga.
ANN PAYNE - 266 Caldwell AvenuePaterson - New Jersey - U.S.A.
ROBERT J. BOUGHTON-612 Highview
Ave. - Addison - Illinois - U.S.A.
R. C. FELINE - 18 Chestnut Grove-New
Malden - Surrey - Inglaterra.
ARTUR ALIPIO BARRIO DE SOUSA
LOPES - Rua Duvivier n .· 37 - Apat. 1201Copacabana - Rio de Janeiro - Brasil.
Estes endere!;os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth tmuagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

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

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55

LISBOA

(PORTUGAL)

rr--------------------------------------------------------------~\
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PORTUGAL EM PALERMO

oestrondoso 8xito dos filatelistas portugueses
na Exposioao Filatelica Internacional

«SicILIA Depois do grande exito de Portugal na
Exposi!;ao Filatelica Internacional de Israel, TABIL, e, maior ainda, na Exposi!;iio
Filatelica Internacional de Hamburgo, Interposta-59, - os filatelistas portugueses e
o nosso pais acabam agora de alcan!;ar Ulna
vitoria verdadeiramente estrondosa, na Exposi!;iio FHatelica Internacional de Palermo,
.Sicilia-59».
Passo a passo, mas com passo seguro, os
nossos filatelistas tern vindo a tomar posi!;ao na filatelia internacional.
Na .Sicilia-59», nao resta duvida de que
alcan!;aram lugares de primeira fila. E de
tal modo, em tao grande numero e, principalmente, em qualidade tal, que de futuro
nao sera facH arrancarem-nos esses lugares
de primeira fila, como nao sera possivel
pensar em exposi!;Oes filatelicas internacionais, sem con tar com as filatelistas portutugueses!

Pelo
Reporter

-

Z

OS PREMIOS ATRIBUfDOS
A PORTUGAL

o que acabamos de escrever resulta bern
dos seguintes premios, atribuidos ao nosso
pais:
CLASSE DE HONRA :
Medalhas de ouro: Antonio Joaquim Correa Junior e Eduardo Cohen.

CLASSES DE COMPETI<;AO :
Grande Premio para a melhor colec~ilo
fora da classe nacional : Jose Gonzalez Gar-

cia.
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Medallza de ouro. com grande jarro de
prata, prt!mio especiaL da «Cooperativa dos

Empregados do Banco da Sicilia» : dr. J. A.
Almeida Dias.

Medalha de vermeil. com grande meilalila de ouro, premio especial da «Feira do
Mediterrimeo»: Eduardo Cohen.

BOlETIM

DO ClUBE FILATWCO' DE PORTUGAL

ISRAEL. ~'ende-se uma coleq;ao quas~
completa. Selos us ados e novos, estes corr.
e sem banda. Faltam 17 valores. Dao-se ('sclarecimentos e aceitam-se ofertas. EDUARDO DOUTEL DE ANDRADE - Mirandela.
Lazarovici Miron - D. Cantemir 2 Bacau - Romenia. Deseja trocar selos novos e usados da flora, fauna ou desportivos
de Por tugal. Da em troca selos da Romema
ou da Pol6nia.
Envic 100-200 selos de seu pais, e recebera 130-240 bons selos da Alemanha. ERNST MATEJCEK - Kr. Gelnhausen-H essen
- Meerholz - Alemanha.
ATTENTION!
Change timbres avec tout Ie Monde, surtout Portugal, Outremer, Allemagne, Pologne, Roumanie , Russie, Hongrie, Yougoslavie, France, Italie, series completes, neufs
et obliteres, me1.TS, animaux, commemocatifs. Je donne en echange Espagne, Ifni,
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois
rccommandes. M. SOTO-Av. General Sanjurjo 190-3." LA CORU&A (ESPA&A).
Desejo trocar selos da fauna e transportes, de todos os Pai.s es. Resposta a Rua Coelho da Rocha, 93-r/c., Esq. - Lisboa 3.
Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. Desejo receber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. Alem disso, tematicos de
animais, flores e crianc;as, novos. Dou Brasil, Argentina, revistas, moedas ou selos em
geral. Corr. port., ingl., esp. alemao.
Troco selos da Pol6nia, comemorativos,
novidades, tematicos, em especial desportivos, fauna e flora, e aviao, por selos de Portugal e provincias ultramarinas portuguesas.
Oferec;o todos os paises novos e usados,
emissoes recentes e antigas. Maximos, e Sobrescritos de I." dia. Tambem traco base
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em
ingles, alemao, frances e latino. Garanto
pronta resposta. Por favor franquear 0 sobrescrito com muitos selos comemorativos
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A.
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary
- Pol6nia - S6cio CFP n." 2843.

Jose Gonzalez Garcia ao receber

0

Grande Premio.

39

BLOCOS COMPRO em quantidade, Br otero, Escola Naval, ExposiC;ao Filatelica, Legiao. Katz, R. da Emenda, 58-2.", Lisboa.
60 % DESCONTO
S1O.RIES NOVAS: Viagem Presidencial,
1938, S. Tome, simples e em .quadra.
Ultramar: Vasco da Gama c/ Repuolica,
Inhambane simp\es e em quadra.
Ac;ores: Camllo.
I." vao (envelope) Principe-So Tome.
Usado: Moc;ambiqt:-e coroa 40 reis azul,
simples e em quadra.
Atendo mancolist,a s.
Envios a cobranc;a. Pagamento adiantado,
em notas ou cheque para Ultramar e estrangeiro. Aceito em pagamento D. Dinis,
Caravelas, Ceres, Comemorativos, etc., aos
centos. S6 trato por correspondencia, ou
marcac;ao previa, Katz, Rua da Emenda,
58-2.", Lisboa 2, Telef. 24965.

o

CANTINHO FILATELICO
-

DE -

HenrlqUB Mantero
PRACA DA ALEGRIA, 68-2.c-A
LIS BOA - Telef. 28176

*

SELOS CLASSICOS E MODHlRNOS
PORTUGAL E ULTRAMAR
TOUOS O S TEMAS DE
TODOS OS PAISES
A titulo de propagande I
S~rltl GAGO COUTINHO
e SACADURA CABRAL

a

15$00

I.: USO- VINI COLA, LDA.
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COMI!:RCIO INTERNO E EXTERNO

StOE: RUI da MaDotlDtBo 78 - BO LI SBOA
ARM AZt M: CARREGADO - Bairro Koyo
Tele

~

fone LISBOA 88121(1
• CARREG ADO 77
{ gramas LUSOV

~~

ANONCIOS

SELDS

Pago bem. l"'ortugal
e Ultramar. Colec~oes,
pllcCltes, stocks e so
qullo.

Vendo antlgos e mo·
demos . Bona deacontos. Lists pre ~ 0 B
GR ATl S

Ferreira da Silva - Pra!<a do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M . DE NORONHA, Ucassaim, Bardez. Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS . Fornece selos portugues es, esp ecialmente India; Envelopes de
1 .· Dia; M8.x1mos e Intelros. Pre!tarlo a
pedldo .
Vendo s elos de Portugal e Ultramar,
com d esconto de 50%+ 20%, e estrangeiros a $03 cada franc o. Jose Pinto Duarte
- Rua de MO!tambique, 56-3.·-Esq.-Lisboa - Telefone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultramar, aos centos, pago 'b ons pre!tOS,
au troco POl' selos Portugueses au estrangeiros para a sua colec!tAo. A. SIMOES
- Po Renova!tlio, 9-2.·wDt.· - Almada.

ECONOMICOS
Paulo Roberto Falci - C. Pos tal, 1011 Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interessado em manter correspondencia seria com
filatelistas idoneos, para troca de selos em
pequena e grande escala, base de catalogo
Yvert, e a valor facial. Oferec;:o Tematicos
dc todo 0 mundo. Correspondencia par
Aviao.

BOLETIM DO ClUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

Medalhas de bronze prateado: dr. Artur
Beja, capitao Sidonio Paes, Jose Hipolito e
Arnalda F. Gonc;:alves.
Medalha de bronze: dr. A. J . de Vascon-

celos Carvalho.
Diploma de participa9iio: Paulo de Oli-

veira Sa Machado.

CLASSE TEMATICA :
Diploma de pa ,.ticipa9iio : Jorge Pereira.

CLASSE DE LITERATURA :
Diploma de medallza de vermeil: C.T.T.
Diploma de medalha de prata: uBoletim

do Clube Filatelico de Portugal- .

Colecc;:ao «Desportos», avanc;:ada, montada em 4 albuns de grande formato, compondo-se de 2.096 selos novos, 72 blocos novas e 122 sobrescritos comemorativos, com
a cotac;:ao de 7.()()() francos fortes franceses
( Catalogo Yvert 1960), equivalentes a 700.000
franc os franceses correntes, vende-se pel a
melhor oferta. Jorge Pereira aceita ofertas
.na Run do Ac;:ucar, n." 86 - LISBOA - PORTUGAL.
Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12Praha 3 - Checoslovaquia. Exchange stamp
of the whole world.
Interessam-me pacotes de todos os paises, em qu.antidade. Dou em troca igual de
Espanha, ou series. Fac;:o ofertas de trocas,
desejo de 5 a 100 diferentes. Luque - Armas, 44 - Zaragoza - CFP 3465.
Desejo activas trocas de selos com coleccion adores de Portugal e Ultramar, America
Latina e Comunidade Britanica. Juan G.
Cruz - Lachambre n.· 1 pral - Almeria -

Espanha.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal au Ultramar Portugues. troco pOl' selos para a sua colee<;ao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena. 80·3.' -

LlSBOA

Desejo correspondentes para Rotulos de
Caixas de Fosforo s e Selos, nil Europa Manuel Antonio Jeronimo - Rua Coelho da
Rocha. 1I2-/c Dt. - Lisboa 2.

Send, registered mail, 10 or 20
unadressed first day covers, all different or 3 of each, any Country.
Receive same Brazil. I buy and exchange FOC. Oswaldo Campana,
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil.
COLECCIONADORES TEMATICOS
Caminhos de Ferro

S6cio n .· 2486.
Centendrio do Selo Postal

S6cio n.· 3395.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco au compro, pagan do bern, resposta
a Secretaria do Clube, ao n.· 23.

Desportos

Compram-se sobrescritos da edic;:ao : ,
C. F. P. n."' I, 2, 4, e dos C.T .T. do Cent.
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P.
n .· 30.

Mapas

3

I

Socio n .· 3395.
Fauna

S6cios n .· 3395; 2902 da 3.
S6cio n.· 2902 da 3.
Religiosos

SOcio n .· 3395.

o

Dr. Almeida Dias r ecebendo a sua medalha de oLlro .
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«J ornal Filatelico".

1 jarro de prata.
1 medalha de vermeil.
1 medalha de prata.

Resumindo: Os 15 participantes portugueses obtiveram:
1 grande premio.
4 medalhas de ouro.

4 medalhas de bronze prateado .
1 mepalha de bronze.
3 diplomas de medalhas.
2 diplomas de participa<;ao.

Diploma de medalha de bronze prateado:

N E

c

R

o

Coronel Antonio, SOMes de Andrea
Fetrreira
Faleceu no dia 15 de Outubro, do que
se nao deu noticla por expressa d\!te t'mina<;ab do fin ado, 0 sr. coronel Ant6nio Soares
de Andrea Ferreira, filho do sr. vice-a1mirante Jose Maria de Sousa Soares de An-

drea Ferreira e da sr." D. Maria Margarida
Soares de Andrea Ferreirn, ja falecidos, e
viuvo aa sr." D. Ema Baptista da Costa de
Andrea Ferreira, falecida .em 1949, tendo dci
xado urn filho, 0 sr. Jaime Ant6nio Baptista de Andrea Ferreira, agente tecnico de
Engenharia Civil.
o fillado, nascido na freguesia de Santa
Eulalia de Margaride, concelho de Felgueiras, distrito do Porto, a 30 de Maio de 18BiI,
assent oUr pra<;a em cavalaria 4, cursando a
Escola Politecnica, e ingressou em 1906 na
Escola do Exercito, onde se destinou u
<Irma de Infantaria. Promovido a aspirante
a oficial em 1908, saiu alferes no ano imediato, sendo colocado no Batalhao de Ca<;adores 2 (da Rainha) , em Lisboa. Em 1913
foi promovido a tenente, sendo en tao ja
instrutor de tactica na Escola Pratica de
Infantaria, em Mafra. Seguiu, em 1916, com

Eduardo Cohen recebendo as suas medalhas.

L
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o batalhao expedicionario de Infantaria 9,
para Fran<;a, onde the coube a promoc;ao
a capitao, em 1917, e comandou a 3." Comp<;lnhia em campanha. De regresso, voltou ,
ser colocado na mesma Escola, na companhia de tiro. Depois de transferido para a
Figueira da Foz, foi nomeado para ajudante
do general Luis Manuel Agostinho Domingues, cargo que ocupou durante mais 1e
doze anos.
Promovido a major em 1934, fez servi<;o
nos regimentos de Infantaria 17, 5 e 1. Promovido, em 1939, a tenente-coronel, prestou
servi<;o nos Distritos de Recrutamento n.·s
11 e I, e comandou interinamente 0 Regimento de Infantaria 2, em Abrantes. Em
1941 foi promovido a coronel, tendo chefiado
os Distritos de Recrutamento n." 9, 7 e 11, e,
finalmente, passou ao comando do R. 1. n.·
11, em Setubal. Pas sou, a seu pedido, a reserva, em 1943, e a reforma, em 1956. Era
condecorado com a comenda de Avis, oficialato de Cristo, medalha da Victoria' com estrela de prata, medalha de aura de comportamento exemplar, medalha de prata de bons
servi<;os, com palma dourada, «forragere»
da Cruz de Guerra de 1." classe, que a su.'!
companhia, em Fran<;a, fez ganhar ao BataIhao de Infantaria 9, em 14 de Mar<;o de
1918.
Praticante de tiro em varias modalidades, obteve, em breve, entre outros, os titulos de campeau de Portugal com arma de
guerra a 300 metros, mestre atirador com a
mesma arma a 200 metros, mestre atirador
com pistolas a 25 e 50 metros. Fez parte das
equipas nacionais de tiro aos J ogos de Pershing (em Le Mans, Fran<;a). em 1919, e as
Olimpiadas de 1920 (Anvers) e de Reims, em
1924.
Nunca teve filia<;ao partidaria, nem exerceu outra profissao, dedicando os seus
6cios a filatelia, marcofilia e ex-librismo, especialidades de que possuia grandes e valiosas colec<;oes.
o funeral saiu da igreja de Fatima para
o cemiterio de Torres Vedras, onde 0 feretro ficou depositado em jazigo.
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L I GEl R 0 S APONTAMENTOS
SOBRE A EXPOSIQ.!!O

promoDida peLo

A «Sicilia-59» foi, incontestavelmente,
uma grande, uma notabilissima exposi!;iio,
nela figurando alguns dos mais ilu.stres filatelistas de to do a mundo.
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Prejudicada pelo pre!;o muito elevado da
inscri!;ao, e claro que tal facto nao afastou
a') filatelistas mais ricos, mas desfavoreceu
as menDs ricos, e pode desentusiasmar muitos deles, alem de ser contrario ao espirito
da filatelia.
Grande em muitos ~pectos, a • Sicilia-

Y5Lube' c:!JfiLateuco· de Y5abo CVerde
Na cidade da Praia, realizou-se, no Dia
de Camoes, a «1." Exposi~ao Filat~lica de
Cabo Verde», feliz iniciativa do ~Clube Filatelico de Cabo Verde», e que, inaugurada
pelo respectivo e ilustre governador, com a
presen!;a de todas as autoridades administrativas, educativas, militares e religiosas,

Durante a inaugura9Qo, vendo-se S. Ex." 0
Governador da Provincia, S. Rev.ma 0 Bispo
da Diocese, etc.

daquela nossa provincia ultramarina, alcan!;OU exito notavel.
Durante esta exposi~ao, foram proferidas
quatro conferencias sobre assuntos filatelicos, as quais despertaram vivo interesse,
tendo side muito concorridas.

Os (!xpositores com os principais dirigentes
do ..clube Filatelico de Cabo Verde»

ESPANHA
1.0 CONqRESSO INTERNA-C.IONA-L DE FIL4TELIA
Barcelona. de 26 de Marco a 5 de Abril de 1960!
Comiss6rio para Portugal:

HENRIQUE

MANTERO

PRACA DA ALEGRIA, 58-2."-A
LIS B 0 A ~

o dr. Almeida Dias cumprimentado por Gonzalez Garcia e Eduardo Cohen. Ao tundo,
comovido,

0

comissdrio portugues, Alberto Armando Pereira.
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-59» pecou tam bern pela falta daquilo que
deve ser uma das principais finalidades de
uma exposi!;ao filatelica : 0 pUblico. Ela nao
o teve, e infelizmente, pois que bern 0 mereciam, publico numeroso e culto, as ricas
participai;oes nela expos tas.

vai referido, coube ao portugues Jose Gonzalez Garcia) foi atribuldo ao italiano eng.
Mario Tomasini, que supomos ter exposto
pela primeira vez. E medalhas de ouro, nestas classes, ao italiano Sai Vita, ao frances
Joseph Schatzkes, ao holandes Jan Poulie,
aquele eng. Mario Tomasini, etc., etc.

OUTROS PREMIOS

DIRECCAO-GERAL DE OBRAS PuBLICAS
E COMUNICACOES

o BANQUETE DE ENCER-

SERVICOS DE VALORES POSTAIS

o

grande premio de Ronra foi atribuido
ao sui!;o Gerold Anderegg, e medalhas de
~Uro, nesta classe, ao belga Jean Dupont,
ao italiano dr. Mario Bolaffio, etc.
o grande premio das classe5 de competi<;iio (urn dos dois, ja que urn deles, como

RAMENTO

o banquete de cncerramento foi uma
bela festa, simultaneamente de solenidade
e de intimidade.
Durante ele, como e da praxe, procedeu-

BAN·C O

NACIONAL
ULTRAMARINO

MINISTERIO DO ULTRAMAR

PORTARIA N ." 17396
15 de Qutubro de 1959
Manda emitir e por em circula!;ao, na provincia de MOi;ambique, 100.000 bilhetes-cartas-avHio (aerogrammes), da taxa de 1$10,
confeccionados em papel de es,<rita branco,
nas dimensoes de 250 x 175 mm. (abertos),
com cercadura a verde-mar e vermelho, brasao e texto a preto, e fundo a azul-turquesa-acinzentado, reproduzindo cafe de Mo!;ambique.
o selo dos referidos bilhetes-cartas, que
tern por motive urn trabalho em fibras de
folha de palmeira, tern as dimensOes de
24,5 -19 mm., e e impresso nas cores perola
c preto.

CIRCULACAO DE NOVAS NOTAS EM ESCUDOS, NO ESTADO DA INDIA, E RECOLRA DAS ANTI GAS EXPRESSAS EM
RUPIAS -

o Banco Nacional Ultramarino informa
que, por fori;a do Decreto n ." 41.680, de
16 de Jt-:nho de 1958, sobre 0 novo siste~a
monetli' _.J no Estado da India, vai por em
circula!;ao as novas notas em Escudos das
denomina!;oes de 30, 60, 100, 300, 600 e 1.000
escudos , chapa - Afonso de Albuquerque»,
por troca das antigas expressas em rupias .
Por Por.taria n." 7.641, de 15-10-59, 0 Governo Geral do Estado da India determinou
que 0 inicio da circulai;iio das referidas notas em Escudos tenha ali lugar em 3 de
Novembro proximo, fixando ao mesmo tempo 0 prazo para a recolha das antigas notas
em rupias ate ao dia 31 de Maio de 19£,0.
data em que cessa 0 seu curso legal.
Lisboa, 23 de Outt:.bro de 1959.
o Administrador
Gabriel TeiJ:eira

UNIPEX
1 960

InTfRftITIO nIL
PHILlTfLJ[
EI8181TIon
Johannesburg

To commemorate the Goldan Jubilee of the Union of South Africa

1910 - 31 st Mey-1960
City Hall, Johannes bug, May 30 th
June ytb, 1960

.
-----

Comissario em Portugal:

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

LIS BOA
A l1lesa da presidencia do banquete de encerramento, vendo-se Berthelot, presidente da
F . I. P., e, ao fundo, ao centro, a bandeira de Portugal.
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-se 11. atribui~ao e entrega dos premios,
du seis de1es distinguidos com 0 i~ar
bandeiras dos seus paises, ao som dos
pectivos hinos nacionais. Foram eles,
ordem:

sendas
respor

Gerold Anderegg (Sui~a)
Eng. Mario Tomasini (ltaJia)
JOSE GONZALEZ GARCIA (Portugal)
Sai Vita (Italia)
Joseph Schatzkes (Fran~a)
DR . 1. A. ALMEIDA DIAS (Portugal)

o que mostra ainda mais como foi e.'Ctraordinario 0 exito dos filatelistas portugueses.

,

TRES GRANDES VEDETAS:
GONZALEZ GARCIA, ALMEIDA
DIAS E EDUARDO COHEN
Esse exito foi efectivamente muito grande, e Jose Gonzalez Garcia, dr. J. A. AlmeIda
Dias e Eduardo Cohen foram, na verdade,
vedetas das mais destacadas da «Sicilia 59».
A prova-lo, «Boletim do Clube Filatelico
de Portuga\. tern a honra de revelar estes
tres factos singularissimos:
Eduardo Cohen foi convidado, em Palermo, a expor toda a sua colec~ao em Londres, na «Royal Philatelic Society».
Jose Gonzalez Garcia e dr. J . A. Almeida Dias foram convidados para membros daquela prestigiosissima sociedade filatelica inglesa.

Um aspecto geral do banquete de encerramento.

8
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E Gonzalez Garcia recebeu ainda urn convite especial para expor a India Portuguesa,
ern lugar de hor.ra, na «London-1960».

E OUTRA GRANDE VEDETA:
o PROF. TRINCAO
Desta vez, 0 Prof. Doutor Carlos Trincao
nao expos, como nao expuseram outros
grandes filatelistas portugueses.
o prof.' doutor Carlos Trincao, repetimos ,
nao expos, mas fez parte do juri, como seu
vice-presidente, ao lado dos ilustrcs e ja
nossos conhecidos Mario Diena, Sir John
Wilson, Lucien Berthelot, Ricardo Elir;abe,

DE PORTUGAL

Ernest A. Kehr, Corbisier de Meaultsart,
Alberto Diena, Leon Dubus, W. S. Wolff de
Beer, etc., etc.
Numa palavra: 0 Prof. Dou-tor Carlos
Trinciio, nosso eminente cons6cio e colaborador desta revista, autor de urn artigo publicado adiante, foi outra das maiores vede·
tas da . Sicilia-59".

NOTAS FINAlS
- - Ao escrever-se sobre 0 exito da Exposir;iio Filatelica Intemacional . Sicilia-59»,
e, especialmente, sobre 0 exito dos filatelistas portugueses, nao e possivel ' esquecer 0
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Turca. A serie e constituida por tres val ores
cujas taxas e cores sao as seguintes :
30 k. preto e encamado
40 k . laranja, preto e turquesa
• 75 k. azul, amare10 e encamado
Tiragem: 1.000.000 de exemplares de cada
taxa.
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Correio aereo : 50 c. encarnado e cinzento
azulado
1 g. malva e turquesa acinzentado
1,5 g. cinzento, encamado, azul e castanho
SURINAME - (15 de Outubro) - Serie
de quatro novos selos corn a efigie da Rainha Juliana. As taxas sao : 1.00 g., 1.50 g.,
250 g. e 5.00 g.
(1 de Novembro) - Serie de quatro selos
corn sobretaxa, dedicados a «Arte Nativa».
As taxas sao as seguintes : 8c.+4c.; lOc.+
5c. ; 15c.+ 7c., e 20c.+ 10c.

OUTROS PAtSES
ARGENTINA - (17 de Outubro) - Emissao do «Dia da Mae».
1 peso, preto e encamado, tiragem de
3.000.000 exemplares.
Os selos foram impressos ern folhas de
100 exemplares, pelo sistema litografico,
corn desenhos de Hector A. Viola.
HAITl- (20 de Outubro) - Emissao comemorativa dos Jogos Pan-Arnericanos, constituida por seis se1os, tres para 0 correio
normal e tres para 0 correio aereo. Esta
serie tern as seguintes caracteristicas :
Correio normal: 25 c. cinzento escuro e
azul claro
50 c. cinzento, encamado, azul e castanho
75 c. castanho e azul ,

A tiragem destes selos e apenas de 60.000
series .
UNIAO SUL-AFRICANA - (16 de Novembro) - Emissao constituida por urn selo de
3 d ., comemorativo da Expedir;ao Nacional
Sul-Africana ao Antartico, que deve deixar
Cape Town no pr6ximo dia 28 de Novembro. 0 selo tern as dimensoes de 24,2 x 40,5
mm., e e impresso eIll folhas de 120 exemplares .

HENRIQUE MANTERO
'/~~~~~~rung~iros,boas

esta sempre comprador de
selos classlcos

S

I Plil MUlTO BEM I

classicas

P. de Alegria, 58, 2.° - A

'e.e,. 21176

NTOSviECAS
O~Z(U" bro,4S- 3'

LISIOA

LIS BOA

SElOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR. SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA E DE 1. os VOOS. POSTAIS MAxlMOS NA.
CIONAIS E ESTRANGEIROS. SERVICO DE NOVIDADES.
- - - - - - - - MATERIAL

FILATELICO - - - - - - -

Berate des Meves
Av. de Llberdade, 164-4.° -salall
No banquete de encerramento, a lI1esa com Jose Gonzalez Garcia e esposa, vendo-se tambel1l
o delegado espanhol, Borras Feliu e esposa, e, de-costas, Alberto Armando Pereira e esposa.

~

vulgartls tim
,,.,"'..'H'dadtl

(Por

correspond~ncla

LlSIOA 2 - PORTUGAL
)

nOVIOaO€s

be tobo
EUROPA
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nome de Alberto Annando Pereira, nos so
prezado consocio e querido amigo, que foi
comissario daquela exposicao em Portugal.

munOo

0
~

Por

°

I

_,_ R_e _b e_l_o_d_e_ S_o_u_s_a _____·
CHECOSLOVAQUIA - (23 de Setembro) .\ ____J_. _M
- Selo comemorativo da chegada do fogueHio sovic~tico it Lua.
(20 de Setembro) -~ .o centenario do nas60 h. azul e encarnado.
cimento de Frederic Schiller (1759-1805) :
Impresso em folhas de 50, por urn siste40 fi. verde e amarelo
ma cornbinado de talhe-doce rotative e fo60 fi. azul e violeta
togravura. Desenho de Viktor Polasek e gra1 fo. Castanho avennelhado e amarelo
vura de Ladislav Jirka.
ouro.
(15 de Outubro) - Emissao comemoratiTiragem: 400.000 seriP Ilenteadas e 20.000
va do 50.° aniversario do primeiro voo reanao denteadas.
lizado pelo primeiro aviador checo, Eng. Jan
(20 de Setembro) - Bloco comemorativo
Kaspar.
do 150.· aniversario da morte de Haydn, e
1 k. preto e encarnado.
do 2.· centenario do nascimento de Schiller.
1,80 k. preto e azul.
Tiragem: 125.000 blocos nao denteados.
Desenhos de Kamil Lhotak e gravuras
(25 de Setembro) - Selo de 2 fo., lilas,
de Jiri Svengsbir. Os selos sao impressos em
com urn cupao anexo, emitido por ocasiao
talhe-doce, em folhas de 50 exemplares.
da Exposicao FilatcHica Nacional e do «bia
(1 de Outubro) -10.° aniversario da Chido Selo 1959».
na Popular. Folhas de 50 selos impressos
Tiragem: 350.000 exemplares denteados e
em talhe-doce, com desenho de Bedrich
15.000 nao denteados.
Housa e gravura de Jaroslav Goldschmied:
(4 de Outubro) - ~elo de 60 fi., cmitido
30 h. encarnado e amarelo esverdeado.
par ocasiao do primeiro dia da uSemana
16 de Outl.Jbro) -150.° aniversario da
da carta manu.scrita». 0 desenho deste selo
m orte de Franz Josef Haydn, e 150.° aniver- I representa duas maos trocando uma carta.
sario do nascimento de Charles Darwin.
As maDs sao cobertas de bandeiras de dife60' h. azul (Haydn).
rentes palses, simbolizando a coexistencia
3 k. castanho avennelhado (Darwin).
pacifica entre os mesmos.
DC5cnhos do Prof. Karel Svolinsky, e graA tiragem e de 2.800.000 exemplares denvuras de Jindra Schmidt.
teados e 15.000 nao denteados.
Folhas de 50 selos impresses em talhe(24 de Setembro) - Selo de 60 fi. come-doce.
morativo da chegada do foguetao sovietico
FINLANDIA-(2 de Novembro) -A Dia lua. Deste selo, cujas dimensOes sao
reccao Geral dos Correios da Finlandia de26 x 65 mm., foram impressos 5.000.000 de
cidfu emitir urn selo de 45 m., destinado a
exemplares denteados e 20.000 nao denteafranquear a correspondencia transportada
dos. 0 desenho representa 0 foguetao apropor via aerea.
ximando-se da lua, sobre a quaI se Ie, alem
da bandeira sovietica, a hora exacta a que
(14 de Novembro) - Selo de 30 m., comese registou a chegada: 22h.0234.
morativo do centenario do nascimento de
TURQUIA - Sene para 0 correia aereo,
Elin Oihonna Kallio. Este selo, cujo desci1ustrada com aves diversas:
nho se deve a OIavi VepstiHiinen, e a gravl.:·ra
·40 k. violeta avennelhado - andorinhaa R. Achrin, tern urna tiragem de 2.000.000
13.000.000 exemplares
de exemplares.
65 k. verde azulado - grou - 4.000.000
HUNGRIA - (20 de Setembro) - 150.°
85 k. azul pavao-gaivota-5.000.ooo
aniversario da morte do compositor Josef
105k. amarelo sepia - gaviao - 10.000.000
Haydn (1732-1809):
125k. violeta - andorinha - 3.000.000
40 fi.. vinhatico e amarelo.
155k. verde - grou - 4.000.000
60 fi. azul esverdeado e encarnado
195k. azul- gaivota - 7.000.000
1 fo. violeta e amarelo ouro
245k. laranja sepia - gaviao - 4.000.000
Tiragem: 400.000 series denteadas e 20.000
(19 de Outl-bro) - Emissao comemoranao denteadas.
tiva do 1.0 Congresso Internacional de Arte

- - A Sicilia-59 nao teve emissao de selos
nem sobrescrito especial, mas teve urn carimbo comemorativo, com 0 qual recebemos
urn sobrescrito, enviado por aquele Alberto
Armando Pereira.

DE PORTUGAL

- - De Palenno, recebemos varias cartas e postais dos nossos queridos amigos
srs. Prof. Doutor Carlos Trincao, Eduardo
Cohen, dr. Almeida Dias, Heitor Sanchez,
Sebastiao Amaral, D. Borras Feliu e Alberto
Annando Pereira, aos quais agradecemos as
infonnac5es que ao nosso reporter pennitiram malalinhavar esta reportagem.

J

o
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ltiri da «Sicilia-59»
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lEILAO

1962 - Praga (Checoslovaquia)
1963 - Istambul (Turquia)

rac;lio, a titulo da Organizac;lio da Interposta
1959.

Durante 0 Congresso de Hamburgo, M.
H. Deninger, em nome da Bund Deutscher
Philatelisteb-Verein, entregou ao Secretario
Geral-Tesoureiro urn cheque de DM 5000,
representando a participac;lio da sua Fede-

ISTANBUL FILATELIST KULVBV
Esta sociedade acaba de criar dois premios de honra para recompensar os dois
melhores estudos filatelicos ou artigos literarios que tratem da filatelia turca.

NOS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 1959

Como sempre, um acontecimento filatelico de l.a ordem
Perio de 4000 lotes com material excelente;

Alemanha antiga

I

varias vezes quase completa, com grandes rarldades.
Dlspersilo de colecc;aes especials das mals conhecldas, e mullas vezes dlstlnguldas.
Correio prussiano na Uni/Jo Postal Germano-Austri.ca,
com grandes rarldades, exemplares unlcos e franqulas
mlstas ' as mals raras.
Alemanha com territorios extraordlnarlamente multlplo com rarldades
Dantzig e Sarre. Series excelentes, na maloria multlplas,
Colonias alemis
multo rico com China carimbo manual e com Camarllo 5 Marcos com filigrana, multiplo, e Kia!ltschou
MI.-N.u 4, $ 2 1/2.
Enropa
excelentemente sortldo, nilo s6 selos c1asslcos de
todos 05 parses, mas tambem a melhor mercadorla
corrente, na malorla de casas multiplos, entre oulros
Franc;a anfiga, lie de France, ambos os tlpos em par.
Portngal
prlmelras .mlssaes em exemplares de qualidade, em
parie tlras, blocos e carias.
Sui~a
todos os cantaes.
multas carias raras, entre outros Mauritius prlmelras
Ultramar
emlssaes, em pec;as de qualidllde, soltas, em pares e
sobre carias.
'Trlnldad carta de barco Lady Mc Leod.
Extraordlnarlamente, grande parte de co/ecc;oes, multas pec;as raras. Catalogo do leililo, rlcamente Jlustrado com 50 quadros fotogralicos e 3 fotografias a
cores, sera envlado a pedldo aos Interessados serlos.

-

tEILOES

FOLHAS DE ALBUM

L+ F

TORRES,

-

F~

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM

EXCELENTE

ZENTA E

LEltOES DE QUALIDADE

ESCRITORIO

FlLAT~LICO

Fundado em 1920

QUADRICULADAS,
S~PIA,

CARTOLINA,
CORES

CIN-

TAMANHO

INTERNACIONAL

CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

Raridades de Portu.gal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades,
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista

Avenida Rocha Paris, 54-1."

Compra constante a pronto de selos holados
de alto valor e de grandes colec~ies

PEf;A EM QUALQUER COMER-

Apartado n." 44

iii remessas para a 17. Lellio L + F

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM

VIANA DO CASTELO
Portugal

Pede-se desde

8

LANGE & FIALKOWSKI
Brlefmarken -

Ver~telgerungen

WIESBADEN
Llln991155e 7 - Telefone

2 B7 65

TORRES
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Telefone n." 22020
End. Telegnifico: REPERFILA
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volvida ao comissario donde depende
leccionador.

0
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ADMISSAO

A Associac;ao Filatelica Romena foi admitida por unanimidade como membro da F.
I P., e provisoriamente a Sociedade Filatelica do Chile, tambem por unanimidade.

ELEI(:CJES

Foram eleitos memhros:
CONSELHO DA F.LP. :

EXPOSI(:CJES INTERNACIONAIS

Orhan Brandt - Turquia
Hermann Deninger - Alemanha
Leo~ Dubus - Franca
Georg Menzinsky - Suecia
Wolf de Beer - Holanda
Prof. Doutor Carlos Pinto TrincaoPortugal

1959 - Siciliq (Palermo) de 16 a 24 de
Outubro;
1960 - Barcelona (Espanha) Principios de
Abril.
Esta exposic;ao filatelica internacional
sera organizada em comum com 0 Circulo
Filatelico de Barcelona e a Direcc;ao Geml
dos Correios, de Madrid. Segundo 0 pedido
de L. AUguet, Delegado do Governo de Espanha em Hamburgo, 0 congresso, por 18
votos contra I, decidiu introduzir este pedido tardio na sua ordem do dia. 0 Congresso acordou 0 patrocinio da F.I.P. a esta
exposic;ao, por l3 votos contra 3 (agrement)
c 3 abstenc;5es.
1960 - Polska 60 (Vars6via) de 27 de
Agosto a 9 de Setembro.
1961 - Budapest (Ht:.ngria). 0 patrocini')
da F.LP. foi dado por unanimidade.
1961- Torino (Italia). 0 Congresso decidiu suspender 0 pedido de patrocinio a esta
exposic;ao, porque a Italia organiza ja uma
em 1959, em Palermo. A F.LP. esperara urn
pedido oficial em 1960, para tomar uma decisao.
1962 - Praga (Checoslovaquia).
1963 - Istambul (Turquia) e Luxemburgo.
1965 - Brasil pelo 400." aniversario do
Rio de Janeiro.
1966 - Belgrado (Jugoslavia).

COMIT~

EXECUTIVO

Lucien Berthelot - Franc;a
Prof. Gruss - Checoslovaquia
Robert Lullin - Suic;a
Dr. M. Ophir - Israel
Dr. Achille Rivolta- ItaIia
Sol Grass - Estados Unidos
Corollel Hermann Schultz-SteinheilSuecia
Gaston Trussart - Belgica
Mirko Werner-Jugoslavia
A direcc;ao da F .LP. para
1960 comportar-se-a de:

0

exercicio de

Lucien Berthelot - Presidente
Gaston Trussart - Vice Presidente
Robert Lullin - Secretario-Geral e tesoureiro.
Foram eleitos Presidentes das comissoes·
Will:elm Hofinger - Presidente da Central Internacional para a luta contra as falsificac;oes, e do «Office» Internacional de
peritagens filatelicas.
Robert Lesueur, Presidente da Comissao
contra as emiss5es nocivas a filatelia.
Hartwig Danesch - Presidente da Comissao para educac;ao da mocidade.
Lucien Berthelot - Presidente da Comissao para a conservac;ao das colecC;5es.
R. van der Auwera - Presidente da--Comissao das colecc;oes tematicas.
Harry Walli, ficou encarregado de constituir uma cartoteca das Exposic;5es internadonais, estabelecendo urn ficheiro das
participac;oes que tenham obtido uma rl.!compensa em todas as Exposic;5es patrocinadas pela F.LP., e de verificar a aplicac;ao
dos regulamentos das ExposiC;5es patrocinadas pela F.LP., pelas Comissoes Orgamzadoras destas ExposiC;5es.

Em 1963, tera lugar em Genebra uma exposic;ao filatelica internacional, organizada
pela Cruz Vermelha Internacional e pela Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, por
ocasiao do Centenario da Cruz Vermelha Internacional. Esta exposic;ao sera reservada
aos selos da Cruz Vermelha. Robert Lullin
expos e pediu, em nome doutras instituic;oes, 0 apoio da F.I.P. Dec1arou que todos
os regulamentos da F.I.P. serao aplicados
nesta exposic;ao, e que sera escolhido urn
juri pela F.LP.
Por 19 votos e 3 abstenc;oes, 0 Congresso
aprovou 0 apoio da F.I.P. a esta manifestac;ao.
CONGRESSOS
1960 - Vars6via (PoI6nia)
1961- Budapest (Hungria)

I
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A cidade de Palermo, que albergou a
. SICILIA 59», alinha-se no contorno do golfo do mesmo nome, que os italianos designam poeticamente pela Conca de Oro, pelos aspectos do reflexo do sol nas suas
aguas. Apertada entre montes vulcanicos,
vemu-la bordar a superficie do mar em
grande extensao, donde Ihe adveio 0 nome
grego, Pane Lermos que os fenicios Ihe deram, e do qual deriva a seu hodierno topanimo. A verdade, porem, e que ela ainda se
insinua pelo vale formado pelas referidas
montanhas, que depois se continua par l:ma
fo,1:issima veiga que se pode admirar das
alturas de Monreale.
Capital da Sicilia, e uma cidade que me
disseram abrigar cerca de 800.000 habitantes, rica de tesouros artisticos legados pel os
sucessivos dominadores da iIha.
o seu c1ima, na quadra do ana em que
a exposic;ao filatelica se realizou, era de encanto, constituindo a amenidade da temperatura toma das gran des recordac;oes da «SiCILIA 59».
Os sicilianos vivem quase exc1usivamente
da agricultura, pois a industria mal ainda
penetrou na ilha. Por isso a respectiva populac;ao e paradoxalmente pobre e inculta,
apesar de dar de comer a grande parte da
Italia.
Constou entre as es trangeiros que a Maffia, associac;ao de malfeitores organizada em

Pelo
Prof. Doutor Carlos Trlnciio

grande plano, ainda ali reina imperturbada,
e que mais ou men os toda a populac;ao e
obrigada a pagar-lhe generoso tributo. Mas
e possivel que se trate de historia da carochinha, destin ada a criar uma atmosfera
de sensar,:iio entre os visitantes ,..
Urn dos grandes senhores da iIha e 0
Banco da Sicilia, que organizou a exposic;ao,
e galhardamente suportou os seus encargos,
sem qualquer auxilio dos correios. Creio ser
esta a (mica exposic;ao filatelica internacional que se realizou no mundo sem emissao
de selos comemorativos, e sem a venda de
sobrescritos do primeiro dia. 0 dr. Carlo
Bazan, presidente do Banco da Sicilia, foi
tambem 0 presidente da Comissao Organizadora da exposic;ao, e nessa qualidade deu
as boas vindas aos visitantes, na sessao solene de abertura.
~ de justic;a dizer que todos se esmeraram em receber condignamente os h6spedes, e em resolver a contento destes as pequenas dificuldades que surgiram no decorrer da exposic;ao. Esta e, pelo menos, a impressao dt.:m dos membros do Juri.
Notou-se, de entrada, na fase de preparac;ao, certa falta de sincronismo entre as
comissoes organizadoras ,de Palermo e de

( Fotografias do autor)
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Turim. No final, todos juntaram boas vontades para deixar no aruma dos visitantes boa
impressao da sua estadia em Palermo.
Pena foi que 0 publico, apesar da intensa
propaganda feita na cidade, tivesse revel ado
claro desinteresse pela exposic;ao, onde organizadores, membros do Juri e policia,
sempre estiveram em grande maioria sobre
os visitantes ... 0 custo da entrada era talvez
demasiadamente alto - 250 libras, - mas os
italianos estao bastante habituados a pagar
hem, seja 0 que for.
Os numerosos pavilh5es eram perfeitahtente adequados a exposic;ao de selos; apenas num ou noutro caso houve que cuidar,
a Ultima hora, de quebrar a intensidade da
luz solar, bastante viva na Sicilia.
Os quadros eram de born aspecto, e a sua
montagem, em suportes metalicos, fazia 6ptimo efeito. As coleq;5es estavam dispostas
por ordem nllIIlCrica, salvo uma ou outra
excepc;ao que nao chegou a criar dificuldades ao Juri.
Enfim, a qualidade do material era de
verdadeira categoria internacional. Apreciei
muitissimo a seq;:ao dos Antigos Estados
Italianos, onde brilharam coleccionadores
do pais qt:e nao costumam frequentar as
il1ternacionais, pelo que as suas participaC;5es, alem do atractivo do valor, tiveram a
da novidade. A riqueza do material exposto
levou talvez uma ou outra classificac;ao a
baixar em relac;ao aos premios conquistados
em exposic;5es anteriores. Houve ao todo
2500' quadros.
A boa organizac;ao do trabalho do Juri
permitiu completa-lo em 4 dias. Deve-se,
este resultadC' excelente, a firme presidencia
do dr. Mario Diena, e a valiosa cooperac;ao
do secretario-interprete dr. Enzo Diena. Os
dais vice-presidentes, Sir John Wilson e 0
signatario, tiveram apenas func;5es honori-

ficas, visto a zelosa actuac;ao do dr. Mario
Diena ter tornado quase desnecessaria a sua
intervenc;ao.
Como habitualmente, 0 Juri dividiu-se
em secc;5es que julgaram as participac;5es
que lhes coube examinar, deixando as propastas para concessao de medalha de DurO
ou grande premio, a decisao da totalidade
dos seus membros. Posso dizer que entre
todos reinou sempre a maior cordialidade,
sendo a grande maioria dos premios principais atribuida por unanimidade, com excepc;fio duma medalha de aura concedida e
doutra negada.
As secc;5es de literatura e colecc;5es tematicas julgaram independentemente, is to e, 0
Jtiri delegou nelas a atribuic;ao dos premios,
sem discutir as respectivos relatorios. Fez-se isto por a maioria do J tiri nao querer
intervir na atribuic;ao de premios as colecc;5es tematicas, que se considerou incompetente para julgar, e pela impossibilidade de
todos tomarem conhecimento, ainda que superficial, das participac;5es da classe de literatura filatelica.
Alem dos 3 Grandes Premios regulamentares das exposic;5es filatelicas internacionais patrocinadas pela Federac;ao Internacional de Filatelia, um na Classe de Honra,
outro na Classe Nacional e outro na Classe
Internacional, houve na .. SICILIA 59» mais
um Grande Premio, a memoria do gravador
dos primeiros selos sicilianos, T. Aloysio
Juvara, destinado a melhor colecc;ao de selos da Sicilia.
o Grande Premio da Classe de Honra foi
conferido a colecc;ao Anderegg, da Suic;a, e
a Grande Premio T. Aloysia Juvara a colecc;ao do sr. Sai Vita, de Milao.
Com a atribuic;ao dos outros grandes premios, houve dificuldade, e criou-se uma situac;ao excepcional que, a meu ver, a Fede-

DE 1959

da Federaoao Internacional
de Filatelia
o Congress a da F.I.P. realizou-se este ano
em Hamburgo, entre os dias 29 e 31 de
Maio.
Participaram nos trabalhos do Congressr)
as Federac;5es nacionais dos seguintes pai·
ses: Alemanha, Austria, Belgica, Brasil, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlandia, Franc;a, Holanda, Hungria, Italia, Israel,
Luxemburgo, Pol6nia, Portugal, Suic;a, Suecia, Checoslovaquia, Turquia e Jugosluvb.
A Federac;ao bUlgara esteve representada
pela Hungria, 0 que totalizou 22 Federac;5e5
presentes neste Congresso.
As Federac;5es que nao compareceram folam as seguintes: Argentina, Egipto, Grecia
e Noruega.
RELATdRIOS DIVERSOS
Os relat6rios do presidente, do tesoureiro
e todos os das divers as comiss5es, apresentados pelos seus presidentes, foram aprovadas por unanimidade, com agradecimentos aos seLoS autores.
Por unanimidade, foi nomeado 0 Conselho da F.I.P.

REORGANIZA(:J.O DA FJ.P.

~

As modificac;5es propostas pelo Bureau
da F.LP., relativas a reorganizac;ao da sua
Administrac;ao, foram aceites par 19 votos
contra 2.
Por conseguinte, os artigos 14.0 e 15.0 do
Estatuto van ser modificados, conforme os
textos publicados na ordem do dia do Congresso de 1959. 0 mesmo aconteceu com a
supressao do paragrafo 3.· do artigo 2.·.

PROPOSTAS APRESENTADAS

(Fotografias do autor)

Por 18 votos com 1 abstenc;ao, foi decidido introduzir nos regulamentos das exposiC;5es filatelicas internacionais, patrocinadas pela F.I.P., a proposta da Federac;ao
Francesa. A direcc;ao ficou encarregada de

se ocupar da redacc;ao do novo artigo qu~
passani a ser como segue:
"Para permitir aos expositores concorrer
num plano de igualdade, 0 numero de quadro propostos as colecc;5es que tenham obtido uma recompensa dmn mesmo grau ou
equivalente, sera identico».
Da Federac;ao holapdesa, foi aprovada,
por 11 votos contra 2, e 7 abstenC;5es, 0
voto com 0 seguinte sentido:
«A Federac;ao holandesa desejaria favorecer tanto quanto possivel os trabalhos do
Congresso da F.I.P., admitindo que e desejavel evitar-se tudo 0 que possa ser nocivo
a este fim. Pede as Federac;5es para se representarem no Congresso da F. I. P. por
urn membro da sua direcc;ao, ou por uma
pessoa habitando 0 seu proprio pais, e de
nao escolherem os seus represent?~tes entre
os delegados das outras Federac;6es presentes no Congresso, ou entre us estrangeiros.
antes da aprovac;ao cl~ i>irecc;ao da Federac;ao nacional em questao, pedindo as Federac;5es unidas pela F.I.P., para apoiarem este
voto designando os seus representantes segundo os principios acima mencionados».
Uma proposta da Federac;ao polaca foi,
par unanimidade, decidido envia-Ia ao Presidente da Comissao para as colecc;5es tematicas.
Depois duma longa discussao, a redacc;ao do voto da Federac;ao austriaca foi modificada da seguinte forma: a) Todo 0 comissario proposto pela organizac;ao duma
exposic;ao filatelica internacional nao pode
ser nomeado sem 0 consentimento da Federac;ao nacional do pais ao qual pertence
o comissario proposto. b) Em todos os paises onde entram varias federac;5es, urn s6
comissario pertencente a uma Fedl!rac;av
filiada na F.I.P. devera ser nomeado. c) S6
as colecc;5es aceites 'e transmitidas pelos
comissarios podem ser aceites pela organizac;ao da exposic;ao. d) Logo que 0 coleccionador se inscreva junto da organizac;a~
da exposic;ao, essa inscric;1io devera ser de-
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en cada ocasion (ejemplo seguido despues
par nosotros), e Inglaterra continua imp avida ante esta avalancha de sellas de Correos, haciendo unas periodicas y escasas
emisiones, con la tradicional efigie de su
Soberano; ejemplo que no fue tan austeramente seguido en s~ Imperio, donde abundan las series de paisajes y alegorias COD
verdaderas marav:iJlas. .
Volviendo al sello ferroviario, aparecen
los de los centenarios de Alemania, Austria
BeIgica, Cuba, Egipto, Francia, Holanda.
Italia, Espana, Suiza y otros. Vienen otras
conmemoraciones ferroviarias, y RlIDlania
conmemora el LXX aniversario de sus ferrocarriles; Suiza e Italia los de las inauguraciones del Simpl6n y del San Gotardo, y
aparecen las famosas series del Metro de
Mosel!, con muy diversos dibujos de trenes,
estaciones, vestibulos, cortes de los distintos trabajos, etc., conmemorativas de la
inauguracion de sus cuatro lineas.
Tambien aparecen sellas ferroviarios en
Etiopia (1931); San Marino (1932), sella de
caracter internacional, puesto que reproduce un cocbe motor de la linea de San Marino a Rimini (Italia); Iran (1935), Sudeste
Africano (1937), Colombia (1939) y Yugos~
lavia (1939).
En quanto a Congresos Internacionales
de Ferrocarriles, Espana fue quien comenz6
las emisiones con ocasion del anterior Congreso en 1930. Despues, en 1933, el XII Congreso, celebrado en El Cairo, tuvo tambien
sus sellos de cinco, 13, 15 y 20 milesimos,
reproduciendo cuatro modelos diferentes de
locomotoras de vapor. EI XIII Congreso, en
Francia, 1937, emiti6 dos sellas de 30 centimos y 1,50 francos, reproduciendo una locomotora electrica y otra de vapor tipo aerodinamico. Los Congresos de Lucerna, en
1947, y de Londres, en 1954, DO tuvieron sellos conmemorativos, siendo el proximo Congreso en Madrid el que reanudara esta simpatica tradicion, con una emision de tern as
ferroviarios, actualmente en preparacion.
Por ultimo, y en 10 que se refiere a Ia.:;
novedades mas recientes en materia filatclico-ferroviaria, hemos de citar los sello,;
aparecidos en 1956, entre los que figuran W1
precioso sella del Japon (10 yen), con locomotora 2 D 2, conmemorando la electrificacion de la linea de Tokaido, y varios sellos
aparecidos en 1957, destacando el emitido
en Egipto, con un ano 'de retraso, para conmemorar el centenario de los ferrocarriles
egipcios . Un sella lila-rosa y gris-verde, que
representa una comparacion entre una antigua locomotora de vapor y una rama de
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automotores, con inscripciones en arabe y
fecha del centenario en cifras; otro sella,
emitido en Suiza, el 27 de febrero de 1957,
de 10 centimos, en dos tones de verde, conmemoranda el LXXV aniversario de la apertura de San Gotardo, y dos sellas de Alemania Oriental, en marzo de 1957, con motivQ
de la Feria de Primavera de Leipzig. Uno
de eUos, azul, representa una locomotora
electrica parecida a nuestras 7600 RENFE,
y en el otro, de color verde, hay un grupo
de ferroviarios en un deposito de locomotoras de vapor, ante una de elIas, c wya puerta de la caja de humos esta abierta.
No es posible entrar en mayores descripciones de selos ferroviarios, dentro de los
limites de en trabajo periodistico, que hemas de terminar senalando el hecho de que
ya no solo el tern a ferroviario va a los sellos, sino que aparece en matasellos conmemorativos de inauguraciones de lineas, electrificaciones, etc., incJuso en Espana, donde
ya se ha hecho repetidamente en los Ulti ·
mos anos, todo 10 cual contribuye a hacer
un ambiente de carino y aprecio al ferrocarril, utiJizando la extraordinaria afici6n quc
a la FilateJia y sus distintos aspectos existe
en cualquier rincon de la tierra. Sera muy
de desear que el tema filatelico-ferroviario
so:: extienda a los diferentes aspectos del ferrocarril, pees es indudable que el sella de
Correos es uno de los medios de propaganda mas amplios y mas apreciados.

Juan B. Cabrera
N. da R. - Este interessante artigo, mesmo com a visivel falta de referencia aDs selos portugueses da especialidade, e transcrito, C011l a devida venia, do boletim n." 6
do «I ." Congresso Illtentacional de Filatelia,
Barcelona 1960».
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rac;ao Internacional de Filatelia deve impedir que se repita.
Os organizadores da exposic;iio tinham
destinado, para Grande Premio Internacional, uma reproduc;ao em DurO da Metope
de Selinonte, enquadrada em lapis lazuli,
de grande valor artistico e intrinseco. Resolveu-se dar este premio, nao a uma coleccao nao italiana, mas 11 colecc;ao de Antigos
Estados Italianos do eng. Mario Tomasini,
cuja secc;ao de Nap01es, exposta em 45 quadros, era verdadeiramente excepcional, e
justlficaria por si s6 a .. SICILIA 59», por ser
ela a melhor participac;ao da Classe de competic;ao. A verdade- e 'que, logicamente, havendo urn Grande Premio Nacional e outro
Grande Premio Internacional, urn deve caber it melhor participac;ao do pais onde a
exposic;ao se realiza, e 0 outro 11 melbor participac;ao estrangeira a esse pais. Nao se
fazendo assim, nao pade atribuir-se 0 Grande Premio nacional, visto que a melbor colecc;ao do pais ja estava galardoada com 0
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Grande Premio internacional. Mas com 0
mesmo fundamento, nao se poderia, em rigor, dar urn Grande Premio 11 melbor participac;ao estrangeira. Saiu-se da dificuldade
tra:nsformando 0 Grande Premio nacional
em premio "SICILIA 59», e atribuindo-o,
muito justamente, 11 colecc;ao de Portugal e
ultramar do sr. Gonzalez Garcia.
Com esta atribuic;ao e com a medalha de
Duro e premio especial, conferidos 11 colecc;ao do Brasil do dr. Almeida Dias, fora as
medalhas de Duro da Classe de Honra dos
srs. Correa JUnior e Eduardo Cohen, e a
medalha de vermeil e premio especial outorgados 11 colecc;lio dos correios estrangeiros
na Romenia, deste Ultimo ~xpositor, fora
outros premios menores, Portugal firmou
• brilhantemente a sua posiC;iio nas grandes
internacionais da filatelia.
Que alegria nao sentiriam Marsden, Carlos George e Simoes Ferreira, se fossem vivos!
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carga ferroviaria, en sus sellos normales,
can motive de la inauguraci6n del ferr'Jcarril de· Quito a Esmeralda. En 1927, se producen emisiones de Costa Rica y Canada;
en 1928, en Terranova, y en 1929, nuevamente em Turquia. EI sello mas curiosa es quiza el de Canada, por representar una comparaci6n entre los diversos medios de transporte, puesto que en el sella aparecen un
correo a caballo, el ferrocarril, el barco y
el avion. Costa Rica repite la serie de 1907;
Terranova da un tren expreso cruzando una
cordillera, y Turquia utiliza su anterior vineta de sella benefice para el correa ordinario.
1930 marca para Espana el momento
de su aparici6n en la his tori a filateliclrferroviaria. Se celebra en Madrid el XI Congreso Internacional de Ferrocarriles, y nuestro pals, que ya habia emitido aquellas famosas series del Centenario del Quijote, de
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, de
la Cruz Roja Espanola, del Centenario de
Goya, etc., todas elIas muy apreciadas por
los filatelicos, lanza, con motivo de dicho
Congreso, una serie total mente ferroviaria,
de doce valores, y un sella independiente
para el correo urgente. Los dibujos, que e1
lector podra ver reprodt:cidos en sus collr
res en plana aparte, constaban de los diferentes locomotoras 'de vapor, y en el sella
de urgencia una locomotora electrica. Los
sellas, numerados por el dorso, como era
antigua costurnbre en Espana, no empleada
por ninguna otra naci6n, son muy buscado"
por los coleccionistas, sobre todo los de algunos valores. Para dicho Congreso se hizo
tambien otra serie de correo aereo.
En el mismo ano de 1930, hay sellos con
temas ferroviarios en tres palses mas: Tur-

40
60
1,00
1,60

h. - castanho e verde.
h . - vermelho e amarelo.
Kes - ocre e azul
Kes - castanhlrvermelho e rosa.
Costa do Marfint - Emisslio de seis selos,
.tendo co~o motivo principal a figu.ra de urn
elefante :

Por
Juan B. Cabrera

I.

quia, Guatemala y Eritrea. La ultima llega
a la filatelia ferroviaria con un sello intercalado en una serie general que representa
un viaducto cruzado por un tren.
Observese qt:e diflcilmente se atreven los
paises que empiezan a emplear sellos ferroviarios, ·a utilizar elementos que no hayan
sido usados antes por otras naciones. Asi,
los 190 sellos emitidos con tema ferroviario
durante los primeros noventa anos de existencia del sella de Correos, 5610 tienen loclr
motoras, trenes, puentes y algUn tUne!. Ni
uno solo trae una estaci6n u otro elemento
distinto.
En la ct:.arta decada del siglo XX, la filatelia tom a gran importancia, pues en ella
empieza a celebrarse los centenarios del
ferrocarril, y el ejemplo de las series conmemorativas, iniciado con otros motivos por
Norteamerica, cuarenta anos antes, ha side
rapidamente imitado por otros palses. Los
coleccionistas de sellos son ya verdadera;;
legiones. La venta de ejemplares alcanZ:l
proporciones considerables, y es buena fuente de ingresos para Estados y para comerciantes. La Filatelia es algo que merece Ia
pena considerar, y sus efectos econ6micos y
de propaganda son indiscutibles.
Los paises europe os se lanzan a una verdadera carrera de emisiones conmemorativas con ct:.aJquier pretexto. Las emisiones
de sellas aumentan las numeraciones de cada pals de modo prodigioso. Sin ir mas
lejos, Espana, que hasta 1930 habia emitido,
en sus primeros ochenta anos filatelicos,
s610 392 sellos, dobla nipidamente esta can·
tidad. S610 los Estados Unidos limitam sus
sell os conmemorativos a uno 0 dos valores

10, 25 e 30 francos, para 0 correio normal,
e 100, 200 e SOO francos, para 0 correio aereo.
Tristiio da Cunha - Emisslio composta
de 14 valores, dedicada a fauna marinha:
1/2p., 1p., 11/2p., 2p., 2 1/2p., 3p., 4p., 5p.,
6p., 9p., 15., 2/6, 55. e 105.
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Ora, se se vai reunir 0 maior numero de
tematicos ou interessados na filatelia tematica, por que nao se aproveita est a soberana
oportunidade para se delinea,r em as linhas
gerais a seguir para 0 coleccionismo tern aticO-filatelico?
Poderia, 11 semelhanc;a do que noutros
paises se tern feito, criar-se urn Simposio
de Filatelia Tematica Portuguesa, no qual
s.] promoveria 0 interdimbio de ideias, discutindo-se a situac;ao actual da filatelia tematica no nos so pais, suas possibilidades, e
os meios mais adequados para a sua difusao.
Nestes debates poderiam intervir todos
os filatelistas que assim 0 desejassem, com
a condic;ao de se inscreverem em registo
proprio, criado por uma Comissao OI'ganizadora do Simposio, indicando qual dos temas do program a elegeria para dissertac;ao,
e qual a durac;ao necessaria para a exposic;ao, qt:e nao deveria exceder 10 a 15 minutos.
Era ainda muito desejavel a intervenc;ao
das principais entidades filatelicas portuguesas, nomeadamente Federa<;ao Portuguesa
de Filatelia, Clube Filatelico de Portugal,
Clube Internacional de Filatelia e tantos
outros que de momento nao nos ocorrem,
e que se fariam representar por urn delegado de reconhecida competencia em assuntos filatelicos.
A Comissao Organizadora do Simposio
elaboraria 0 respectivo programa, em que
se tratassem dos assuntos de maior interesse para a especialidade, e se poderiam
basear 11 volta destes pontos, ou semelhantes:
a) Filatelia Tematica e suas denomina<;6es;
b) Classifica<;ao detalhada dos seus diferentes ramos;
c) Posi<;ao que ocupa a Filatelia Tema·
tica dentro da Filatelia ;
d) Exposi<;i5es educacionais ;
e) Regras para exposi<;6es nacionais de
selos no concernente 11 Filatelia Tematica;
f) Ante-projecto para uma exposic;ao
internacional de filatelia tematica a
realizar no nosso pais.
Enfim, est amos certes de que uma meia
dUzia de pontos seriam suficientes para
serem tratados no primeiro Simposio de
Filatelia Tematica.
Aqui vos deixo, caros colegas tematicos,
uma ideia que vos podereis fazer germinar
e levar por diante, contando sempre connosco.

2 CRONICAS

DO

uLTIMAS EMISSoES
CENTENARIO DO SELO POSTAL
Itdlia - Emissao comemorativa do centenario dos primeiros selos da Romanha:
25 liras - castanho escuro e preto.
60 liras - verde cinzento e preto.
San Marino - Emissao cmnemorativa do
cen tenario dos primeiros selos da Sicilia:
1 lira - castanho escuro e sepia amarelo.
2 liras - vermelho escuro e preto.
3 liras - cinz.G esverdeado e azul ultramar
4 liras - sepia e vermelho alaranjado.
5 liras - lilas e azul escuro.
25 liras - policromado.
60 liras -policromado.
Correio aereo
200 liras - Amarelo, sepia e castanho,
azl··l claro e azul escuro.
V enezuela - Emissao comemoratvia dos
primeiros selos da Venezuela:
0,25 c. - amarelo escuro.
0,50 c. - azul escuro.
I, Bs .-vermelho.
Correio aereo
0,25 C . - amare10 escuro.
0,50 C. - azul escuro.
I, Bs. - vermelho.
DESPORTOS
DOl1linicana - Emissao comemorativa dos
III Jogas Desportivos Panamericanos, celebrados em Chicago:
9 C. verde cinzento e verde oliva.
Idem - Para a mesma comemorac;ao foi
sobrecarregada com «III Joges Panamericanos + 2» a I.' serie comemorativa dos Jogos
Olimpicos de Melburna.
Pol6nia - Emissao comemorativa do VII
Festival Mundial da Juventude :
60 gr. - castanho, vermelho, verde e vinleta s/amarelo.
2,50 Zl. - verde-azul, vermelho, verde ama·
relo e violet a s/cinzento.
Russia - Emissao comemorativa da II
Spartakiada:
15k. -lilas rosa e cinzento.
25k. - verde amarelo, castanho e cinzento
30k. - vermelho e cinzento.
6Ok. - azul, ocre e cinzento.
FAUNA
Checoslovdquia - Emissao comemorativa
do 10. aniversario do Parque Nacional do
monte Tatra:
30 h . - preto e cinzento.
0

Quatro

exposi~oes fllatelicas
em Lisboa

:£ natt:,ral que, por vezes, alguns leitores
menos a par dos problemas e das actividades filatelicas portuguesas, nao compreendam, e por isto interpretem mal, as n«;,ssas
frequentissimas referencias ao Clube Filatelico de Portugal.
Mas a verdade e que, se 0 Clube Filatelico de Portugal esta na base de todas as
actividades filatelicas portuguesas, nos atraic;oariamos a verdade se, a prop6sito de cada
uma dessas actividades, citassemos, nao
aquele clube, mas, por exemplo, 0 Clube Filatelico de Freixo de Espada 11 Cinta, que,
infelizmente, ainda nao existe.
Ocorreu-nos isto, p~r nos parecer justo
salientar que nada menos do que quatro
exposic;oes filatelicas esta neste momento a
organizar aquele Clube Filatelico de Portugal.
Vma na sua sede, Avenida de Almirante
Reis, 70, 3.G, Dt.G, destinada a filatelistns
que nunca tenham exposto.
Outra, de correio aereo, nas belas salas
do Aero Clube de Portugal, na Avenida da
Liberdade, integrada nas brilhantissimas comemorac;oes do cinquentenario desta colectividade.
Vma terceira dedicada a todas as colee<;oes tematicas, na sede da prestigiosa Vniao
de Gremios de Lojistas de Lisboa.
E uma quarta, rectificamos que nao organizada pelo Clube Filatelico de Portugal,
mas por ele entusi11sticamente patrocinada,
na sede do jovem mas ja valioso Clube Arte
e Sport.
Sao, todas elas, exposi<;6es filatelicas destinadas a grande exito, e que muito contribuiriio para desenvolver e prestigiar ainda
mais a filatelia portuguesa. - V. C.

A Exposi~io Filatelica Intemacional de Barcelona -1960
Conforme ja referimos numa das Ultima ..
cr6nicas, a Espanha vai realizar 0 7.0 Congresso Internacional de Filatelia, que tera
lugar em Barcelona, de 26 de Marc;o a 5
de Abril de 1960.
o acontecimento e verdadeiramente notavel, mormente por ser iniciativa e realiza<;ao do governo espanhol, por disposic;ao
do decreto n.· 489-1959, cujo preimbulo
transcrevemos ja.
Simult!i.neamente com esse 1.' Congresso
Internacional de Filatelia, Barcelona sera
palco de uma Exposic;ao Filatelica Internacional, patrocinada pela Federa<;ao Internacional de Filatelia, e que tera a designa<;ao
abreviada de Barcelona-1960.
Tanto para necessario e justo prosseguimento dos recentes exitos filatelicos portugueses, em Israel, 1958, em Hamburgo, 1959,
e na . Sicilia-59,., como p elas rela<;6es especiais de vizinhanc;.a, de amizade e ate de
lin'g ua, - tudo impoe que seja das maiores,
em quantidade e em qualidade, a representac;ao poriuguesa, quer no Congresso, quer
na Exposi<;ao.
Para tanto, serao dadas todas as informac;6es e todas as faciJidades na secretaria
do Clube Filatelico de Portugal, e tambem,
claro, pelo respectivo comissario em Portugal, 0 dinimico e simpatico Henrique
Mantero, de quem, em grande parte, dependera 0 exito portugues, que todos nos desejamos obter em Espanha.- V. C.
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EXITO DE PORTUGAL
EM PALERMO

Vai acentuado noutro local 0 exito estrondoso dos filatelistas portugueses e de
Portugal, na Exposi!;ao Filatelica Internacional de Palermo, «Sicilia-59 •.
Mas nao queremos deixar de vinca-Io nesta sec!;ao, mostrando como tao larga e profunda vitoria, em qualidade e em quantidade, corresponde ao desenvolvimento .. ao
engrandecimento e ao prestigio da Filatelia
no nosso pais, obra que e e tern de ser de
todos, mas para a qual este «Clube Filatelico
de Portugal» tern contribuido, modesta mas
cntushistic3 e perseverantemente.

L. M. DE NORONHA
Apresentou-nos as suas despedidas 0 nosso cons6cio e amigo L. M. de Noronha, filatelista em Ucassaim, Bardez, Goa, e colaborador dos mais dedicados do nosso Clube
e desta revista.
L. M. de Noronha fez, nessa altura, a
oferta de alguns selos novos da India, com
erros, ao nosso director. Aqui lhos agradecemos muito sinceramente.

«ESTATUTO DO SEUh

o

artigo que publicamos, no Ultimo numero desta revista, com algumas criticas ao
decreta do «Estatuto do Selo», mereceu entusiasticcs aplausos, de inumeros nossos
cons6cios, e tanto filatelistas, como comerdantes de selos.
Tais aplausos, e a circunstlincia de 0 autor do referido artigo, director desta revista, ter feito, no . Diario de Lisboa", critica
a ou.tro capitulo do «Estatuto do Selo», levam-nos a reunir em volume aquele cEstatuto do Selo», inserto nurn «Diario do Governo > ja esgotado, e as duas criticas, ampliadas e retocadas, do nos so director.
Volume que nos parece da maxima utilidade, e muito brevemente sera posto a
venda.

"Voz da Zambezia», excelente semanario
que se publica em Quelimape, dirigido pelo
sr. M. E . Fernandes, in sere regularmente
uma sec!;ao filatelica, dirigida pelo distinto
filatelista sr. Jose Lopes Nunes, nosso prezado consocio.
o facto, de per si, merece ser apontado,
e com as nossas melhores sauda!;Oes. Mas
merece tambem os nossos vivissimos agradecimentos, ja que Jose Lopes Nunes, numa
rara compreensao do que sao as actividades
e a obra do . Clube Filatelko de Portugal",
insere em todos os numeros da sua sec!;ao,
espontaneamente, a seguinte n6tula, em
normando:
«Inscreva-se no . Clube Filatelico de Portugal» (filiado na F.P.F.)-o clube de coleccionadores para coleccion!!dores. Correspondencia: Apartado 2.869 - Lisboa».
Aqui deixamos a Jose Lopes Nunes am
apertado at ra!;o amigo.

MARQUES LEITAO
Esteve alguns dias em Lisboa, e deu-nos
o prazer da sua visita, 0 nosso amigo sr.
Marques Leitao, distinto filatelista em Louren!;o Marques.

MANUEL GOUVEIA
Manuel Gouveia e urn POIltUgueS, nosso
prezado cons6cio e querido amigo, que e
comerciante de selos em Sacramento, California, America do Norte.
Alem de nosso sOcio, Manuel Gouveia e
urn grande e dedicado amigo do nosso clube, ao qual tern feito inUmeras e valiosas
afertas.
Uma delas, anual , e a do famoso catalago
Scott. Ca r ecebemos agora a bela edi<;:iio de
1960, em dois volumes, pelos quais aqui expressamos urn grande ctbrat;a ao nosso querido amigo.
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.TEMATICAS
Na data em que estamos a alinhavar este
arrazoado, estamos a escassos 30 dias da
inaugura!;ao da d." Exposi!;ao Portuguesa
de Filatelia Tematica•.
Esperan!;ados de que a primeira exposi!;aO dos tematicos alcance 0 sucesso nacionai que todos muito desejamos, nao s6 para
vencermos a primeira oportunidade que se
nos depara para a Filatelia Tematica come!;ar a singrar no nosso pais, com um caractel' mais incisivo, mas, e sobretudo, para
podermos aquilatar das nossas possibilidades, em paralelo com elevado nl1mero de
paises onde a Filatelia Tematica ja encontrou 0 seu real valor, e on de ja e uma for!;a
com que ha que contar.
Esta exposi!;ao, cujo projecto e realiza(Continutlfiio da pagina 23)
bern dlividas de que estamos em face de
oficinas diferentes. :£ evidente que estamos
em presen~ de urn trabalho grosseiro, comprovativa, quanto ao artista, de falta de
preparacao tecnica, passe pornposamente 0
termo, quanto aos seus superiores hierarQuicos, falta de brio, ou a existencia de
grande desleixo no curnprimento dos seus
deveres, e quanto it administracao e melhor
nao falar nisso ... Nao e de aceitar, para desculpar esta falta de rcspeito pelo escudo
nacional, a ingente necessidade de acudir
a grave crise financeira e moneUlria, que
afectava a vida econ6mica daquela provincia ultramarina.

Par
Jorge Pereira

t;iio Sl! devem exclusivamente ao Dr. Vasconcelos Carvalho - 0 homem que maior
des<!nvolvimento tern dado a Filatelia n o
nosso pais - poderia muito bern ser 0 germen da futura familia tematica portuguesa.
Sera urn ponto de reuniao dos coleccionadores mais afoitos - os expositores -, como tambem dos mais envergonhados e incredulos do valor das suas colect;oes, que
nao concorrerao, mas que iraQ espreitar as
colect;Oes dos temas seus eIeitos, tomando
assim alento para concorrerem a futuros
certames da especialidade.
Na verdade, tern os de constatar que sao
marcacoes desastradas, hoje verdadeira guIodice para amadores da Numismatica.
Por compra ou por oferta, aguardo, com
viva ansiedade, que outros exemplares, bem
ou mal conservados, com rigorosas e artlsticas punt;oes ou rudimentares tracos, venham enriquer 0 meu modesto numofilario .
Tenho bern na mem6ria 0 conse1ho do
mestre acima ja citado, de qua se nao deve
recusar um numisma so pel a razao de estar
mal conservado, e que antes vale ter exewplar nestas condicoes, do que nao ter nenhum .
Assim farei, e assim eles aparecam .
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o Centenario do selo postal polaeo
Decorrerarn cern anos desde que, em 1860,
apareceu e foi posto em circulac;ao 0 primeiro selo postal polaco. Gr~c;as a circunstancias particulares, as quais deram lugar a
este acontecimento, a primeira emissao em
nada pode ser comparada com as primeiras
emiss6es de selos aparecidos noutros paises.
Essas circunstancias particulares resultaram das condic;6es especiais que reinavam
nessa epoca nas terras polacas. Todo 0 pais
estava ocupado pelas tres potencias vizinhas, que tinham efectuado as partilhas sucessivas da Polonia. Sbmente uma pequena
parte do territorio polaco, erigido em «Reino da Polonia», era porvido duma certa soberania, garantida pela constituic;ao, assinad:1 solenemente em Varsovia, em 3 de Dezembro de 1815. Mas os czares russ os, habitr.ados ao regime absoluto, nao tinham nenhuma intenc;ao de respeitar os tratados
internacionais e os decretos impostos POI"
eles ...
Assim, a independencia administrativa do
uReino da Polonia» em breve foi uma pura
ficc;ao, e a opressao, a que a nac;ao polaca
estava submetida, deu lugar a uma insurreic;ao nacional em 1831.
Depois de a tel" cruelmente asfixiado no
sangue do povo polaco, 0 czar russo entregou 0 Governo do Reino da Polonia nas
maDs de urn governador, 0 Conde Paszkiewicz, que acabou pOl" escarnecer todos os
direitos da administrac;ao pohica. Depois da
morte do Conde, a opressao da nac;ao polaca
passou a ser menDs dura, logo que 0 Principe Gorczskow the sucedeu. como governador.
A Direcc;ao dos Correios do Reino da
Polonia aproveitou essa ocasiao para obter
a autorizac;ao de emitir sobrescritos e selos
polacos. Com efeitC', foi a 1 de Janeiro de
1859 que teve lugar a edic;ao dos sobrescritos polacos de canicte r provisorio, carimbados com a impressao normal da Caixa Geral dos Correios.
No ano seguinte, a 1 de Janeiro de 1860,
foi posta a circular 0 primeiro selo polaco.
A edic;ao definitiva dos sobrescritos teve lugar nessa altura.
Em face disso, a Direcc;ao dos Correios
do Reina da Polonia foi pondo fora da
circulac;ao todos os selos e sobrescritos
russos que se encontravam ainda no territorio do dito Reino.
o v:.\or facial do primeiro selo polaco e

de 10 «copekes». 0 desenho con tern as armas do Reino da Polania de 1858, representando uma aguia russa com urn escudo 50bre 0 peito, na qual se encontra uma aguia
polaca.
o primeiro selo polaco foi impresso em
folhas de 100 selos, no total de 3 milh6es
de exemplares, pouco mais ou menos. Esteve em circulac;ao ate 13 de Abril de 1865.
Depois da repressao da segunda insurreic;ao naciomil, que rebentou na Polonia em
1863, contra a opressao do czarismo, a Administrac;ao distinta do Reino da Polonia
foi completamente abolida, e introduziram-se, POI" conseguinte, os selos russos em todo
o territorio do citado Reino.
o selo polaco que sucedeu aquele qt;e
primeiramente foi emitido, so apareceu no
fim da primeira guerra mundial, quando a
Polonia recobrou a sua independencia.
A Exposic;ao Filatelica Internacional
uPolska 60. , organizada pela Federac;ao dos
Filatelistas Polacos, sob 0 patrocinio da Federac;ao Internacional de Filatelia, promete
ser urn aconteeimento de. primeira ordem,
entre os varios previstos pelo Ministerio
dos Correios e Telecomunicac;6es da Republica Popular da Polonia, POI" ocasiao do
Centenario da emissao do primeiro selo
polaco.
o Congresso da F.I.P., de 1960, tera lugar
em Varsovia, durante a Exposic;ao . Polska
1960».
A Exposic;ao uPolska 60 .. constituira uma
manifestac;ao filatelica de importancia in-1
ternacional, nao so porque reunira as coleeC;6es de filatelistas polacos, mas tambem
preciosas colecc;6es de filatelistas de quase
todo 0 mundo.

CO:MPRO
PORTUGAL e

mtramar

Porto-

gu&: S6ries novas, usadas, selos
emassados e qullos, s6 de boa
mlstura, pwgo multo bem.

ALFREDO SCmCK
Apartado 842
LISBOA-2
Teler. 58312
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Proximas exposioQes filatelicas
)

Em LISBOA

No prosseguimento, constante e entusiastico, de uma obra positiva, construtiva, que
a si propria se impos, e que e aquela donde
resultara 0 engrandecimento e 0 prestigio
da Filatelia portuguesa, vai a Direcc;ao do
Clube Filatelico de Portugal realizar em
Lisboa, nos meses de Novembro e Dezembro proximos, nada menos do que tres exposic;6es, para cujos regulamentos, sinteticos mas completos, iamos a escrever perfeitissimos, chamamos a atenc;ao esc1arecida
de todos os nossos leitores.

EXPOSIQKO FILATELICA
PARA PRINCIPIANTES, NO
CLUBE FILATELICO DE
PORTUGA,L»

«I.n

REGULAMENTO
1.0 - 0 Clube Filatelico de Portugal r ealiza na sua Sede, de 24 a 29 de Novembro
de 1959, uma ExposiC;iio Filatelica a que s6
podem concorrer os s6cios inscritos como
principiantes e medios, que nao tenham
participado ainda em 'qualquer Exposic;ao.
§ unico: A verificac;ao da categoria dos
concorrentes sera feita pelos ficheiros do
Clu.be.
2.0 - Os concorrentes podem participar
nas seguintes classes:
1- Selos de Portugal e Ultramar.
II - Selos estrangeiros.
III - Coleec;6es tematicas.
IV - Sobrescritos com carimbos de 1 °
dia ou comemorativos.
V - Postais maximos.
0
3. - 0 Juri sera constituido POI" membros da Direec;ao do C.F.P., e das suas decis6es nao havera recurso.
4.0 - A distribuic;ao dos quadros pelos
concorrentes sera feita pelo Juri em func;ao
do seu nUrnero e da quantidade de material
seleccionado pela Comissao de Reeepc;ao nomeada para 0 efeito.
5.0- A melhor representac;ao, dentro de
cada classe, sera atribuida uma medalha.
6.0- Constituem elementos para a classificac;ao, nao s6 () valor e quantidade do

material, mas tambem a boa apresentac;ao
do mesmo e 0 estado das pec;as.
7.0-A inscric;ao, que e gratuita, devera
ser feita ate 10 de Novembro, directamente
ow pOI" carta registada, e 0 material entregue na Sede do Clube ate tres dias antes
da inaugurac;ao.
INSCRICOES :
A inscric;ao encontra-se aberta na secretaria do Clube Filatelico de Portugal, constando ja dela os nomes dos srs. Ernesto
Patricio Franco, Jose Eduardo Pereira Rodrigues, Victor Manuel Marques, Luis Viana, Miguel Pimentel Saraiva, Fernando Jose
Almeida, Antonio Ferreira Rodrigues, D. Maria da Conceic;ao Hernandez, dr. Montenegro Carneiro, Am'bal de Al~eida Marques,
Joao Robertson, D. Maria Paula Vieira, Fernando Jose Vieira e Rolando Alvaro Mendonc;a.

d. n EXBOSIQkO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA»
REGULAMENTO
Art. 1.0 - Sob 0 patrocinio da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, realiza 0
Clube Filatelico de Portugal, na sede da·
quele organismo, de 1 a 8 de Dezembro de
1959, a 2.· Exposic;ao Filatelica na Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, que se denominara «1." Exposic;ao Portuguesa de Filatelia Tematica».
Art. 2.0 - Poderao concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal e Ultramar, ou
estrangeiros aqui residentes, com material
integrado nas seguintes classes:
a) Colecc;6es de selos tematicos.
b) Colecc;6es de carimbos tematicos.
c) Colecc;6es de postais-maximos tematicos.
d) Literatura tematica.
Art. 3.0- Para cada dasse, havera medalhas de vermeil, prata e cobre, no nUrnero
que 0 juri en tender, e de acordo com a proporc;ao e 0 merito dos concorrentes em cada
classe, alem de outros premios ofereeidos
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pelo Clube Filatelico de Portugal e !)or
quaisquer outras entidades, comerciais ou
filatelicas.
Art. 4.a - 0 juri sera constituido por tres
ou cinco membros, designados pela UnHio
de Gremios de Lojistas de Lisboa _ pelo
Clube Filatelico de Portugal. Fu.ncionara
tambem como comite de admissao, e das
suas decisoes nao havera recurso.
Art. 5.a_ Por se tratar da primeira expusi«;ao portuguesa da especialidade, e pou·
cos meses depois da publica«;ao do regulamento das Exposi«;oes Tematicas, da Federa«;ao Internacional de FilateJia, este nao
sera aplicado, nem para a adrnissao nem
para a classifica«;ao dos concorrentes.
6.a - As inscri«;5es, que sao gratuitas, poderao ser feitas nas secretarias da Uniiilj
de Gremios de Lojistas de Lisboa e do Clube FilateJico de Portugal, ate vinte dias antes da inaugura«;ao da - exposi«;ao, e 0 respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate tn!s dias antes da mesma
inauffl:lra«;aO, e levantado pelos concorrentcs
ate tres dias depois do encerramento.
7.a - Embora fa«;am quanto ern si caiba
pela sua conserva«;ao e guarda, os citados
organismos nao se responsabilizam pelo material expos to, que podera ser seguro pelos
seus proprietarios.
INSCRI<;OES :
Podem fazer-se na secretaria do Clube
Filatelico de Portugal», tendo, sido as primeiras as dos srs. Erncsto Patricio Franco,
Jose de Gois Romao Coutinho, capitao Sid6nio Pais, Ant6nio Sousa Coelho, Rolando
Mendon«;a, Jorge Pereira, dr. Fernando
Abranches Ferrao, dr, Abel Salazar Carreira,
Adelino Joaquim Brito Guapo, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Miguel Pimentel Saraiva,
dr. HQnrique Pimentel Saraiva, Sergio W.
Sousa Simoes, A. M. Cunha Vaz, eng. Monteiro de Almeida, Victor Manuel Freire de
Liz, Armando Avellis e Silva e Rau.l Soares .

Correio Aereo, a qual podem concorrer todos os coleccionadores de selos da especialidade, nacionais ou estrangeiros.
Art. 2,a - Os concorrentes apresentarao 0
seguinte material, que constituira outras
tantas classes:
l .a - Selos de correio aereo de todo 0
mundo.
2.· - Selos que, nao sendo de correio aereo, sejam de motivos de avia«;ao.
3.° - Sobrescritos corn carirnbos de 1.0
dia de emissao de selos de correio
aereo,
4." - Carimbos de I."' vaos.
5." - Postais maximos referentes a correia
aereo:
6_" - Selos com vinhetas ou carimbos
com motivos comerciais aereos.
7," - Literatura filateJica sobre correio
aereo.
8." - Outros motivos de correio aereo
nao especificados.
Art. 3." - Havera medalhas e diplomas
para as melhores participa«;oes de cada
classe, no numero que 0 Juri entender, alem
dos premios oferecidos pelo Clube Filatelico
de Portugal ou. Companhias de Avia«;ao.
Art. 4.· - Havera uma classe de honra,
separada das classes de competi«;ao, e constituida por filatelistas especialmente con vidados, a todos os quais serao atribuidas
medalhas de vermeil.
Art. 5." - 0 Juri sera constituido p~r 3
ou 5 membros, um deles representando 0
A.C.P. e os outros escolhidos pelo C.F.P.,
os quais funcionarao tambem como Comite
de admissao, nao havendo recurso das suas
decisoes .
Art. 6.0 -As inscri«;oes, gratuitas, poderao
ser feitas nas sedes do A.C.P. ou do C.F.P.,
ate 10 dias antes da inaugura«;ao da exposi«;ao, e 0 material entregue num destes organismos, ate 3 dias antes, e levantado ate
3 dias depois do encerramento.
INSCRI<;OES :

«1.n

EXPOSIQAO FILATELICA
DE CORREIO AEREQ»
REGULAMENTO

Art. La - Sob 0 patrocinio do Aero Clube Je Portugal, realiza 0 Clube Filatelico de
Portugal, na sede daqt'cle, de 12 a 20 de Dezembro de 1959, a I." Exposi«;ao Filatelica de

Recebem-se na secretaria do Clube Filatelico de Portugal, contando-se ja com us
nomes dos srs. Ernesto Patricio Franco,
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, capitao
Sid6nio Pais, Jorge Ribeiro Borralho, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Miguel Pimentel
Saraiva, Ant6nio Joaquim Correa Junior,
prof. doutor Carlos Trinciio, Jose de Sousa
Gomes, dr. Cecilio Fernandes e Manuel Azevedo.

as carimbos de Angola
Depois da leitura dos Carimbos Coloniais, n.J monumental trabalho do sr. Pedro
Batalha Reis, modestamente intitulado Cartilha da Numismcitica Portuguesa, tive interesse de rever os meus numismas carimbados, para melhor identifica«;ao e arrurna«;ao dessas pe«;as monetarias, descan«;ando
hoje do peso das sLas fadigas . Quer isto
dizer que estes exemplares, depois de cumprirem a sua missao na primeira fase da
sua vida, e for«;ados, por efeito de marca«;ao, a urn novo periodo de trabalho, estao
hoje guardados para se darem ao luxe de
serem considerados moedas raras, quando,
na verdade, se estao hoje gozando a sua
reforma, e porquc teriam sido, posslvelmcnte, afastados dos seus companheiros que
melhor vida tivessem levado.
Contudo, elas demonstrarn ter cumprido
cabalmente 0 seu dever, 0 desgaste assim 0
comprova, mas- teni ainda elementos de
rapida identifica«;ao. Forarn, de certo, consideradas rebutalho, moeda vii, indignas de
figurarem em luxuosos e aveludados ficheiros, onde outras companheiras gozarn de
urn repouso bern merecido.
Foram expulsas do seu convivio, assim
acontece a muita gente boa que trabalha
e ganha duramente 0 pao de cada dia.
Mas, voltando ao que interessa, ou nao
in teressa, tenho aqui, na minha frente, 4
exemplares, cada urn de sua data, e com
carimbos diferentes entre si. Quanto aos
primitivos valores faciais, UIffi exemplar e
1/2 macuta de 1762, e tres outros exemplares de 1/4 de macuta, de 1763, de 1773 e
1785. Estamos quase a dois seculos de distancia; com excep«;ao da primeira, as restantes sao contemporaneas do notavel governador D. Francisco Inocencio de Sousa
Coutinho, que deixou obra de vulto, como
defensor e guarda da Fazenda Publica, defensor do trabalhador negro, e adrninistrador da Justi«;a Real.
Analisando os carimbos nelas apostos,
pc.steriormente, e seguindo 0 que se encontra escrito na obra acima referida, ha 3 pun«;oes de 1814, outras 2 de 1854, e adentro de
cada um destes grupos, respectivas varia-

Pelo
Dr. Arnaldo Braziio
«;5es. Estamos em presen«;a de 5 variedades,
denotando a possibilidade de 5 oficinas ou,
pelo menos, 5 moedeiros indfgenas.
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Urn artigo de Lyne S. S. Hoffman, publicado em «The American Philatelist», orgao
oficial da Am. Phil. Soc., e traduzido por
J A. Alvarez de la Estrada, para «Madrid
Filatelico., da-nos conta do processo usarto
por aquela sociedade para efectuar urn registo permanente de todos os envios ~e selos que se recebem, para proteger os pro·
prietarios e a Sociedade contra perdas par
fogo ou por roubo.
Por meio do aparelno «Rekordaklunior
Microfilmer», poderao microfilmr._....se uns
4.700 cadernos de selos (capa t: 12 paginas
cad a urn) apenas por 4.15 dolares, 0 que
significa que cada caderno pode ser microfilmado por menos de urn onze avos
de centimo de dolar.
o microfilme constituira uma prova basica em caso de furto ou extravio.
Apesar de cada selo ser reduzido a

tado, «50., e a direita «Ctv», e ao fundo, horizontalmente, «Guine».
«Assistencia».
Impressos, tambem, na Imprensa Nacianal da Guine, com 0 denteado 11Ih, e em
papeis que vao do fino ao espesso.
A cor empregada foi 0 bistre esverdeado,
haven do, tambem, diferenc;as de tonalidades
muito sensiveis.
A tiragem foi de SO mil selos.
Em 1939, a portaria 134, de 4 de Dezembro, determinava que, pela Imprensa Nacianal da Guine, fosse feita, urgentemente, a

emissiio de 200.000 selos de Assistencia, com
as caracteristicas referidas no Diploma Legislativo n." 1009, de 21 de Junho de 1937,

mudada a cor para verde acastanhado e com
o mesmo picotado.
Estes selos comec;aram a circular em 1940.
Em 3 de Fevereiro de 1941, 0 encarregado
do governo da Guine, Armando Augusto
Gonc;alves de Morais e Castro, desejando
reunir num so diploma tudo 0 q!le estava
legislado sobre «Se1o de Assistencia», aclarar algumas disposiC;Oes que tern suscitado
duvidas, e alterar outras, bem como modificar as dimensoes exageradas do selo e,
bern assim, criar novas taxas desse selo,
assinoll 0 Diploma Legislativo n.· 1125, daquela data. Os seus desejos foram cumpri-
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1/24 do tamanho, as fotografias revel am
tudo, mesmo denteado defeituoso ou ligeira
obliterac;ao, excepto a filigrana. As reclamac;6es por extravio ou perda serao consideravel mente reduzidas, dado que se pode verificar perfeitamente se a montagem dos Sf'los e feita de acordo com as normas impressas nos cadernos de vendas, e todos os
cadernos que nao se encontrem em conaic;6es sao imediatamente devolvidos.
A leitura das microfotografias, que sao
facilmente referenciaveis, e feita com projecc;ao em aparelho proprio, podendo obter-se duplicados ao custo da pelicula virgem.
As peliculas ocupam tao pouco espac;o que
nurn rolo de pelicula que cabe na palma da
mao, se podem regis tar cerca de 5.000 cadernos de venda.
. ..Boas ideias, que nos, infelizmente, ~6
conhecemos por ouvir dizer ...

dos pela portaria N.· 10, de 30 de Janeiro
de 1942, - Boletim oficial n.· 4 - esta assinada, ja, pelo novo governador, Ricardo Vaz
Monteiro.
o selo passou, agora, a ser:
- Urn rectangulo em campo amarelo zsverdeado, contorno preto para a taxa de $SO,
medindo 25 mm de comprimento e 20 mm
de largura, ao centro 0 Escudo Nacional,
com a legenda ao alto «Republica Portuguesa», ao meio a esquerda do Escudo ,,50.,
e 11. direita "Ctv., ao fundo, horizontalmente,
«Guine».
«Assistencia»
Foram, tambem, impressos na Imprensa
Nacional da Guine, e a primeira emissao
constou de 400.000, sendo 200.000 da taxa cle
$50 - unica que interessa ao correio-loo.000
da ta'{a de 2$50, e 100.000 da taxa de 5$00.
So a primeira foi empregada no correio,
e a sua cor vai do amarelo castanho ao
verde e preto, passando pelo verde azeitona
e verde amarelo.
A sua circula~ao foi regulada pela por,aria n.· 10, de 30 de Janeiro de 1942.
o papel empregado vai do fino ao espesso, havendo, tambem, em papel porcelana,
e picot ado 11.
Todos os selos de «Assistencia» da Guine
portuguesa foram emitidos sem gorna e sem
beleza alguma, embora este ultimo ja seja
urn poueo melhor do que os antecedentes.
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IV
«Dia do Selo). Os selos dos
coleccionadores faJecidos
Aqui, comemora-se 0 «Dia do Selo» no
dia I.· de Agosto. Esta data foi escolhida
porque foi no I.. de Agosto de 1843 que se
iniciou a venda dos nossos primeiros selos
postais: os famosos «olho de boi•.
A data e oficial, porque foi durante 0
I." Congresso Filatelico Brasileiro, realizado
em 1938, que 0 Director Geral dos Correio '
e Telegrafos propos a instituic;ao desse dia,
escolhendo esta data para a sua comemorac;ao.
Assim, anualmente, 0 Clube Filatelico do
Brasil organiza urn programa especial para
festejar 0 «Dia do Selo •.
Este ano cOl",be ao nosso conhecido filatelista R. Koester 0 «dou» dos festejos, com
a exibic;ao de sua maravilhosa colecc;ao especializada de carimbos do Imperio. E sta
colec~ao foi premiada com medalha de prata em Lisboa, e vermeil em Nova York. Ultimamente melhorou consideravelmente, e
acredito ser uma das mais importantes que
temos actualmente.
A sua exibic;ao foi urn grande prazer
para a centena de pessoas que estava presente. Muito interessante, utH e instrutiva,
foi a palestra e descriminac;ao feita pessm.lmente pelo sr. Koester. 0 sucesso foi completo.
A reuniao terminou com urn grande leiHio de selos e pec;as filatelicas, e a distribuic;ao de urn ponche e coqueteile.
Outr~

grande acontecimento, que desper-

Por

HUGO
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tou vivo interesse na nossa filatelia, foi a
venda feita por intermedio do Clube, dos
conjuntos e mais material filatelico que deixou 0 nos so pranteado consocio e amigo
Zoran Ninitch.
Sua familia resolveu entregar tudo ao
Clube, para se encarregar da venda, e 0
Clube resolveu organizar urn leilao especial,
somente com tudo que Ninitch deixou para
sua familia. Foram cerca de 70 lotes, que
renderam cerca de trezentos mil cruzeiros.
Optimo resultado para a familia, e urn
comprovante de como t:ma organizaC;ao filatelica pode ser uti!, mesmo depois do falecimento de· seu socio.
De facto, sou daqueles que acham que
uma agremiac;ao fiI?telica deve prestar todo
e qualquer servic;o aos seus socios. Deve ser
uti! em tudo que diz respeito a fi!atelia,
principalme:nte quando a sua intervenc;ao sc
torna necessaria para se conseguir urna valltagem ou beneficio para esse associado.
Nao e a primeira vez qwe 0 clube tern
a oportunidade de orientar e auxiliar os
herdeiros de colecc;6es que pertenceram a
seus socios, na sua venda. Esta maneira
de agir da certeza aos seus !>6cio~ de qU;!
a sua familia nao ficani desamparada e desnorteada no que diz respeito a venda de
sua colecc;iio, pelo justo prec;o do seu valor.
Acho que todos os Clubes e Sociedades filatelicas devem fazer 0 mesmo, a fim de tirar
o receio dos coleccionadores, de que haja
a possibilidade de seus herdeiros serem tapeados e enganados, quando tiverem que
vender a sua colecc;ao.

A Coso A. Molder
esta sempre compradora de coleq:oes, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpressoes, etc.
Se est.1 verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pe~a a nossa publica~ao "0 SELO··, que
traz uma larga lista de selos,' com os pre~os de venda,
ou fa~a 0 seu pedido por mancoli::;ta, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1. de Dezambro, 101• 3. (elevador)'
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seus selos de

Foi em 1911 que, na metr6pole, 05 primeiros selos de «Assistencia» viram a h:.z
do dia.
Na Guine portuguesa comel;aram em
1934.
Foi 0 diploma legislativo n." 875, de 10
de Setembro de 1934, publicado no Boletim
Oficial n." 37, dessa data, que 0 criou, porque, segundo a letra do m esmo diploma.

nao existiam, na Colonia, fundos que pennitissem, embora temporariamente, prover
com os meios de assistencia indispensdveis,
os europeus e naturais das outras colanias
que: por carencia de recursos, eventualmetlte deles venham a necessitar.
o mesmo diploma afirma que 0 Governo
da Colonia, sem agravar as condi~Des econamicas, pode, com 0 concurso do publico,
suprir essa faIta com a cria~ao desse selo.
Foi assim que nasceu 0 1." selo de «Assistencial> na Guine portuguesa.
o desenho deste selo e da autoria do
agrimensor Raul l.omelino Rodrigues, funciomirio dos servil;os do Cadastro, e foi
aprovado pela portaria n." 88, de 1 de Outubro de 1934, publicada no Boletim Oficial
N." 40, da serie desse ano.
As suas caracteristicas oficiais sao :
- Urn rectangulo em campo verde medindo 0,046 mm de comprimento e 0,24 mm
de largura, ao centro 0 Escudo Nacional,
com a legenda ao alto «Republica Portuguesa», ao meio e 11 esquerda do escudo «50"
e a direita .Ctv», e ao fundo, horizontaImente, .GuiDe».
«Assistencial>.
Foram executados tipogr1lficamente, na
Imprensa Nacional da Guine, a 2 cores, em
folhas de 10 selos (2x5) e em 2 tiragens.
Na primeira era impressa 0 fun do, feito
em vinhetas, a verde claro, sendo na se·
gunda tiragem 0 cheio e a cercadura que
eram impressos a castanho.
As diferenl;as , sem serem da cor - que
vai do verde ao verde claro e verde amarelo
- que se notam nestes selos. sao devidas ~
terem sido empregadas algumas vinhetas
de refugo, por falta de melhores.

Par

J. Pires de Figueiredo
A picotagem foi feita em maquina, trabalhando a pente, produzindo 0 picotac.lo
14112Neste selo tudo e reio. A primeira tiragem foi de 100.000 selos, e come~aram a circular no final do ano de 1934.
o seu el1lprego era obrigatario, no servil;o interno da col6nia, de 15 de Dezembro
a 15 de Janeiro e de 1 a 30 de Abril de cada
ano, em toda a correspondencia postal e
telegrdfica, particular, que transite pelos

telegrafos-postais da Colonia enos
vales do correio, 11 razao de $50 por cada
mil escudos ou frac~ao.

sen'i~os

E a sua falta implicava as sanl;oes previstas para os cru:os de falta de estampiIhas na correspondencia postal.
Assim 0 determinava 0 art. 3." do diploma criador desse selo.
Era, entao, governador da Col6nia, 0 major de Cavalaria Luis Ant6nio de Carvalho
Viegas.

Porque a verba assim obtida nao chegasse para se poder abranger, na sua aCl;ao,
os aspectos mediccrsocial e de trabalho, 0
mesmo governador, 3 anos mais tarde, em
lunho de 1937, pelo diplc>'lla legislativo n."
1009, mandou dar uma mL. .s larga aplical;llo
aos fundos produzidos por esse selo, e aumentou-os, tornando a sua apliCal;aO obrigat6ria para diversos actos, independentes
dos servil;os dos correios, nao abrangidos
ate ali.
E para melhor 0 diferenl;ar do primeiro,
mandou que 0 selo de assistencia passava a
ser:
- Urn rectangulo em campo ve rde, medinc10 0.047 mm de comprimento e 0,024mm
de largura, ao centro 0 Escudo Nacional,
com a legenda ao alto "Republica Portuguesa», ao meio, a esquerda das Armas do Es-
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Sua familia resolveu entregar tudo ao
Clube, para se encarregar da venda, e 0
Clube resolveu organizar urn leilao especial,
somente com tudo que Ninitch deixou para
sua familia. Foram cerca de 70 lotes, que
renderam cerca de trezentos mil cruzeiros.
Optimo resultado para a familia, e urn
comprovante de como t:ma organizaC;ao filatelica pode ser uti!, mesmo depois do falecimento de· seu socio.
De facto, sou daqueles que acham que
uma agremiac;ao fiI?telica deve prestar todo
e qualquer servic;o aos seus socios. Deve ser
uti! em tudo que diz respeito a fi!atelia,
principalme:nte quando a sua intervenc;ao sc
torna necessaria para se conseguir urna valltagem ou beneficio para esse associado.
Nao e a primeira vez qwe 0 clube tern
a oportunidade de orientar e auxiliar os
herdeiros de colecc;6es que pertenceram a
seus socios, na sua venda. Esta maneira
de agir da certeza aos seus !>6cio~ de qU;!
a sua familia nao ficani desamparada e desnorteada no que diz respeito a venda de
sua colecc;iio, pelo justo prec;o do seu valor.
Acho que todos os Clubes e Sociedades filatelicas devem fazer 0 mesmo, a fim de tirar
o receio dos coleccionadores, de que haja
a possibilidade de seus herdeiros serem tapeados e enganados, quando tiverem que
vender a sua colecc;ao.
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pelo Clube Filatelico de Portugal e !)or
quaisquer outras entidades, comerciais ou
filatelicas.
Art. 4.a - 0 juri sera constituido por tres
ou cinco membros, designados pela UnHio
de Gremios de Lojistas de Lisboa _ pelo
Clube Filatelico de Portugal. Fu.ncionara
tambem como comite de admissao, e das
suas decisoes nao havera recurso.
Art. 5.a_ Por se tratar da primeira expusi«;ao portuguesa da especialidade, e pou·
cos meses depois da publica«;ao do regulamento das Exposi«;oes Tematicas, da Federa«;ao Internacional de FilateJia, este nao
sera aplicado, nem para a adrnissao nem
para a classifica«;ao dos concorrentes.
6.a - As inscri«;5es, que sao gratuitas, poderao ser feitas nas secretarias da Uniiilj
de Gremios de Lojistas de Lisboa e do Clube FilateJico de Portugal, ate vinte dias antes da inaugura«;ao da - exposi«;ao, e 0 respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate tn!s dias antes da mesma
inauffl:lra«;aO, e levantado pelos concorrentcs
ate tres dias depois do encerramento.
7.a - Embora fa«;am quanto ern si caiba
pela sua conserva«;ao e guarda, os citados
organismos nao se responsabilizam pelo material expos to, que podera ser seguro pelos
seus proprietarios.
INSCRI<;OES :
Podem fazer-se na secretaria do Clube
Filatelico de Portugal», tendo, sido as primeiras as dos srs. Erncsto Patricio Franco,
Jose de Gois Romao Coutinho, capitao Sid6nio Pais, Ant6nio Sousa Coelho, Rolando
Mendon«;a, Jorge Pereira, dr. Fernando
Abranches Ferrao, dr, Abel Salazar Carreira,
Adelino Joaquim Brito Guapo, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Miguel Pimentel Saraiva,
dr. HQnrique Pimentel Saraiva, Sergio W.
Sousa Simoes, A. M. Cunha Vaz, eng. Monteiro de Almeida, Victor Manuel Freire de
Liz, Armando Avellis e Silva e Rau.l Soares .

Correio Aereo, a qual podem concorrer todos os coleccionadores de selos da especialidade, nacionais ou estrangeiros.
Art. 2,a - Os concorrentes apresentarao 0
seguinte material, que constituira outras
tantas classes:
l .a - Selos de correio aereo de todo 0
mundo.
2.· - Selos que, nao sendo de correio aereo, sejam de motivos de avia«;ao.
3.° - Sobrescritos corn carirnbos de 1.0
dia de emissao de selos de correio
aereo,
4." - Carimbos de I."' vaos.
5." - Postais maximos referentes a correia
aereo:
6_" - Selos com vinhetas ou carimbos
com motivos comerciais aereos.
7," - Literatura filateJica sobre correio
aereo.
8." - Outros motivos de correio aereo
nao especificados.
Art. 3." - Havera medalhas e diplomas
para as melhores participa«;oes de cada
classe, no numero que 0 Juri entender, alem
dos premios oferecidos pelo Clube Filatelico
de Portugal ou. Companhias de Avia«;ao.
Art. 4.· - Havera uma classe de honra,
separada das classes de competi«;ao, e constituida por filatelistas especialmente con vidados, a todos os quais serao atribuidas
medalhas de vermeil.
Art. 5." - 0 Juri sera constituido p~r 3
ou 5 membros, um deles representando 0
A.C.P. e os outros escolhidos pelo C.F.P.,
os quais funcionarao tambem como Comite
de admissao, nao havendo recurso das suas
decisoes .
Art. 6.0 -As inscri«;oes, gratuitas, poderao
ser feitas nas sedes do A.C.P. ou do C.F.P.,
ate 10 dias antes da inaugura«;ao da exposi«;ao, e 0 material entregue num destes organismos, ate 3 dias antes, e levantado ate
3 dias depois do encerramento.
INSCRI<;OES :

«1.n

EXPOSIQAO FILATELICA
DE CORREIO AEREQ»
REGULAMENTO

Art. La - Sob 0 patrocinio do Aero Clube Je Portugal, realiza 0 Clube Filatelico de
Portugal, na sede daqt'cle, de 12 a 20 de Dezembro de 1959, a I." Exposi«;ao Filatelica de

Recebem-se na secretaria do Clube Filatelico de Portugal, contando-se ja com us
nomes dos srs. Ernesto Patricio Franco,
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, capitao
Sid6nio Pais, Jorge Ribeiro Borralho, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Miguel Pimentel
Saraiva, Ant6nio Joaquim Correa Junior,
prof. doutor Carlos Trinciio, Jose de Sousa
Gomes, dr. Cecilio Fernandes e Manuel Azevedo.

as carimbos de Angola
Depois da leitura dos Carimbos Coloniais, n.J monumental trabalho do sr. Pedro
Batalha Reis, modestamente intitulado Cartilha da Numismcitica Portuguesa, tive interesse de rever os meus numismas carimbados, para melhor identifica«;ao e arrurna«;ao dessas pe«;as monetarias, descan«;ando
hoje do peso das sLas fadigas . Quer isto
dizer que estes exemplares, depois de cumprirem a sua missao na primeira fase da
sua vida, e for«;ados, por efeito de marca«;ao, a urn novo periodo de trabalho, estao
hoje guardados para se darem ao luxe de
serem considerados moedas raras, quando,
na verdade, se estao hoje gozando a sua
reforma, e porquc teriam sido, posslvelmcnte, afastados dos seus companheiros que
melhor vida tivessem levado.
Contudo, elas demonstrarn ter cumprido
cabalmente 0 seu dever, 0 desgaste assim 0
comprova, mas- teni ainda elementos de
rapida identifica«;ao. Forarn, de certo, consideradas rebutalho, moeda vii, indignas de
figurarem em luxuosos e aveludados ficheiros, onde outras companheiras gozarn de
urn repouso bern merecido.
Foram expulsas do seu convivio, assim
acontece a muita gente boa que trabalha
e ganha duramente 0 pao de cada dia.
Mas, voltando ao que interessa, ou nao
in teressa, tenho aqui, na minha frente, 4
exemplares, cada urn de sua data, e com
carimbos diferentes entre si. Quanto aos
primitivos valores faciais, UIffi exemplar e
1/2 macuta de 1762, e tres outros exemplares de 1/4 de macuta, de 1763, de 1773 e
1785. Estamos quase a dois seculos de distancia; com excep«;ao da primeira, as restantes sao contemporaneas do notavel governador D. Francisco Inocencio de Sousa
Coutinho, que deixou obra de vulto, como
defensor e guarda da Fazenda Publica, defensor do trabalhador negro, e adrninistrador da Justi«;a Real.
Analisando os carimbos nelas apostos,
pc.steriormente, e seguindo 0 que se encontra escrito na obra acima referida, ha 3 pun«;oes de 1814, outras 2 de 1854, e adentro de
cada um destes grupos, respectivas varia-

Pelo
Dr. Arnaldo Braziio
«;5es. Estamos em presen«;a de 5 variedades,
denotando a possibilidade de 5 oficinas ou,
pelo menos, 5 moedeiros indfgenas.
o 1/4 de macuta de 1763 esta puncionado
corn 0 carimbo de 1814, observam-se vest!gios dos castelos envolvendo 0 escudete, 14
pintas a delinearem a coroa e a Cruz bern
visivel. 0 pun«;ao e mais pequeno ' que os
que se seguem. A outra variedade deste
carimbo, em moeda de 1785, consiste em
ser maior a coroa delineada pelas 14 pintas, nao ha vestigios de castelos envolvendo
os escudetes, em numero de 5 e em cruz.
A marca«;ao fez-se defeituosamente, por est a
razao se ve 0 nUmero 4, denominador do
valor facial da moeda, 1/4 de macuta. Quanto a rnim, e bern fraca e esta opiniao, estamos em presen«;a de urn mesmo trabalho
feito em oficinas diferentes, situadas possivelmente em locais diversos. Estes tn!s
exemplares confirmam a opiniao do mestre
Pedro Batalha Reis, em rela«;ao a sua diversidade.
o terceiro exemplar e uma moeda de
1771, de todos 0 mais correcto no desenho,
tern 14 pintas a delinearem a coroa, e cruz
bern delineada. 0 diametro destas pintas e
menor do que 0 do exemplar anteriormente
descrito. Os castelos estao assinalados, embora rudimentarrnente, mas as cinco quinas
ern cruz.
E quanto a carimbagem de 1854, tambern se anotam variedades que nao posso
deixar de registar. A sobresair, ha que anotar, na moeda de 1773 (?), 0 delineamento
da coroa com 9 pontos, c a Cruz bern acentuada, enquanto que na moeda de 1762 0
delineamento da coroa e feito com 8 pontos,
e a Cruz mal se descortina. Quanto aos
esc].ldetes, naquele numisma, sao ern nUmero 5, mas nao cruzados, ao passe que neste
ultimo exemplar sao 4, estando 3 na linha
prependicular e 0 quarto a direita. Em face
do que se acaba de revelar, nao tenho tam(Continua na pdgina 25)

o Centenario do selo postal polaeo
Decorrerarn cern anos desde que, em 1860,
apareceu e foi posto em circulac;ao 0 primeiro selo postal polaco. Gr~c;as a circunstancias particulares, as quais deram lugar a
este acontecimento, a primeira emissao em
nada pode ser comparada com as primeiras
emiss6es de selos aparecidos noutros paises.
Essas circunstancias particulares resultaram das condic;6es especiais que reinavam
nessa epoca nas terras polacas. Todo 0 pais
estava ocupado pelas tres potencias vizinhas, que tinham efectuado as partilhas sucessivas da Polonia. Sbmente uma pequena
parte do territorio polaco, erigido em «Reino da Polonia», era porvido duma certa soberania, garantida pela constituic;ao, assinad:1 solenemente em Varsovia, em 3 de Dezembro de 1815. Mas os czares russ os, habitr.ados ao regime absoluto, nao tinham nenhuma intenc;ao de respeitar os tratados
internacionais e os decretos impostos POI"
eles ...
Assim, a independencia administrativa do
uReino da Polonia» em breve foi uma pura
ficc;ao, e a opressao, a que a nac;ao polaca
estava submetida, deu lugar a uma insurreic;ao nacional em 1831.
Depois de a tel" cruelmente asfixiado no
sangue do povo polaco, 0 czar russo entregou 0 Governo do Reino da Polonia nas
maDs de urn governador, 0 Conde Paszkiewicz, que acabou pOl" escarnecer todos os
direitos da administrac;ao pohica. Depois da
morte do Conde, a opressao da nac;ao polaca
passou a ser menDs dura, logo que 0 Principe Gorczskow the sucedeu. como governador.
A Direcc;ao dos Correios do Reino da
Polonia aproveitou essa ocasiao para obter
a autorizac;ao de emitir sobrescritos e selos
polacos. Com efeitC', foi a 1 de Janeiro de
1859 que teve lugar a edic;ao dos sobrescritos polacos de canicte r provisorio, carimbados com a impressao normal da Caixa Geral dos Correios.
No ano seguinte, a 1 de Janeiro de 1860,
foi posta a circular 0 primeiro selo polaco.
A edic;ao definitiva dos sobrescritos teve lugar nessa altura.
Em face disso, a Direcc;ao dos Correios
do Reina da Polonia foi pondo fora da
circulac;ao todos os selos e sobrescritos
russos que se encontravam ainda no territorio do dito Reino.
o v:.\or facial do primeiro selo polaco e

de 10 «copekes». 0 desenho con tern as armas do Reino da Polania de 1858, representando uma aguia russa com urn escudo 50bre 0 peito, na qual se encontra uma aguia
polaca.
o primeiro selo polaco foi impresso em
folhas de 100 selos, no total de 3 milh6es
de exemplares, pouco mais ou menos. Esteve em circulac;ao ate 13 de Abril de 1865.
Depois da repressao da segunda insurreic;ao naciomil, que rebentou na Polonia em
1863, contra a opressao do czarismo, a Administrac;ao distinta do Reino da Polonia
foi completamente abolida, e introduziram-se, POI" conseguinte, os selos russos em todo
o territorio do citado Reino.
o selo polaco que sucedeu aquele qt;e
primeiramente foi emitido, so apareceu no
fim da primeira guerra mundial, quando a
Polonia recobrou a sua independencia.
A Exposic;ao Filatelica Internacional
uPolska 60. , organizada pela Federac;ao dos
Filatelistas Polacos, sob 0 patrocinio da Federac;ao Internacional de Filatelia, promete
ser urn aconteeimento de. primeira ordem,
entre os varios previstos pelo Ministerio
dos Correios e Telecomunicac;6es da Republica Popular da Polonia, POI" ocasiao do
Centenario da emissao do primeiro selo
polaco.
o Congresso da F.I.P., de 1960, tera lugar
em Varsovia, durante a Exposic;ao . Polska
1960».
A Exposic;ao uPolska 60 .. constituira uma
manifestac;ao filatelica de importancia in-1
ternacional, nao so porque reunira as coleeC;6es de filatelistas polacos, mas tambem
preciosas colecc;6es de filatelistas de quase
todo 0 mundo.

CO:MPRO
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gu&: S6ries novas, usadas, selos
emassados e qullos, s6 de boa
mlstura, pwgo multo bem.
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Proximas exposioQes filatelicas
)

Em LISBOA

No prosseguimento, constante e entusiastico, de uma obra positiva, construtiva, que
a si propria se impos, e que e aquela donde
resultara 0 engrandecimento e 0 prestigio
da Filatelia portuguesa, vai a Direcc;ao do
Clube Filatelico de Portugal realizar em
Lisboa, nos meses de Novembro e Dezembro proximos, nada menos do que tres exposic;6es, para cujos regulamentos, sinteticos mas completos, iamos a escrever perfeitissimos, chamamos a atenc;ao esc1arecida
de todos os nossos leitores.

EXPOSIQKO FILATELICA
PARA PRINCIPIANTES, NO
CLUBE FILATELICO DE
PORTUGA,L»

«I.n

REGULAMENTO
1.0 - 0 Clube Filatelico de Portugal r ealiza na sua Sede, de 24 a 29 de Novembro
de 1959, uma ExposiC;iio Filatelica a que s6
podem concorrer os s6cios inscritos como
principiantes e medios, que nao tenham
participado ainda em 'qualquer Exposic;ao.
§ unico: A verificac;ao da categoria dos
concorrentes sera feita pelos ficheiros do
Clu.be.
2.0 - Os concorrentes podem participar
nas seguintes classes:
1- Selos de Portugal e Ultramar.
II - Selos estrangeiros.
III - Coleec;6es tematicas.
IV - Sobrescritos com carimbos de 1 °
dia ou comemorativos.
V - Postais maximos.
0
3. - 0 Juri sera constituido POI" membros da Direec;ao do C.F.P., e das suas decis6es nao havera recurso.
4.0 - A distribuic;ao dos quadros pelos
concorrentes sera feita pelo Juri em func;ao
do seu nUrnero e da quantidade de material
seleccionado pela Comissao de Reeepc;ao nomeada para 0 efeito.
5.0- A melhor representac;ao, dentro de
cada classe, sera atribuida uma medalha.
6.0- Constituem elementos para a classificac;ao, nao s6 () valor e quantidade do

material, mas tambem a boa apresentac;ao
do mesmo e 0 estado das pec;as.
7.0-A inscric;ao, que e gratuita, devera
ser feita ate 10 de Novembro, directamente
ow pOI" carta registada, e 0 material entregue na Sede do Clube ate tres dias antes
da inaugurac;ao.
INSCRICOES :
A inscric;ao encontra-se aberta na secretaria do Clube Filatelico de Portugal, constando ja dela os nomes dos srs. Ernesto
Patricio Franco, Jose Eduardo Pereira Rodrigues, Victor Manuel Marques, Luis Viana, Miguel Pimentel Saraiva, Fernando Jose
Almeida, Antonio Ferreira Rodrigues, D. Maria da Conceic;ao Hernandez, dr. Montenegro Carneiro, Am'bal de Al~eida Marques,
Joao Robertson, D. Maria Paula Vieira, Fernando Jose Vieira e Rolando Alvaro Mendonc;a.

d. n EXBOSIQkO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA»
REGULAMENTO
Art. 1.0 - Sob 0 patrocinio da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, realiza 0
Clube Filatelico de Portugal, na sede da·
quele organismo, de 1 a 8 de Dezembro de
1959, a 2.· Exposic;ao Filatelica na Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, que se denominara «1." Exposic;ao Portuguesa de Filatelia Tematica».
Art. 2.0 - Poderao concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal e Ultramar, ou
estrangeiros aqui residentes, com material
integrado nas seguintes classes:
a) Colecc;6es de selos tematicos.
b) Colecc;6es de carimbos tematicos.
c) Colecc;6es de postais-maximos tematicos.
d) Literatura tematica.
Art. 3.0- Para cada dasse, havera medalhas de vermeil, prata e cobre, no nUrnero
que 0 juri en tender, e de acordo com a proporc;ao e 0 merito dos concorrentes em cada
classe, alem de outros premios ofereeidos

o

o

EXITO DE PORTUGAL
EM PALERMO

Vai acentuado noutro local 0 exito estrondoso dos filatelistas portugueses e de
Portugal, na Exposi!;ao Filatelica Internacional de Palermo, «Sicilia-59 •.
Mas nao queremos deixar de vinca-Io nesta sec!;ao, mostrando como tao larga e profunda vitoria, em qualidade e em quantidade, corresponde ao desenvolvimento .. ao
engrandecimento e ao prestigio da Filatelia
no nosso pais, obra que e e tern de ser de
todos, mas para a qual este «Clube Filatelico
de Portugal» tern contribuido, modesta mas
cntushistic3 e perseverantemente.

L. M. DE NORONHA
Apresentou-nos as suas despedidas 0 nosso cons6cio e amigo L. M. de Noronha, filatelista em Ucassaim, Bardez, Goa, e colaborador dos mais dedicados do nosso Clube
e desta revista.
L. M. de Noronha fez, nessa altura, a
oferta de alguns selos novos da India, com
erros, ao nosso director. Aqui lhos agradecemos muito sinceramente.

«ESTATUTO DO SEUh

o

artigo que publicamos, no Ultimo numero desta revista, com algumas criticas ao
decreta do «Estatuto do Selo», mereceu entusiasticcs aplausos, de inumeros nossos
cons6cios, e tanto filatelistas, como comerdantes de selos.
Tais aplausos, e a circunstlincia de 0 autor do referido artigo, director desta revista, ter feito, no . Diario de Lisboa", critica
a ou.tro capitulo do «Estatuto do Selo», levam-nos a reunir em volume aquele cEstatuto do Selo», inserto nurn «Diario do Governo > ja esgotado, e as duas criticas, ampliadas e retocadas, do nos so director.
Volume que nos parece da maxima utilidade, e muito brevemente sera posto a
venda.

"Voz da Zambezia», excelente semanario
que se publica em Quelimape, dirigido pelo
sr. M. E . Fernandes, in sere regularmente
uma sec!;ao filatelica, dirigida pelo distinto
filatelista sr. Jose Lopes Nunes, nosso prezado consocio.
o facto, de per si, merece ser apontado,
e com as nossas melhores sauda!;Oes. Mas
merece tambem os nossos vivissimos agradecimentos, ja que Jose Lopes Nunes, numa
rara compreensao do que sao as actividades
e a obra do . Clube Filatelko de Portugal",
insere em todos os numeros da sua sec!;ao,
espontaneamente, a seguinte n6tula, em
normando:
«Inscreva-se no . Clube Filatelico de Portugal» (filiado na F.P.F.)-o clube de coleccionadores para coleccion!!dores. Correspondencia: Apartado 2.869 - Lisboa».
Aqui deixamos a Jose Lopes Nunes am
apertado at ra!;o amigo.

MARQUES LEITAO
Esteve alguns dias em Lisboa, e deu-nos
o prazer da sua visita, 0 nosso amigo sr.
Marques Leitao, distinto filatelista em Louren!;o Marques.

MANUEL GOUVEIA
Manuel Gouveia e urn POIltUgueS, nosso
prezado cons6cio e querido amigo, que e
comerciante de selos em Sacramento, California, America do Norte.
Alem de nosso sOcio, Manuel Gouveia e
urn grande e dedicado amigo do nosso clube, ao qual tern feito inUmeras e valiosas
afertas.
Uma delas, anual , e a do famoso catalago
Scott. Ca r ecebemos agora a bela edi<;:iio de
1960, em dois volumes, pelos quais aqui expressamos urn grande ctbrat;a ao nosso querido amigo.
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.TEMATICAS
Na data em que estamos a alinhavar este
arrazoado, estamos a escassos 30 dias da
inaugura!;ao da d." Exposi!;ao Portuguesa
de Filatelia Tematica•.
Esperan!;ados de que a primeira exposi!;aO dos tematicos alcance 0 sucesso nacionai que todos muito desejamos, nao s6 para
vencermos a primeira oportunidade que se
nos depara para a Filatelia Tematica come!;ar a singrar no nosso pais, com um caractel' mais incisivo, mas, e sobretudo, para
podermos aquilatar das nossas possibilidades, em paralelo com elevado nl1mero de
paises onde a Filatelia Tematica ja encontrou 0 seu real valor, e on de ja e uma for!;a
com que ha que contar.
Esta exposi!;ao, cujo projecto e realiza(Continutlfiio da pagina 23)
bern dlividas de que estamos em face de
oficinas diferentes. :£ evidente que estamos
em presen~ de urn trabalho grosseiro, comprovativa, quanto ao artista, de falta de
preparacao tecnica, passe pornposamente 0
termo, quanto aos seus superiores hierarQuicos, falta de brio, ou a existencia de
grande desleixo no curnprimento dos seus
deveres, e quanto it administracao e melhor
nao falar nisso ... Nao e de aceitar, para desculpar esta falta de rcspeito pelo escudo
nacional, a ingente necessidade de acudir
a grave crise financeira e moneUlria, que
afectava a vida econ6mica daquela provincia ultramarina.

Par
Jorge Pereira

t;iio Sl! devem exclusivamente ao Dr. Vasconcelos Carvalho - 0 homem que maior
des<!nvolvimento tern dado a Filatelia n o
nosso pais - poderia muito bern ser 0 germen da futura familia tematica portuguesa.
Sera urn ponto de reuniao dos coleccionadores mais afoitos - os expositores -, como tambem dos mais envergonhados e incredulos do valor das suas colect;oes, que
nao concorrerao, mas que iraQ espreitar as
colect;Oes dos temas seus eIeitos, tomando
assim alento para concorrerem a futuros
certames da especialidade.
Na verdade, tern os de constatar que sao
marcacoes desastradas, hoje verdadeira guIodice para amadores da Numismatica.
Por compra ou por oferta, aguardo, com
viva ansiedade, que outros exemplares, bem
ou mal conservados, com rigorosas e artlsticas punt;oes ou rudimentares tracos, venham enriquer 0 meu modesto numofilario .
Tenho bern na mem6ria 0 conse1ho do
mestre acima ja citado, de qua se nao deve
recusar um numisma so pel a razao de estar
mal conservado, e que antes vale ter exewplar nestas condicoes, do que nao ter nenhum .
Assim farei, e assim eles aparecam .
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Ora, se se vai reunir 0 maior numero de
tematicos ou interessados na filatelia tematica, por que nao se aproveita est a soberana
oportunidade para se delinea,r em as linhas
gerais a seguir para 0 coleccionismo tern aticO-filatelico?
Poderia, 11 semelhanc;a do que noutros
paises se tern feito, criar-se urn Simposio
de Filatelia Tematica Portuguesa, no qual
s.] promoveria 0 interdimbio de ideias, discutindo-se a situac;ao actual da filatelia tematica no nos so pais, suas possibilidades, e
os meios mais adequados para a sua difusao.
Nestes debates poderiam intervir todos
os filatelistas que assim 0 desejassem, com
a condic;ao de se inscreverem em registo
proprio, criado por uma Comissao OI'ganizadora do Simposio, indicando qual dos temas do program a elegeria para dissertac;ao,
e qual a durac;ao necessaria para a exposic;ao, qt:e nao deveria exceder 10 a 15 minutos.
Era ainda muito desejavel a intervenc;ao
das principais entidades filatelicas portuguesas, nomeadamente Federa<;ao Portuguesa
de Filatelia, Clube Filatelico de Portugal,
Clube Internacional de Filatelia e tantos
outros que de momento nao nos ocorrem,
e que se fariam representar por urn delegado de reconhecida competencia em assuntos filatelicos.
A Comissao Organizadora do Simposio
elaboraria 0 respectivo programa, em que
se tratassem dos assuntos de maior interesse para a especialidade, e se poderiam
basear 11 volta destes pontos, ou semelhantes:
a) Filatelia Tematica e suas denomina<;6es;
b) Classifica<;ao detalhada dos seus diferentes ramos;
c) Posi<;ao que ocupa a Filatelia Tema·
tica dentro da Filatelia ;
d) Exposi<;i5es educacionais ;
e) Regras para exposi<;6es nacionais de
selos no concernente 11 Filatelia Tematica;
f) Ante-projecto para uma exposic;ao
internacional de filatelia tematica a
realizar no nosso pais.
Enfim, est amos certes de que uma meia
dUzia de pontos seriam suficientes para
serem tratados no primeiro Simposio de
Filatelia Tematica.
Aqui vos deixo, caros colegas tematicos,
uma ideia que vos podereis fazer germinar
e levar por diante, contando sempre connosco.

2 CRONICAS

DO

uLTIMAS EMISSoES
CENTENARIO DO SELO POSTAL
Itdlia - Emissao comemorativa do centenario dos primeiros selos da Romanha:
25 liras - castanho escuro e preto.
60 liras - verde cinzento e preto.
San Marino - Emissao cmnemorativa do
cen tenario dos primeiros selos da Sicilia:
1 lira - castanho escuro e sepia amarelo.
2 liras - vermelho escuro e preto.
3 liras - cinz.G esverdeado e azul ultramar
4 liras - sepia e vermelho alaranjado.
5 liras - lilas e azul escuro.
25 liras - policromado.
60 liras -policromado.
Correio aereo
200 liras - Amarelo, sepia e castanho,
azl··l claro e azul escuro.
V enezuela - Emissao comemoratvia dos
primeiros selos da Venezuela:
0,25 c. - amarelo escuro.
0,50 c. - azul escuro.
I, Bs .-vermelho.
Correio aereo
0,25 C . - amare10 escuro.
0,50 C. - azul escuro.
I, Bs. - vermelho.
DESPORTOS
DOl1linicana - Emissao comemorativa dos
III Jogas Desportivos Panamericanos, celebrados em Chicago:
9 C. verde cinzento e verde oliva.
Idem - Para a mesma comemorac;ao foi
sobrecarregada com «III Joges Panamericanos + 2» a I.' serie comemorativa dos Jogos
Olimpicos de Melburna.
Pol6nia - Emissao comemorativa do VII
Festival Mundial da Juventude :
60 gr. - castanho, vermelho, verde e vinleta s/amarelo.
2,50 Zl. - verde-azul, vermelho, verde ama·
relo e violet a s/cinzento.
Russia - Emissao comemorativa da II
Spartakiada:
15k. -lilas rosa e cinzento.
25k. - verde amarelo, castanho e cinzento
30k. - vermelho e cinzento.
6Ok. - azul, ocre e cinzento.
FAUNA
Checoslovdquia - Emissao comemorativa
do 10. aniversario do Parque Nacional do
monte Tatra:
30 h . - preto e cinzento.
0

Quatro

exposi~oes fllatelicas
em Lisboa

:£ natt:,ral que, por vezes, alguns leitores
menos a par dos problemas e das actividades filatelicas portuguesas, nao compreendam, e por isto interpretem mal, as n«;,ssas
frequentissimas referencias ao Clube Filatelico de Portugal.
Mas a verdade e que, se 0 Clube Filatelico de Portugal esta na base de todas as
actividades filatelicas portuguesas, nos atraic;oariamos a verdade se, a prop6sito de cada
uma dessas actividades, citassemos, nao
aquele clube, mas, por exemplo, 0 Clube Filatelico de Freixo de Espada 11 Cinta, que,
infelizmente, ainda nao existe.
Ocorreu-nos isto, p~r nos parecer justo
salientar que nada menos do que quatro
exposic;oes filatelicas esta neste momento a
organizar aquele Clube Filatelico de Portugal.
Vma na sua sede, Avenida de Almirante
Reis, 70, 3.G, Dt.G, destinada a filatelistns
que nunca tenham exposto.
Outra, de correio aereo, nas belas salas
do Aero Clube de Portugal, na Avenida da
Liberdade, integrada nas brilhantissimas comemorac;oes do cinquentenario desta colectividade.
Vma terceira dedicada a todas as colee<;oes tematicas, na sede da prestigiosa Vniao
de Gremios de Lojistas de Lisboa.
E uma quarta, rectificamos que nao organizada pelo Clube Filatelico de Portugal,
mas por ele entusi11sticamente patrocinada,
na sede do jovem mas ja valioso Clube Arte
e Sport.
Sao, todas elas, exposi<;6es filatelicas destinadas a grande exito, e que muito contribuiriio para desenvolver e prestigiar ainda
mais a filatelia portuguesa. - V. C.

A Exposi~io Filatelica Intemacional de Barcelona -1960
Conforme ja referimos numa das Ultima ..
cr6nicas, a Espanha vai realizar 0 7.0 Congresso Internacional de Filatelia, que tera
lugar em Barcelona, de 26 de Marc;o a 5
de Abril de 1960.
o acontecimento e verdadeiramente notavel, mormente por ser iniciativa e realiza<;ao do governo espanhol, por disposic;ao
do decreto n.· 489-1959, cujo preimbulo
transcrevemos ja.
Simult!i.neamente com esse 1.' Congresso
Internacional de Filatelia, Barcelona sera
palco de uma Exposic;ao Filatelica Internacional, patrocinada pela Federa<;ao Internacional de Filatelia, e que tera a designa<;ao
abreviada de Barcelona-1960.
Tanto para necessario e justo prosseguimento dos recentes exitos filatelicos portugueses, em Israel, 1958, em Hamburgo, 1959,
e na . Sicilia-59,., como p elas rela<;6es especiais de vizinhanc;.a, de amizade e ate de
lin'g ua, - tudo impoe que seja das maiores,
em quantidade e em qualidade, a representac;ao poriuguesa, quer no Congresso, quer
na Exposi<;ao.
Para tanto, serao dadas todas as informac;6es e todas as faciJidades na secretaria
do Clube Filatelico de Portugal, e tambem,
claro, pelo respectivo comissario em Portugal, 0 dinimico e simpatico Henrique
Mantero, de quem, em grande parte, dependera 0 exito portugues, que todos nos desejamos obter em Espanha.- V. C.
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carga ferroviaria, en sus sellos normales,
can motive de la inauguraci6n del ferr'Jcarril de· Quito a Esmeralda. En 1927, se producen emisiones de Costa Rica y Canada;
en 1928, en Terranova, y en 1929, nuevamente em Turquia. EI sello mas curiosa es quiza el de Canada, por representar una comparaci6n entre los diversos medios de transporte, puesto que en el sella aparecen un
correo a caballo, el ferrocarril, el barco y
el avion. Costa Rica repite la serie de 1907;
Terranova da un tren expreso cruzando una
cordillera, y Turquia utiliza su anterior vineta de sella benefice para el correa ordinario.
1930 marca para Espana el momento
de su aparici6n en la his tori a filateliclrferroviaria. Se celebra en Madrid el XI Congreso Internacional de Ferrocarriles, y nuestro pals, que ya habia emitido aquellas famosas series del Centenario del Quijote, de
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, de
la Cruz Roja Espanola, del Centenario de
Goya, etc., todas elIas muy apreciadas por
los filatelicos, lanza, con motivo de dicho
Congreso, una serie total mente ferroviaria,
de doce valores, y un sella independiente
para el correo urgente. Los dibujos, que e1
lector podra ver reprodt:cidos en sus collr
res en plana aparte, constaban de los diferentes locomotoras 'de vapor, y en el sella
de urgencia una locomotora electrica. Los
sellas, numerados por el dorso, como era
antigua costurnbre en Espana, no empleada
por ninguna otra naci6n, son muy buscado"
por los coleccionistas, sobre todo los de algunos valores. Para dicho Congreso se hizo
tambien otra serie de correo aereo.
En el mismo ano de 1930, hay sellos con
temas ferroviarios en tres palses mas: Tur-

40
60
1,00
1,60

h. - castanho e verde.
h . - vermelho e amarelo.
Kes - ocre e azul
Kes - castanhlrvermelho e rosa.
Costa do Marfint - Emisslio de seis selos,
.tendo co~o motivo principal a figu.ra de urn
elefante :

Por
Juan B. Cabrera

I.

quia, Guatemala y Eritrea. La ultima llega
a la filatelia ferroviaria con un sello intercalado en una serie general que representa
un viaducto cruzado por un tren.
Observese qt:e diflcilmente se atreven los
paises que empiezan a emplear sellos ferroviarios, ·a utilizar elementos que no hayan
sido usados antes por otras naciones. Asi,
los 190 sellos emitidos con tema ferroviario
durante los primeros noventa anos de existencia del sella de Correos, 5610 tienen loclr
motoras, trenes, puentes y algUn tUne!. Ni
uno solo trae una estaci6n u otro elemento
distinto.
En la ct:.arta decada del siglo XX, la filatelia tom a gran importancia, pues en ella
empieza a celebrarse los centenarios del
ferrocarril, y el ejemplo de las series conmemorativas, iniciado con otros motivos por
Norteamerica, cuarenta anos antes, ha side
rapidamente imitado por otros palses. Los
coleccionistas de sellos son ya verdadera;;
legiones. La venta de ejemplares alcanZ:l
proporciones considerables, y es buena fuente de ingresos para Estados y para comerciantes. La Filatelia es algo que merece Ia
pena considerar, y sus efectos econ6micos y
de propaganda son indiscutibles.
Los paises europe os se lanzan a una verdadera carrera de emisiones conmemorativas con ct:.aJquier pretexto. Las emisiones
de sellas aumentan las numeraciones de cada pals de modo prodigioso. Sin ir mas
lejos, Espana, que hasta 1930 habia emitido,
en sus primeros ochenta anos filatelicos,
s610 392 sellos, dobla nipidamente esta can·
tidad. S610 los Estados Unidos limitam sus
sell os conmemorativos a uno 0 dos valores

10, 25 e 30 francos, para 0 correio normal,
e 100, 200 e SOO francos, para 0 correio aereo.
Tristiio da Cunha - Emisslio composta
de 14 valores, dedicada a fauna marinha:
1/2p., 1p., 11/2p., 2p., 2 1/2p., 3p., 4p., 5p.,
6p., 9p., 15., 2/6, 55. e 105.
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en cada ocasion (ejemplo seguido despues
par nosotros), e Inglaterra continua imp avida ante esta avalancha de sellas de Correos, haciendo unas periodicas y escasas
emisiones, con la tradicional efigie de su
Soberano; ejemplo que no fue tan austeramente seguido en s~ Imperio, donde abundan las series de paisajes y alegorias COD
verdaderas marav:iJlas. .
Volviendo al sello ferroviario, aparecen
los de los centenarios de Alemania, Austria
BeIgica, Cuba, Egipto, Francia, Holanda.
Italia, Espana, Suiza y otros. Vienen otras
conmemoraciones ferroviarias, y RlIDlania
conmemora el LXX aniversario de sus ferrocarriles; Suiza e Italia los de las inauguraciones del Simpl6n y del San Gotardo, y
aparecen las famosas series del Metro de
Mosel!, con muy diversos dibujos de trenes,
estaciones, vestibulos, cortes de los distintos trabajos, etc., conmemorativas de la
inauguracion de sus cuatro lineas.
Tambien aparecen sellas ferroviarios en
Etiopia (1931); San Marino (1932), sella de
caracter internacional, puesto que reproduce un cocbe motor de la linea de San Marino a Rimini (Italia); Iran (1935), Sudeste
Africano (1937), Colombia (1939) y Yugos~
lavia (1939).
En quanto a Congresos Internacionales
de Ferrocarriles, Espana fue quien comenz6
las emisiones con ocasion del anterior Congreso en 1930. Despues, en 1933, el XII Congreso, celebrado en El Cairo, tuvo tambien
sus sellos de cinco, 13, 15 y 20 milesimos,
reproduciendo cuatro modelos diferentes de
locomotoras de vapor. EI XIII Congreso, en
Francia, 1937, emiti6 dos sellas de 30 centimos y 1,50 francos, reproduciendo una locomotora electrica y otra de vapor tipo aerodinamico. Los Congresos de Lucerna, en
1947, y de Londres, en 1954, DO tuvieron sellos conmemorativos, siendo el proximo Congreso en Madrid el que reanudara esta simpatica tradicion, con una emision de tern as
ferroviarios, actualmente en preparacion.
Por ultimo, y en 10 que se refiere a Ia.:;
novedades mas recientes en materia filatclico-ferroviaria, hemos de citar los sello,;
aparecidos en 1956, entre los que figuran W1
precioso sella del Japon (10 yen), con locomotora 2 D 2, conmemorando la electrificacion de la linea de Tokaido, y varios sellos
aparecidos en 1957, destacando el emitido
en Egipto, con un ano 'de retraso, para conmemorar el centenario de los ferrocarriles
egipcios . Un sella lila-rosa y gris-verde, que
representa una comparacion entre una antigua locomotora de vapor y una rama de
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automotores, con inscripciones en arabe y
fecha del centenario en cifras; otro sella,
emitido en Suiza, el 27 de febrero de 1957,
de 10 centimos, en dos tones de verde, conmemoranda el LXXV aniversario de la apertura de San Gotardo, y dos sellas de Alemania Oriental, en marzo de 1957, con motivQ
de la Feria de Primavera de Leipzig. Uno
de eUos, azul, representa una locomotora
electrica parecida a nuestras 7600 RENFE,
y en el otro, de color verde, hay un grupo
de ferroviarios en un deposito de locomotoras de vapor, ante una de elIas, c wya puerta de la caja de humos esta abierta.
No es posible entrar en mayores descripciones de selos ferroviarios, dentro de los
limites de en trabajo periodistico, que hemas de terminar senalando el hecho de que
ya no solo el tern a ferroviario va a los sellos, sino que aparece en matasellos conmemorativos de inauguraciones de lineas, electrificaciones, etc., incJuso en Espana, donde
ya se ha hecho repetidamente en los Ulti ·
mos anos, todo 10 cual contribuye a hacer
un ambiente de carino y aprecio al ferrocarril, utiJizando la extraordinaria afici6n quc
a la FilateJia y sus distintos aspectos existe
en cualquier rincon de la tierra. Sera muy
de desear que el tema filatelico-ferroviario
so:: extienda a los diferentes aspectos del ferrocarril, pees es indudable que el sella de
Correos es uno de los medios de propaganda mas amplios y mas apreciados.

Juan B. Cabrera
N. da R. - Este interessante artigo, mesmo com a visivel falta de referencia aDs selos portugueses da especialidade, e transcrito, C011l a devida venia, do boletim n." 6
do «I ." Congresso Illtentacional de Filatelia,
Barcelona 1960».
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rac;ao Internacional de Filatelia deve impedir que se repita.
Os organizadores da exposic;iio tinham
destinado, para Grande Premio Internacional, uma reproduc;ao em DurO da Metope
de Selinonte, enquadrada em lapis lazuli,
de grande valor artistico e intrinseco. Resolveu-se dar este premio, nao a uma coleccao nao italiana, mas 11 colecc;ao de Antigos
Estados Italianos do eng. Mario Tomasini,
cuja secc;ao de Nap01es, exposta em 45 quadros, era verdadeiramente excepcional, e
justlficaria por si s6 a .. SICILIA 59», por ser
ela a melhor participac;ao da Classe de competic;ao. A verdade- e 'que, logicamente, havendo urn Grande Premio Nacional e outro
Grande Premio Internacional, urn deve caber it melhor participac;ao do pais onde a
exposic;ao se realiza, e 0 outro 11 melbor participac;ao estrangeira a esse pais. Nao se
fazendo assim, nao pade atribuir-se 0 Grande Premio nacional, visto que a melbor colecc;ao do pais ja estava galardoada com 0
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Grande Premio internacional. Mas com 0
mesmo fundamento, nao se poderia, em rigor, dar urn Grande Premio 11 melbor participac;ao estrangeira. Saiu-se da dificuldade
tra:nsformando 0 Grande Premio nacional
em premio "SICILIA 59», e atribuindo-o,
muito justamente, 11 colecc;ao de Portugal e
ultramar do sr. Gonzalez Garcia.
Com esta atribuic;ao e com a medalha de
Duro e premio especial, conferidos 11 colecc;ao do Brasil do dr. Almeida Dias, fora as
medalhas de Duro da Classe de Honra dos
srs. Correa JUnior e Eduardo Cohen, e a
medalha de vermeil e premio especial outorgados 11 colecc;lio dos correios estrangeiros
na Romenia, deste Ultimo ~xpositor, fora
outros premios menores, Portugal firmou
• brilhantemente a sua posiC;iio nas grandes
internacionais da filatelia.
Que alegria nao sentiriam Marsden, Carlos George e Simoes Ferreira, se fossem vivos!
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Turim. No final, todos juntaram boas vontades para deixar no aruma dos visitantes boa
impressao da sua estadia em Palermo.
Pena foi que 0 publico, apesar da intensa
propaganda feita na cidade, tivesse revel ado
claro desinteresse pela exposic;ao, onde organizadores, membros do Juri e policia,
sempre estiveram em grande maioria sobre
os visitantes ... 0 custo da entrada era talvez
demasiadamente alto - 250 libras, - mas os
italianos estao bastante habituados a pagar
hem, seja 0 que for.
Os numerosos pavilh5es eram perfeitahtente adequados a exposic;ao de selos; apenas num ou noutro caso houve que cuidar,
a Ultima hora, de quebrar a intensidade da
luz solar, bastante viva na Sicilia.
Os quadros eram de born aspecto, e a sua
montagem, em suportes metalicos, fazia 6ptimo efeito. As coleq;5es estavam dispostas
por ordem nllIIlCrica, salvo uma ou outra
excepc;ao que nao chegou a criar dificuldades ao Juri.
Enfim, a qualidade do material era de
verdadeira categoria internacional. Apreciei
muitissimo a seq;:ao dos Antigos Estados
Italianos, onde brilharam coleccionadores
do pais qt:e nao costumam frequentar as
il1ternacionais, pelo que as suas participaC;5es, alem do atractivo do valor, tiveram a
da novidade. A riqueza do material exposto
levou talvez uma ou outra classificac;ao a
baixar em relac;ao aos premios conquistados
em exposic;5es anteriores. Houve ao todo
2500' quadros.
A boa organizac;ao do trabalho do Juri
permitiu completa-lo em 4 dias. Deve-se,
este resultadC' excelente, a firme presidencia
do dr. Mario Diena, e a valiosa cooperac;ao
do secretario-interprete dr. Enzo Diena. Os
dais vice-presidentes, Sir John Wilson e 0
signatario, tiveram apenas func;5es honori-

ficas, visto a zelosa actuac;ao do dr. Mario
Diena ter tornado quase desnecessaria a sua
intervenc;ao.
Como habitualmente, 0 Juri dividiu-se
em secc;5es que julgaram as participac;5es
que lhes coube examinar, deixando as propastas para concessao de medalha de DurO
ou grande premio, a decisao da totalidade
dos seus membros. Posso dizer que entre
todos reinou sempre a maior cordialidade,
sendo a grande maioria dos premios principais atribuida por unanimidade, com excepc;fio duma medalha de aura concedida e
doutra negada.
As secc;5es de literatura e colecc;5es tematicas julgaram independentemente, is to e, 0
Jtiri delegou nelas a atribuic;ao dos premios,
sem discutir as respectivos relatorios. Fez-se isto por a maioria do J tiri nao querer
intervir na atribuic;ao de premios as colecc;5es tematicas, que se considerou incompetente para julgar, e pela impossibilidade de
todos tomarem conhecimento, ainda que superficial, das participac;5es da classe de literatura filatelica.
Alem dos 3 Grandes Premios regulamentares das exposic;5es filatelicas internacionais patrocinadas pela Federac;ao Internacional de Filatelia, um na Classe de Honra,
outro na Classe Nacional e outro na Classe
Internacional, houve na .. SICILIA 59» mais
um Grande Premio, a memoria do gravador
dos primeiros selos sicilianos, T. Aloysio
Juvara, destinado a melhor colecc;ao de selos da Sicilia.
o Grande Premio da Classe de Honra foi
conferido a colecc;ao Anderegg, da Suic;a, e
a Grande Premio T. Aloysia Juvara a colecc;ao do sr. Sai Vita, de Milao.
Com a atribuic;ao dos outros grandes premios, houve dificuldade, e criou-se uma situac;ao excepcional que, a meu ver, a Fede-

DE 1959

da Federaoao Internacional
de Filatelia
o Congress a da F.I.P. realizou-se este ano
em Hamburgo, entre os dias 29 e 31 de
Maio.
Participaram nos trabalhos do Congressr)
as Federac;5es nacionais dos seguintes pai·
ses: Alemanha, Austria, Belgica, Brasil, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlandia, Franc;a, Holanda, Hungria, Italia, Israel,
Luxemburgo, Pol6nia, Portugal, Suic;a, Suecia, Checoslovaquia, Turquia e Jugosluvb.
A Federac;ao bUlgara esteve representada
pela Hungria, 0 que totalizou 22 Federac;5e5
presentes neste Congresso.
As Federac;5es que nao compareceram folam as seguintes: Argentina, Egipto, Grecia
e Noruega.
RELATdRIOS DIVERSOS
Os relat6rios do presidente, do tesoureiro
e todos os das divers as comiss5es, apresentados pelos seus presidentes, foram aprovadas por unanimidade, com agradecimentos aos seLoS autores.
Por unanimidade, foi nomeado 0 Conselho da F.I.P.

REORGANIZA(:J.O DA FJ.P.

~

As modificac;5es propostas pelo Bureau
da F.LP., relativas a reorganizac;ao da sua
Administrac;ao, foram aceites par 19 votos
contra 2.
Por conseguinte, os artigos 14.0 e 15.0 do
Estatuto van ser modificados, conforme os
textos publicados na ordem do dia do Congresso de 1959. 0 mesmo aconteceu com a
supressao do paragrafo 3.· do artigo 2.·.

PROPOSTAS APRESENTADAS

(Fotografias do autor)

Por 18 votos com 1 abstenc;ao, foi decidido introduzir nos regulamentos das exposiC;5es filatelicas internacionais, patrocinadas pela F.I.P., a proposta da Federac;ao
Francesa. A direcc;ao ficou encarregada de

se ocupar da redacc;ao do novo artigo qu~
passani a ser como segue:
"Para permitir aos expositores concorrer
num plano de igualdade, 0 numero de quadro propostos as colecc;5es que tenham obtido uma recompensa dmn mesmo grau ou
equivalente, sera identico».
Da Federac;ao holapdesa, foi aprovada,
por 11 votos contra 2, e 7 abstenC;5es, 0
voto com 0 seguinte sentido:
«A Federac;ao holandesa desejaria favorecer tanto quanto possivel os trabalhos do
Congresso da F.I.P., admitindo que e desejavel evitar-se tudo 0 que possa ser nocivo
a este fim. Pede as Federac;5es para se representarem no Congresso da F. I. P. por
urn membro da sua direcc;ao, ou por uma
pessoa habitando 0 seu proprio pais, e de
nao escolherem os seus represent?~tes entre
os delegados das outras Federac;6es presentes no Congresso, ou entre us estrangeiros.
antes da aprovac;ao cl~ i>irecc;ao da Federac;ao nacional em questao, pedindo as Federac;5es unidas pela F.I.P., para apoiarem este
voto designando os seus representantes segundo os principios acima mencionados».
Uma proposta da Federac;ao polaca foi,
par unanimidade, decidido envia-Ia ao Presidente da Comissao para as colecc;5es tematicas.
Depois duma longa discussao, a redacc;ao do voto da Federac;ao austriaca foi modificada da seguinte forma: a) Todo 0 comissario proposto pela organizac;ao duma
exposic;ao filatelica internacional nao pode
ser nomeado sem 0 consentimento da Federac;ao nacional do pais ao qual pertence
o comissario proposto. b) Em todos os paises onde entram varias federac;5es, urn s6
comissario pertencente a uma Fedl!rac;av
filiada na F.I.P. devera ser nomeado. c) S6
as colecc;5es aceites 'e transmitidas pelos
comissarios podem ser aceites pela organizac;ao da exposic;ao. d) Logo que 0 coleccionador se inscreva junto da organizac;a~
da exposic;ao, essa inscric;1io devera ser de-
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volvida ao comissario donde depende
leccionador.

0
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ADMISSAO

A Associac;ao Filatelica Romena foi admitida por unanimidade como membro da F.
I P., e provisoriamente a Sociedade Filatelica do Chile, tambem por unanimidade.

ELEI(:CJES

Foram eleitos memhros:
CONSELHO DA F.LP. :

EXPOSI(:CJES INTERNACIONAIS

Orhan Brandt - Turquia
Hermann Deninger - Alemanha
Leo~ Dubus - Franca
Georg Menzinsky - Suecia
Wolf de Beer - Holanda
Prof. Doutor Carlos Pinto TrincaoPortugal

1959 - Siciliq (Palermo) de 16 a 24 de
Outubro;
1960 - Barcelona (Espanha) Principios de
Abril.
Esta exposic;ao filatelica internacional
sera organizada em comum com 0 Circulo
Filatelico de Barcelona e a Direcc;ao Geml
dos Correios, de Madrid. Segundo 0 pedido
de L. AUguet, Delegado do Governo de Espanha em Hamburgo, 0 congresso, por 18
votos contra I, decidiu introduzir este pedido tardio na sua ordem do dia. 0 Congresso acordou 0 patrocinio da F.I.P. a esta
exposic;ao, por l3 votos contra 3 (agrement)
c 3 abstenc;5es.
1960 - Polska 60 (Vars6via) de 27 de
Agosto a 9 de Setembro.
1961 - Budapest (Ht:.ngria). 0 patrocini')
da F.LP. foi dado por unanimidade.
1961- Torino (Italia). 0 Congresso decidiu suspender 0 pedido de patrocinio a esta
exposic;ao, porque a Italia organiza ja uma
em 1959, em Palermo. A F.LP. esperara urn
pedido oficial em 1960, para tomar uma decisao.
1962 - Praga (Checoslovaquia).
1963 - Istambul (Turquia) e Luxemburgo.
1965 - Brasil pelo 400." aniversario do
Rio de Janeiro.
1966 - Belgrado (Jugoslavia).

COMIT~

EXECUTIVO

Lucien Berthelot - Franc;a
Prof. Gruss - Checoslovaquia
Robert Lullin - Suic;a
Dr. M. Ophir - Israel
Dr. Achille Rivolta- ItaIia
Sol Grass - Estados Unidos
Corollel Hermann Schultz-SteinheilSuecia
Gaston Trussart - Belgica
Mirko Werner-Jugoslavia
A direcc;ao da F .LP. para
1960 comportar-se-a de:

0

exercicio de

Lucien Berthelot - Presidente
Gaston Trussart - Vice Presidente
Robert Lullin - Secretario-Geral e tesoureiro.
Foram eleitos Presidentes das comissoes·
Will:elm Hofinger - Presidente da Central Internacional para a luta contra as falsificac;oes, e do «Office» Internacional de
peritagens filatelicas.
Robert Lesueur, Presidente da Comissao
contra as emiss5es nocivas a filatelia.
Hartwig Danesch - Presidente da Comissao para educac;ao da mocidade.
Lucien Berthelot - Presidente da Comissao para a conservac;ao das colecC;5es.
R. van der Auwera - Presidente da--Comissao das colecc;oes tematicas.
Harry Walli, ficou encarregado de constituir uma cartoteca das Exposic;5es internadonais, estabelecendo urn ficheiro das
participac;oes que tenham obtido uma rl.!compensa em todas as Exposic;5es patrocinadas pela F.LP., e de verificar a aplicac;ao
dos regulamentos das ExposiC;5es patrocinadas pela F.LP., pelas Comissoes Orgamzadoras destas ExposiC;5es.

Em 1963, tera lugar em Genebra uma exposic;ao filatelica internacional, organizada
pela Cruz Vermelha Internacional e pela Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, por
ocasiao do Centenario da Cruz Vermelha Internacional. Esta exposic;ao sera reservada
aos selos da Cruz Vermelha. Robert Lullin
expos e pediu, em nome doutras instituic;oes, 0 apoio da F.I.P. Dec1arou que todos
os regulamentos da F.I.P. serao aplicados
nesta exposic;ao, e que sera escolhido urn
juri pela F.LP.
Por 19 votos e 3 abstenc;oes, 0 Congresso
aprovou 0 apoio da F.I.P. a esta manifestac;ao.
CONGRESSOS
1960 - Vars6via (PoI6nia)
1961- Budapest (Hungria)

I
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A cidade de Palermo, que albergou a
. SICILIA 59», alinha-se no contorno do golfo do mesmo nome, que os italianos designam poeticamente pela Conca de Oro, pelos aspectos do reflexo do sol nas suas
aguas. Apertada entre montes vulcanicos,
vemu-la bordar a superficie do mar em
grande extensao, donde Ihe adveio 0 nome
grego, Pane Lermos que os fenicios Ihe deram, e do qual deriva a seu hodierno topanimo. A verdade, porem, e que ela ainda se
insinua pelo vale formado pelas referidas
montanhas, que depois se continua par l:ma
fo,1:issima veiga que se pode admirar das
alturas de Monreale.
Capital da Sicilia, e uma cidade que me
disseram abrigar cerca de 800.000 habitantes, rica de tesouros artisticos legados pel os
sucessivos dominadores da iIha.
o seu c1ima, na quadra do ana em que
a exposic;ao filatelica se realizou, era de encanto, constituindo a amenidade da temperatura toma das gran des recordac;oes da «SiCILIA 59».
Os sicilianos vivem quase exc1usivamente
da agricultura, pois a industria mal ainda
penetrou na ilha. Por isso a respectiva populac;ao e paradoxalmente pobre e inculta,
apesar de dar de comer a grande parte da
Italia.
Constou entre as es trangeiros que a Maffia, associac;ao de malfeitores organizada em

Pelo
Prof. Doutor Carlos Trlnciio

grande plano, ainda ali reina imperturbada,
e que mais ou men os toda a populac;ao e
obrigada a pagar-lhe generoso tributo. Mas
e possivel que se trate de historia da carochinha, destin ada a criar uma atmosfera
de sensar,:iio entre os visitantes ,..
Urn dos grandes senhores da iIha e 0
Banco da Sicilia, que organizou a exposic;ao,
e galhardamente suportou os seus encargos,
sem qualquer auxilio dos correios. Creio ser
esta a (mica exposic;ao filatelica internacional que se realizou no mundo sem emissao
de selos comemorativos, e sem a venda de
sobrescritos do primeiro dia. 0 dr. Carlo
Bazan, presidente do Banco da Sicilia, foi
tambem 0 presidente da Comissao Organizadora da exposic;ao, e nessa qualidade deu
as boas vindas aos visitantes, na sessao solene de abertura.
~ de justic;a dizer que todos se esmeraram em receber condignamente os h6spedes, e em resolver a contento destes as pequenas dificuldades que surgiram no decorrer da exposic;ao. Esta e, pelo menos, a impressao dt.:m dos membros do Juri.
Notou-se, de entrada, na fase de preparac;ao, certa falta de sincronismo entre as
comissoes organizadoras ,de Palermo e de

( Fotografias do autor)
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1962 - Praga (Checoslovaquia)
1963 - Istambul (Turquia)

rac;lio, a titulo da Organizac;lio da Interposta
1959.

Durante 0 Congresso de Hamburgo, M.
H. Deninger, em nome da Bund Deutscher
Philatelisteb-Verein, entregou ao Secretario
Geral-Tesoureiro urn cheque de DM 5000,
representando a participac;lio da sua Fede-

ISTANBUL FILATELIST KULVBV
Esta sociedade acaba de criar dois premios de honra para recompensar os dois
melhores estudos filatelicos ou artigos literarios que tratem da filatelia turca.

NOS DIAS 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 1959

Como sempre, um acontecimento filatelico de l.a ordem
Perio de 4000 lotes com material excelente;

Alemanha antiga

I

varias vezes quase completa, com grandes rarldades.
Dlspersilo de colecc;aes especials das mals conhecldas, e mullas vezes dlstlnguldas.
Correio prussiano na Uni/Jo Postal Germano-Austri.ca,
com grandes rarldades, exemplares unlcos e franqulas
mlstas ' as mals raras.
Alemanha com territorios extraordlnarlamente multlplo com rarldades
Dantzig e Sarre. Series excelentes, na maloria multlplas,
Colonias alemis
multo rico com China carimbo manual e com Camarllo 5 Marcos com filigrana, multiplo, e Kia!ltschou
MI.-N.u 4, $ 2 1/2.
Enropa
excelentemente sortldo, nilo s6 selos c1asslcos de
todos 05 parses, mas tambem a melhor mercadorla
corrente, na malorla de casas multiplos, entre oulros
Franc;a anfiga, lie de France, ambos os tlpos em par.
Portngal
prlmelras .mlssaes em exemplares de qualidade, em
parie tlras, blocos e carias.
Sui~a
todos os cantaes.
multas carias raras, entre outros Mauritius prlmelras
Ultramar
emlssaes, em pec;as de qualidllde, soltas, em pares e
sobre carias.
'Trlnldad carta de barco Lady Mc Leod.
Extraordlnarlamente, grande parte de co/ecc;oes, multas pec;as raras. Catalogo do leililo, rlcamente Jlustrado com 50 quadros fotogralicos e 3 fotografias a
cores, sera envlado a pedldo aos Interessados serlos.
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TORRES,
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AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM

EXCELENTE

ZENTA E

LEltOES DE QUALIDADE

ESCRITORIO

FlLAT~LICO

Fundado em 1920

QUADRICULADAS,
S~PIA,

CARTOLINA,
CORES

CIN-

TAMANHO

INTERNACIONAL

CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

Raridades de Portu.gal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades,
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista

Avenida Rocha Paris, 54-1."

Compra constante a pronto de selos holados
de alto valor e de grandes colec~ies

PEf;A EM QUALQUER COMER-

Apartado n." 44

iii remessas para a 17. Lellio L + F

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM

VIANA DO CASTELO
Portugal

Pede-se desde

8

LANGE & FIALKOWSKI
Brlefmarken -

Ver~telgerungen

WIESBADEN
Llln991155e 7 - Telefone

2 B7 65

TORRES
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Telefone n." 22020
End. Telegnifico: REPERFILA

nOVIOaO€s

be tobo
EUROPA
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nome de Alberto Annando Pereira, nos so
prezado consocio e querido amigo, que foi
comissario daquela exposicao em Portugal.

munOo

0
~

Por

°

I

_,_ R_e _b e_l_o_d_e_ S_o_u_s_a _____·
CHECOSLOVAQUIA - (23 de Setembro) .\ ____J_. _M
- Selo comemorativo da chegada do fogueHio sovic~tico it Lua.
(20 de Setembro) -~ .o centenario do nas60 h. azul e encarnado.
cimento de Frederic Schiller (1759-1805) :
Impresso em folhas de 50, por urn siste40 fi. verde e amarelo
ma cornbinado de talhe-doce rotative e fo60 fi. azul e violeta
togravura. Desenho de Viktor Polasek e gra1 fo. Castanho avennelhado e amarelo
vura de Ladislav Jirka.
ouro.
(15 de Outubro) - Emissao comemoratiTiragem: 400.000 seriP Ilenteadas e 20.000
va do 50.° aniversario do primeiro voo reanao denteadas.
lizado pelo primeiro aviador checo, Eng. Jan
(20 de Setembro) - Bloco comemorativo
Kaspar.
do 150.· aniversario da morte de Haydn, e
1 k. preto e encarnado.
do 2.· centenario do nascimento de Schiller.
1,80 k. preto e azul.
Tiragem: 125.000 blocos nao denteados.
Desenhos de Kamil Lhotak e gravuras
(25 de Setembro) - Selo de 2 fo., lilas,
de Jiri Svengsbir. Os selos sao impressos em
com urn cupao anexo, emitido por ocasiao
talhe-doce, em folhas de 50 exemplares.
da Exposicao FilatcHica Nacional e do «bia
(1 de Outubro) -10.° aniversario da Chido Selo 1959».
na Popular. Folhas de 50 selos impressos
Tiragem: 350.000 exemplares denteados e
em talhe-doce, com desenho de Bedrich
15.000 nao denteados.
Housa e gravura de Jaroslav Goldschmied:
(4 de Outubro) - ~elo de 60 fi., cmitido
30 h. encarnado e amarelo esverdeado.
par ocasiao do primeiro dia da uSemana
16 de Outl.Jbro) -150.° aniversario da
da carta manu.scrita». 0 desenho deste selo
m orte de Franz Josef Haydn, e 150.° aniver- I representa duas maos trocando uma carta.
sario do nascimento de Charles Darwin.
As maDs sao cobertas de bandeiras de dife60' h. azul (Haydn).
rentes palses, simbolizando a coexistencia
3 k. castanho avennelhado (Darwin).
pacifica entre os mesmos.
DC5cnhos do Prof. Karel Svolinsky, e graA tiragem e de 2.800.000 exemplares denvuras de Jindra Schmidt.
teados e 15.000 nao denteados.
Folhas de 50 selos impresses em talhe(24 de Setembro) - Selo de 60 fi. come-doce.
morativo da chegada do foguetao sovietico
FINLANDIA-(2 de Novembro) -A Dia lua. Deste selo, cujas dimensOes sao
reccao Geral dos Correios da Finlandia de26 x 65 mm., foram impressos 5.000.000 de
cidfu emitir urn selo de 45 m., destinado a
exemplares denteados e 20.000 nao denteafranquear a correspondencia transportada
dos. 0 desenho representa 0 foguetao apropor via aerea.
ximando-se da lua, sobre a quaI se Ie, alem
da bandeira sovietica, a hora exacta a que
(14 de Novembro) - Selo de 30 m., comese registou a chegada: 22h.0234.
morativo do centenario do nascimento de
TURQUIA - Sene para 0 correia aereo,
Elin Oihonna Kallio. Este selo, cujo desci1ustrada com aves diversas:
nho se deve a OIavi VepstiHiinen, e a gravl.:·ra
·40 k. violeta avennelhado - andorinhaa R. Achrin, tern urna tiragem de 2.000.000
13.000.000 exemplares
de exemplares.
65 k. verde azulado - grou - 4.000.000
HUNGRIA - (20 de Setembro) - 150.°
85 k. azul pavao-gaivota-5.000.ooo
aniversario da morte do compositor Josef
105k. amarelo sepia - gaviao - 10.000.000
Haydn (1732-1809):
125k. violeta - andorinha - 3.000.000
40 fi.. vinhatico e amarelo.
155k. verde - grou - 4.000.000
60 fi. azul esverdeado e encarnado
195k. azul- gaivota - 7.000.000
1 fo. violeta e amarelo ouro
245k. laranja sepia - gaviao - 4.000.000
Tiragem: 400.000 series denteadas e 20.000
(19 de Outl-bro) - Emissao comemoranao denteadas.
tiva do 1.0 Congresso Internacional de Arte

- - A Sicilia-59 nao teve emissao de selos
nem sobrescrito especial, mas teve urn carimbo comemorativo, com 0 qual recebemos
urn sobrescrito, enviado por aquele Alberto
Armando Pereira.

DE PORTUGAL

- - De Palenno, recebemos varias cartas e postais dos nossos queridos amigos
srs. Prof. Doutor Carlos Trincao, Eduardo
Cohen, dr. Almeida Dias, Heitor Sanchez,
Sebastiao Amaral, D. Borras Feliu e Alberto
Annando Pereira, aos quais agradecemos as
infonnac5es que ao nosso reporter pennitiram malalinhavar esta reportagem.

J

o
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ltiri da «Sicilia-59»
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E Gonzalez Garcia recebeu ainda urn convite especial para expor a India Portuguesa,
ern lugar de hor.ra, na «London-1960».

E OUTRA GRANDE VEDETA:
o PROF. TRINCAO
Desta vez, 0 Prof. Doutor Carlos Trincao
nao expos, como nao expuseram outros
grandes filatelistas portugueses.
o prof.' doutor Carlos Trincao, repetimos ,
nao expos, mas fez parte do juri, como seu
vice-presidente, ao lado dos ilustrcs e ja
nossos conhecidos Mario Diena, Sir John
Wilson, Lucien Berthelot, Ricardo Elir;abe,

DE PORTUGAL

Ernest A. Kehr, Corbisier de Meaultsart,
Alberto Diena, Leon Dubus, W. S. Wolff de
Beer, etc., etc.
Numa palavra: 0 Prof. Dou-tor Carlos
Trinciio, nosso eminente cons6cio e colaborador desta revista, autor de urn artigo publicado adiante, foi outra das maiores vede·
tas da . Sicilia-59".

NOTAS FINAlS
- - Ao escrever-se sobre 0 exito da Exposir;iio Filatelica Intemacional . Sicilia-59»,
e, especialmente, sobre 0 exito dos filatelistas portugueses, nao e possivel ' esquecer 0
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Turca. A serie e constituida por tres val ores
cujas taxas e cores sao as seguintes :
30 k. preto e encamado
40 k . laranja, preto e turquesa
• 75 k. azul, amare10 e encamado
Tiragem: 1.000.000 de exemplares de cada
taxa.
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Correio aereo : 50 c. encarnado e cinzento
azulado
1 g. malva e turquesa acinzentado
1,5 g. cinzento, encamado, azul e castanho
SURINAME - (15 de Outubro) - Serie
de quatro novos selos corn a efigie da Rainha Juliana. As taxas sao : 1.00 g., 1.50 g.,
250 g. e 5.00 g.
(1 de Novembro) - Serie de quatro selos
corn sobretaxa, dedicados a «Arte Nativa».
As taxas sao as seguintes : 8c.+4c.; lOc.+
5c. ; 15c.+ 7c., e 20c.+ 10c.

OUTROS PAtSES
ARGENTINA - (17 de Outubro) - Emissao do «Dia da Mae».
1 peso, preto e encamado, tiragem de
3.000.000 exemplares.
Os selos foram impressos ern folhas de
100 exemplares, pelo sistema litografico,
corn desenhos de Hector A. Viola.
HAITl- (20 de Outubro) - Emissao comemorativa dos Jogos Pan-Arnericanos, constituida por seis se1os, tres para 0 correio
normal e tres para 0 correio aereo. Esta
serie tern as seguintes caracteristicas :
Correio normal: 25 c. cinzento escuro e
azul claro
50 c. cinzento, encamado, azul e castanho
75 c. castanho e azul ,

A tiragem destes selos e apenas de 60.000
series .
UNIAO SUL-AFRICANA - (16 de Novembro) - Emissao constituida por urn selo de
3 d ., comemorativo da Expedir;ao Nacional
Sul-Africana ao Antartico, que deve deixar
Cape Town no pr6ximo dia 28 de Novembro. 0 selo tern as dimensoes de 24,2 x 40,5
mm., e e impresso eIll folhas de 120 exemplares .

HENRIQUE MANTERO
'/~~~~~~rung~iros,boas

esta sempre comprador de
selos classlcos

S

I Plil MUlTO BEM I

classicas

P. de Alegria, 58, 2.° - A

'e.e,. 21176

NTOSviECAS
O~Z(U" bro,4S- 3'

LISIOA

LIS BOA

SElOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR. SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA E DE 1. os VOOS. POSTAIS MAxlMOS NA.
CIONAIS E ESTRANGEIROS. SERVICO DE NOVIDADES.
- - - - - - - - MATERIAL

FILATELICO - - - - - - -

Berate des Meves
Av. de Llberdade, 164-4.° -salall
No banquete de encerramento, a lI1esa com Jose Gonzalez Garcia e esposa, vendo-se tambel1l
o delegado espanhol, Borras Feliu e esposa, e, de-costas, Alberto Armando Pereira e esposa.

~

vulgartls tim
,,.,"'..'H'dadtl

(Por

correspond~ncla

LlSIOA 2 - PORTUGAL
)
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-se 11. atribui~ao e entrega dos premios,
du seis de1es distinguidos com 0 i~ar
bandeiras dos seus paises, ao som dos
pectivos hinos nacionais. Foram eles,
ordem:

sendas
respor

Gerold Anderegg (Sui~a)
Eng. Mario Tomasini (ltaJia)
JOSE GONZALEZ GARCIA (Portugal)
Sai Vita (Italia)
Joseph Schatzkes (Fran~a)
DR . 1. A. ALMEIDA DIAS (Portugal)

o que mostra ainda mais como foi e.'Ctraordinario 0 exito dos filatelistas portugueses.

,

TRES GRANDES VEDETAS:
GONZALEZ GARCIA, ALMEIDA
DIAS E EDUARDO COHEN
Esse exito foi efectivamente muito grande, e Jose Gonzalez Garcia, dr. J. A. AlmeIda
Dias e Eduardo Cohen foram, na verdade,
vedetas das mais destacadas da «Sicilia 59».
A prova-lo, «Boletim do Clube Filatelico
de Portuga\. tern a honra de revelar estes
tres factos singularissimos:
Eduardo Cohen foi convidado, em Palermo, a expor toda a sua colec~ao em Londres, na «Royal Philatelic Society».
Jose Gonzalez Garcia e dr. J . A. Almeida Dias foram convidados para membros daquela prestigiosissima sociedade filatelica inglesa.

Um aspecto geral do banquete de encerramento.
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-59» pecou tam bern pela falta daquilo que
deve ser uma das principais finalidades de
uma exposi!;ao filatelica : 0 pUblico. Ela nao
o teve, e infelizmente, pois que bern 0 mereciam, publico numeroso e culto, as ricas
participai;oes nela expos tas.

vai referido, coube ao portugues Jose Gonzalez Garcia) foi atribuldo ao italiano eng.
Mario Tomasini, que supomos ter exposto
pela primeira vez. E medalhas de ouro, nestas classes, ao italiano Sai Vita, ao frances
Joseph Schatzkes, ao holandes Jan Poulie,
aquele eng. Mario Tomasini, etc., etc.

OUTROS PREMIOS

DIRECCAO-GERAL DE OBRAS PuBLICAS
E COMUNICACOES

o BANQUETE DE ENCER-

SERVICOS DE VALORES POSTAIS

o

grande premio de Ronra foi atribuido
ao sui!;o Gerold Anderegg, e medalhas de
~Uro, nesta classe, ao belga Jean Dupont,
ao italiano dr. Mario Bolaffio, etc.
o grande premio das classe5 de competi<;iio (urn dos dois, ja que urn deles, como

RAMENTO

o banquete de cncerramento foi uma
bela festa, simultaneamente de solenidade
e de intimidade.
Durante ele, como e da praxe, procedeu-

BAN·C O

NACIONAL
ULTRAMARINO

MINISTERIO DO ULTRAMAR

PORTARIA N ." 17396
15 de Qutubro de 1959
Manda emitir e por em circula!;ao, na provincia de MOi;ambique, 100.000 bilhetes-cartas-avHio (aerogrammes), da taxa de 1$10,
confeccionados em papel de es,<rita branco,
nas dimensoes de 250 x 175 mm. (abertos),
com cercadura a verde-mar e vermelho, brasao e texto a preto, e fundo a azul-turquesa-acinzentado, reproduzindo cafe de Mo!;ambique.
o selo dos referidos bilhetes-cartas, que
tern por motive urn trabalho em fibras de
folha de palmeira, tern as dimensOes de
24,5 -19 mm., e e impresso nas cores perola
c preto.

CIRCULACAO DE NOVAS NOTAS EM ESCUDOS, NO ESTADO DA INDIA, E RECOLRA DAS ANTI GAS EXPRESSAS EM
RUPIAS -

o Banco Nacional Ultramarino informa
que, por fori;a do Decreto n ." 41.680, de
16 de Jt-:nho de 1958, sobre 0 novo siste~a
monetli' _.J no Estado da India, vai por em
circula!;ao as novas notas em Escudos das
denomina!;oes de 30, 60, 100, 300, 600 e 1.000
escudos , chapa - Afonso de Albuquerque»,
por troca das antigas expressas em rupias .
Por Por.taria n." 7.641, de 15-10-59, 0 Governo Geral do Estado da India determinou
que 0 inicio da circulai;iio das referidas notas em Escudos tenha ali lugar em 3 de
Novembro proximo, fixando ao mesmo tempo 0 prazo para a recolha das antigas notas
em rupias ate ao dia 31 de Maio de 19£,0.
data em que cessa 0 seu curso legal.
Lisboa, 23 de Outt:.bro de 1959.
o Administrador
Gabriel TeiJ:eira

UNIPEX
1 960

InTfRftITIO nIL
PHILlTfLJ[
EI8181TIon
Johannesburg

To commemorate the Goldan Jubilee of the Union of South Africa

1910 - 31 st Mey-1960
City Hall, Johannes bug, May 30 th
June ytb, 1960

.
-----

Comissario em Portugal:

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

LIS BOA
A l1lesa da presidencia do banquete de encerramento, vendo-se Berthelot, presidente da
F . I. P., e, ao fundo, ao centro, a bandeira de Portugal.

BOLETIM DO eLUBE FILAT~LleO DE PORTUGAL

L I GEl R 0 S APONTAMENTOS
SOBRE A EXPOSIQ.!!O

promoDida peLo

A «Sicilia-59» foi, incontestavelmente,
uma grande, uma notabilissima exposi!;iio,
nela figurando alguns dos mais ilu.stres filatelistas de to do a mundo.

5

Prejudicada pelo pre!;o muito elevado da
inscri!;ao, e claro que tal facto nao afastou
a') filatelistas mais ricos, mas desfavoreceu
as menDs ricos, e pode desentusiasmar muitos deles, alem de ser contrario ao espirito
da filatelia.
Grande em muitos ~pectos, a • Sicilia-

Y5Lube' c:!JfiLateuco· de Y5abo CVerde
Na cidade da Praia, realizou-se, no Dia
de Camoes, a «1." Exposi~ao Filat~lica de
Cabo Verde», feliz iniciativa do ~Clube Filatelico de Cabo Verde», e que, inaugurada
pelo respectivo e ilustre governador, com a
presen!;a de todas as autoridades administrativas, educativas, militares e religiosas,

Durante a inaugura9Qo, vendo-se S. Ex." 0
Governador da Provincia, S. Rev.ma 0 Bispo
da Diocese, etc.

daquela nossa provincia ultramarina, alcan!;OU exito notavel.
Durante esta exposi~ao, foram proferidas
quatro conferencias sobre assuntos filatelicos, as quais despertaram vivo interesse,
tendo side muito concorridas.

Os (!xpositores com os principais dirigentes
do ..clube Filatelico de Cabo Verde»

ESPANHA
1.0 CONqRESSO INTERNA-C.IONA-L DE FIL4TELIA
Barcelona. de 26 de Marco a 5 de Abril de 1960!
Comiss6rio para Portugal:

HENRIQUE

MANTERO

PRACA DA ALEGRIA, 58-2."-A
LIS B 0 A ~

o dr. Almeida Dias cumprimentado por Gonzalez Garcia e Eduardo Cohen. Ao tundo,
comovido,

0

comissdrio portugues, Alberto Armando Pereira.

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

4

«J ornal Filatelico".

1 jarro de prata.
1 medalha de vermeil.
1 medalha de prata.

Resumindo: Os 15 participantes portugueses obtiveram:
1 grande premio.
4 medalhas de ouro.

4 medalhas de bronze prateado .
1 mepalha de bronze.
3 diplomas de medalhas.
2 diplomas de participa<;ao.

Diploma de medalha de bronze prateado:

N E

c

R

o

Coronel Antonio, SOMes de Andrea
Fetrreira
Faleceu no dia 15 de Outubro, do que
se nao deu noticla por expressa d\!te t'mina<;ab do fin ado, 0 sr. coronel Ant6nio Soares
de Andrea Ferreira, filho do sr. vice-a1mirante Jose Maria de Sousa Soares de An-

drea Ferreira e da sr." D. Maria Margarida
Soares de Andrea Ferreirn, ja falecidos, e
viuvo aa sr." D. Ema Baptista da Costa de
Andrea Ferreira, falecida .em 1949, tendo dci
xado urn filho, 0 sr. Jaime Ant6nio Baptista de Andrea Ferreira, agente tecnico de
Engenharia Civil.
o fillado, nascido na freguesia de Santa
Eulalia de Margaride, concelho de Felgueiras, distrito do Porto, a 30 de Maio de 18BiI,
assent oUr pra<;a em cavalaria 4, cursando a
Escola Politecnica, e ingressou em 1906 na
Escola do Exercito, onde se destinou u
<Irma de Infantaria. Promovido a aspirante
a oficial em 1908, saiu alferes no ano imediato, sendo colocado no Batalhao de Ca<;adores 2 (da Rainha) , em Lisboa. Em 1913
foi promovido a tenente, sendo en tao ja
instrutor de tactica na Escola Pratica de
Infantaria, em Mafra. Seguiu, em 1916, com

Eduardo Cohen recebendo as suas medalhas.

L

o q

JA

o batalhao expedicionario de Infantaria 9,
para Fran<;a, onde the coube a promoc;ao
a capitao, em 1917, e comandou a 3." Comp<;lnhia em campanha. De regresso, voltou ,
ser colocado na mesma Escola, na companhia de tiro. Depois de transferido para a
Figueira da Foz, foi nomeado para ajudante
do general Luis Manuel Agostinho Domingues, cargo que ocupou durante mais 1e
doze anos.
Promovido a major em 1934, fez servi<;o
nos regimentos de Infantaria 17, 5 e 1. Promovido, em 1939, a tenente-coronel, prestou
servi<;o nos Distritos de Recrutamento n.·s
11 e I, e comandou interinamente 0 Regimento de Infantaria 2, em Abrantes. Em
1941 foi promovido a coronel, tendo chefiado
os Distritos de Recrutamento n." 9, 7 e 11, e,
finalmente, passou ao comando do R. 1. n.·
11, em Setubal. Pas sou, a seu pedido, a reserva, em 1943, e a reforma, em 1956. Era
condecorado com a comenda de Avis, oficialato de Cristo, medalha da Victoria' com estrela de prata, medalha de aura de comportamento exemplar, medalha de prata de bons
servi<;os, com palma dourada, «forragere»
da Cruz de Guerra de 1." classe, que a su.'!
companhia, em Fran<;a, fez ganhar ao BataIhao de Infantaria 9, em 14 de Mar<;o de
1918.
Praticante de tiro em varias modalidades, obteve, em breve, entre outros, os titulos de campeau de Portugal com arma de
guerra a 300 metros, mestre atirador com a
mesma arma a 200 metros, mestre atirador
com pistolas a 25 e 50 metros. Fez parte das
equipas nacionais de tiro aos J ogos de Pershing (em Le Mans, Fran<;a). em 1919, e as
Olimpiadas de 1920 (Anvers) e de Reims, em
1924.
Nunca teve filia<;ao partidaria, nem exerceu outra profissao, dedicando os seus
6cios a filatelia, marcofilia e ex-librismo, especialidades de que possuia grandes e valiosas colec<;oes.
o funeral saiu da igreja de Fatima para
o cemiterio de Torres Vedras, onde 0 feretro ficou depositado em jazigo.

ANONCIOS

SELDS

Pago bem. l"'ortugal
e Ultramar. Colec~oes,
pllcCltes, stocks e so
qullo.

Vendo antlgos e mo·
demos . Bona deacontos. Lists pre ~ 0 B
GR ATl S

Ferreira da Silva - Pra!<a do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M . DE NORONHA, Ucassaim, Bardez. Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS . Fornece selos portugues es, esp ecialmente India; Envelopes de
1 .· Dia; M8.x1mos e Intelros. Pre!tarlo a
pedldo .
Vendo s elos de Portugal e Ultramar,
com d esconto de 50%+ 20%, e estrangeiros a $03 cada franc o. Jose Pinto Duarte
- Rua de MO!tambique, 56-3.·-Esq.-Lisboa - Telefone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultramar, aos centos, pago 'b ons pre!tOS,
au troco POl' selos Portugueses au estrangeiros para a sua colec!tAo. A. SIMOES
- Po Renova!tlio, 9-2.·wDt.· - Almada.

ECONOMICOS
Paulo Roberto Falci - C. Pos tal, 1011 Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interessado em manter correspondencia seria com
filatelistas idoneos, para troca de selos em
pequena e grande escala, base de catalogo
Yvert, e a valor facial. Oferec;:o Tematicos
dc todo 0 mundo. Correspondencia par
Aviao.

BOLETIM DO ClUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

Medalhas de bronze prateado: dr. Artur
Beja, capitao Sidonio Paes, Jose Hipolito e
Arnalda F. Gonc;:alves.
Medalha de bronze: dr. A. J . de Vascon-

celos Carvalho.
Diploma de participa9iio: Paulo de Oli-

veira Sa Machado.

CLASSE TEMATICA :
Diploma de pa ,.ticipa9iio : Jorge Pereira.

CLASSE DE LITERATURA :
Diploma de medallza de vermeil: C.T.T.
Diploma de medalha de prata: uBoletim

do Clube Filatelico de Portugal- .

Colecc;:ao «Desportos», avanc;:ada, montada em 4 albuns de grande formato, compondo-se de 2.096 selos novos, 72 blocos novas e 122 sobrescritos comemorativos, com
a cotac;:ao de 7.()()() francos fortes franceses
( Catalogo Yvert 1960), equivalentes a 700.000
franc os franceses correntes, vende-se pel a
melhor oferta. Jorge Pereira aceita ofertas
.na Run do Ac;:ucar, n." 86 - LISBOA - PORTUGAL.
Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12Praha 3 - Checoslovaquia. Exchange stamp
of the whole world.
Interessam-me pacotes de todos os paises, em qu.antidade. Dou em troca igual de
Espanha, ou series. Fac;:o ofertas de trocas,
desejo de 5 a 100 diferentes. Luque - Armas, 44 - Zaragoza - CFP 3465.
Desejo activas trocas de selos com coleccion adores de Portugal e Ultramar, America
Latina e Comunidade Britanica. Juan G.
Cruz - Lachambre n.· 1 pral - Almeria -

Espanha.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal au Ultramar Portugues. troco pOl' selos para a sua colee<;ao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena. 80·3.' -

LlSBOA

Desejo correspondentes para Rotulos de
Caixas de Fosforo s e Selos, nil Europa Manuel Antonio Jeronimo - Rua Coelho da
Rocha. 1I2-/c Dt. - Lisboa 2.

Send, registered mail, 10 or 20
unadressed first day covers, all different or 3 of each, any Country.
Receive same Brazil. I buy and exchange FOC. Oswaldo Campana,
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil.
COLECCIONADORES TEMATICOS
Caminhos de Ferro

S6cio n .· 2486.
Centendrio do Selo Postal

S6cio n.· 3395.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco au compro, pagan do bern, resposta
a Secretaria do Clube, ao n.· 23.

Desportos

Compram-se sobrescritos da edic;:ao : ,
C. F. P. n."' I, 2, 4, e dos C.T .T. do Cent.
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P.
n .· 30.

Mapas

3

I

Socio n .· 3395.
Fauna

S6cios n .· 3395; 2902 da 3.
S6cio n.· 2902 da 3.
Religiosos

SOcio n .· 3395.

o

Dr. Almeida Dias r ecebendo a sua medalha de oLlro .

2

BOlETIM DO ClUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL

Medallza de ouro. com grande jarro de
prata, prt!mio especiaL da «Cooperativa dos

Empregados do Banco da Sicilia» : dr. J. A.
Almeida Dias.

Medalha de vermeil. com grande meilalila de ouro, premio especial da «Feira do
Mediterrimeo»: Eduardo Cohen.

BOlETIM

DO ClUBE FILATWCO' DE PORTUGAL

ISRAEL. ~'ende-se uma coleq;ao quas~
completa. Selos us ados e novos, estes corr.
e sem banda. Faltam 17 valores. Dao-se ('sclarecimentos e aceitam-se ofertas. EDUARDO DOUTEL DE ANDRADE - Mirandela.
Lazarovici Miron - D. Cantemir 2 Bacau - Romenia. Deseja trocar selos novos e usados da flora, fauna ou desportivos
de Por tugal. Da em troca selos da Romema
ou da Pol6nia.
Envic 100-200 selos de seu pais, e recebera 130-240 bons selos da Alemanha. ERNST MATEJCEK - Kr. Gelnhausen-H essen
- Meerholz - Alemanha.
ATTENTION!
Change timbres avec tout Ie Monde, surtout Portugal, Outremer, Allemagne, Pologne, Roumanie , Russie, Hongrie, Yougoslavie, France, Italie, series completes, neufs
et obliteres, me1.TS, animaux, commemocatifs. Je donne en echange Espagne, Ifni,
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois
rccommandes. M. SOTO-Av. General Sanjurjo 190-3." LA CORU&A (ESPA&A).
Desejo trocar selos da fauna e transportes, de todos os Pai.s es. Resposta a Rua Coelho da Rocha, 93-r/c., Esq. - Lisboa 3.
Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. Desejo receber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. Alem disso, tematicos de
animais, flores e crianc;as, novos. Dou Brasil, Argentina, revistas, moedas ou selos em
geral. Corr. port., ingl., esp. alemao.
Troco selos da Pol6nia, comemorativos,
novidades, tematicos, em especial desportivos, fauna e flora, e aviao, por selos de Portugal e provincias ultramarinas portuguesas.
Oferec;o todos os paises novos e usados,
emissoes recentes e antigas. Maximos, e Sobrescritos de I." dia. Tambem traco base
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em
ingles, alemao, frances e latino. Garanto
pronta resposta. Por favor franquear 0 sobrescrito com muitos selos comemorativos
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A.
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary
- Pol6nia - S6cio CFP n." 2843.

Jose Gonzalez Garcia ao receber

0

Grande Premio.

39

BLOCOS COMPRO em quantidade, Br otero, Escola Naval, ExposiC;ao Filatelica, Legiao. Katz, R. da Emenda, 58-2.", Lisboa.
60 % DESCONTO
S1O.RIES NOVAS: Viagem Presidencial,
1938, S. Tome, simples e em .quadra.
Ultramar: Vasco da Gama c/ Repuolica,
Inhambane simp\es e em quadra.
Ac;ores: Camllo.
I." vao (envelope) Principe-So Tome.
Usado: Moc;ambiqt:-e coroa 40 reis azul,
simples e em quadra.
Atendo mancolist,a s.
Envios a cobranc;a. Pagamento adiantado,
em notas ou cheque para Ultramar e estrangeiro. Aceito em pagamento D. Dinis,
Caravelas, Ceres, Comemorativos, etc., aos
centos. S6 trato por correspondencia, ou
marcac;ao previa, Katz, Rua da Emenda,
58-2.", Lisboa 2, Telef. 24965.

o

CANTINHO FILATELICO
-

DE -

HenrlqUB Mantero
PRACA DA ALEGRIA, 68-2.c-A
LIS BOA - Telef. 28176

*

SELOS CLASSICOS E MODHlRNOS
PORTUGAL E ULTRAMAR
TOUOS O S TEMAS DE
TODOS OS PAISES
A titulo de propagande I
S~rltl GAGO COUTINHO
e SACADURA CABRAL

a

15$00

I.: USO- VINI COLA, LDA.
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COMI!:RCIO INTERNO E EXTERNO

StOE: RUI da MaDotlDtBo 78 - BO LI SBOA
ARM AZt M: CARREGADO - Bairro Koyo
Tele

~

fone LISBOA 88121(1
• CARREG ADO 77
{ gramas LUSOV

~~

«BiB dB! "atDes Uni~al»
SOLICITAM

em Qeneve

TROCAS

o «Dia das' Na!;oes Unidaslt foi celebrado
em Geneve, em 24 de Outubro.
Nao queremos deixar de mencionar 0
facto, tanto mais que este «Dia das Na!;i5ec;
Unidas» foi colocado sob 0 signo da Filate·
lia.
Realizaram-se, em 24 e 25 de Outubro,
manifesta!;oes diversas, tais como:
A) - Uma Exposi!;ao apresentando:
- A colec!;iio completa de selos da Sociedade das Na!;oes, or· emitidos em sua
honra (propriedade de Mr. Misteh);
- A colec!;iio completa dos selos das Na!;oes Unidas, ou emitidos em sua honra
(propriedade de Mr. Morard);
- Folhas e raridades filatelicas (propriedade de Yul Brynner) .
B) - Projec!;ao de dois filmes representando a fabrica!;iio de selos. Urn dos filmt's
e propriedade da Administra!;ao Postal das
Na!;oes Unidas, e 0 outro dos C.T.T. Sui!;oc;
C) - Os resultados de t:-m concurso de
Filatelia Educativa aberto para as crian!;as
das escolas, sendo atribuidos premios ao'i
melhores concorrentes.
D) - Emissoes filatelicas:
a) Dois selos da Administra!;iio PostAl
das Na!;Oes Unidas, de 4 e 5 cents., postos
em circula!;ao em 23 de Outubro, e reprcsentando .A Idade do Bronze», de Rodin;
b) Tres selos de servi!;o de 20 (destinado a substituir 0 actualmente em vigor), de
30 e 50 centimos, em 24 de Outubro;
c) Urn sobrescrito oficial F.D.C. para
esta emissao dos C.T.T. Sui!;os, com os selos de 20, 30 e 50 centimos;
d) Urn sobrescrito oficial FD.C. emitido
pelo servi!;o europeu da ONU, com os selos
de 4 e 5 cents.;
e) Uma folha nurnerada e de tiragem
limitada, com os dois selos da UNPA e os
tres selos dos C.T.T. sui!;os, ja referidos,
carimbados respectivamente em 23 e 24 de
Outubro.
Houve urn carimbo especial.
As encomendas podem ser dirigidas ao
Service Europeen de l'Administration Postales des Nations Unies, Division. A. & T., Pa·
Iais des Notions, Geneve, Sui!;a.

Escrevem-nos varios coleccionadores ql.!e
pretendem relacionar-se com coleccionaoores portugueses, entre eles :
EUGEN LIEBEL - Raschigstrasse, 105Ludwigshafen/Rh. - Alemanha.
PIGLEK HENRYK - Daszynskiego 4."Kielce - Polonia.
FELIX EPINO-San Jacinto 56-Sevilha - Espanha.
RUBEN BORBA DA SILVA-Rua Orojo
n ." 46 - Apart. 101- fundos Braz de Pina
- l)istrito Federal- Brasil.
L. BOIN - B.P. 518 - Bt:·kavu - Congo
Bdga.
ANN PAYNE - 266 Caldwell AvenuePaterson - New Jersey - U.S.A.
ROBERT J. BOUGHTON-612 Highview
Ave. - Addison - Illinois - U.S.A.
R. C. FELINE - 18 Chestnut Grove-New
Malden - Surrey - Inglaterra.
ARTUR ALIPIO BARRIO DE SOUSA
LOPES - Rua Duvivier n .· 37 - Apat. 1201Copacabana - Rio de Janeiro - Brasil.
Estes endere!;os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth tmuagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

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

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55

LISBOA

(PORTUGAL)

rr--------------------------------------------------------------~\
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PORTUGAL EM PALERMO

oestrondoso 8xito dos filatelistas portugueses
na Exposioao Filatelica Internacional

«SicILIA Depois do grande exito de Portugal na
Exposi!;ao Filatelica Internacional de Israel, TABIL, e, maior ainda, na Exposi!;iio
Filatelica Internacional de Hamburgo, Interposta-59, - os filatelistas portugueses e
o nosso pais acabam agora de alcan!;ar Ulna
vitoria verdadeiramente estrondosa, na Exposi!;iio FHatelica Internacional de Palermo,
.Sicilia-59».
Passo a passo, mas com passo seguro, os
nossos filatelistas tern vindo a tomar posi!;ao na filatelia internacional.
Na .Sicilia-59», nao resta duvida de que
alcan!;aram lugares de primeira fila. E de
tal modo, em tao grande numero e, principalmente, em qualidade tal, que de futuro
nao sera facH arrancarem-nos esses lugares
de primeira fila, como nao sera possivel
pensar em exposi!;Oes filatelicas internacionais, sem con tar com as filatelistas portutugueses!

Pelo
Reporter

-

Z

OS PREMIOS ATRIBUfDOS
A PORTUGAL

o que acabamos de escrever resulta bern
dos seguintes premios, atribuidos ao nosso
pais:
CLASSE DE HONRA :
Medalhas de ouro: Antonio Joaquim Correa Junior e Eduardo Cohen.

CLASSES DE COMPETI<;AO :
Grande Premio para a melhor colec~ilo
fora da classe nacional : Jose Gonzalez Gar-

cia.

r~--------------------------------------------------------------~
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Redacc;ao e Administrac;ao: Av. AI;nirante Reis, 70·3. ·-Dt.. - LlSBOA - Telef. 54936
Composic;ao e impressao: Tip. do «Jornel do Fundaoll - r-UNDAO - Te~ef. 111 P.B.X.

DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Co'nselllo D'irectivo:

Chefe de Redac9iio:
Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo
Rodrigo Dia'! Ferreira

Editor:
Dr. Carlos Alberto Cardoso
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(PORTUGAL)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUG UESA DE FILATEUA IF. P. F.)
CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE : AV. ALMIRANTE REIS. 70·3.·-0t.· - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPOND!;NCIA : APARTADO 2869 - LI:;[lOA - POrnUSAL
EXPEDIENTE - Terc;as e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Saboldo'. d~s 16 .15 20 hor.1S

CATEGORIA DE SClCIOS E RES PECTIVA COTIZACAO:
Contin.ente (excepto Lisboa) nhas e Provfnc.'ns Ultrnmarinas
Efe~tivos .. ....... .. .. 60$00, par ana t au cquivalcnle em Jllu.::ia local
Jumores .. ..... ... .... . 30$00, POl' ano 1
Urasil .... ........... .. ......... .. .. ..... .... Cr. $30, por ano
LISBOA-Efectivos ..... .... 10$00, por mes; Juniorcs ..... .. .. 2$50, por mes

Especializada em calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral
\~------------------------------------------------------------~)
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hlp6LltO

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS IIIDRAULICAS. ETC., ETC.
ETC.

AqENTES DO CLUBE FILATElICO DE PORTUqAL
- Henrique-Vidal de L. A. Corle
Real.
INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
C:ltholic Book Crusad - 7 Havldeck
RO:ld .
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 lh Avenue - Sacramento 20California.

S

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CHEQUE, VALE, Dlt~HEIRO OU SELOS NOVOS EM CUR: O
SAO SClCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rl.a das Dificulcbdl!s.
23·30.

V ALE N C;.A.

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

Revlsta. mensal enviada a. todos os socios do Clube FilateUeo de Porlugal
DISPENSADA DE CENSURA

o

Telefone n.· 10 -

-DE-

}>rof. Doutor Carlos Trincao
Eduardo Cohen
RaUl Abecassis
Brigad<!iro J. da Cunha LamlUl
Eng.· Aurelio Marcos Pereira.

Administmclor:
J~ 86

Er.dere<;o +elegrafico: LUSITANA

TOM~

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TFlEF. 3

E

53

PORTUqAL
)

••

•

• •

PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES

POR
MISTURAS -

PACOTES - AO QUILP
Como somas a maior caSa filatelica da America, estamos constantemente a camprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interessados
am comprar:

ISOLADOS -

De valor baixo e mMlo. Completas ou
nsadas.
• SELOS ISOLA DOS I VarledadeM baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltod puldadosamente. com sel"~ perfpitos
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de torlos os genero o•
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RETALHO. tamb~m deRejamos comprar quantiJade
mals pequenas de selos em series. de pre~o m~dlo e ml1ls elevado.
•

•
•
•

-

~

~

SELOS EM ShiES
Incomplet8~.

I

novas

DU

Queira mand'3r-nos a sua /isla de oferlas. que merecera a nossa pronfa e cuidadosa alen~ao.

G R J.. T I $, APE DID 0 I

.Os melhores

A nos s a n

pre~oo

0 v a l I s I a d e c amp r
por selos nos Estados Unldos e CanadA.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORT ADOR

II S I

A MERICA NO

H. E. HARRIS & C.o
Telegramss: HARRISCO BOSTON ~.-J
BOSTON 17, Mass. U.S.A.
~________________________________________________________________

A SEVERA
*

RUA DhS GAVEAS, 55-57
TELEF. 34006
BAIRRO ALTO -

*

LISBOA
PORTUGAL

R£STAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYP,QUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas

l

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
_.~________--.__~__________O
__P_E--.N__A
__L_L___
N_I_G__
H_T__~j

JOS~

GONZALEZ GARCIA AO RECEBER 0 PRECIOSO GRANDE

rl

...1 NO

X III

N.' 100

PR~MIO

NA .. SICiLIA-59»
Ver artigos ItO interior.

OUTUBRO DE 1959 }

