PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

AO QUILO

Como somos a maior casa filaUlica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente, adam os pariicularmente interessados
em comprar:
SELOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incomplet89, novas ou Ilsadas.
SELOS ISOLADOS I Varied adell baratas e atractivas.
It PACOTES I Feltos culdadosamente, com selos perfeltos.
GRAHDES QUANTIDADES E RUTOS DE «STOCkS. de todos os generos.
MISTUR~ (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETAlHO. tamb~m desejamos comprar quantl.lade
mals pequenas de selo. em series. de preco medlo e mhis elevado.
Oueira man dar-nos a sua Usfa de derfas, que merecera a nossa pronfa e cuidadosa afenrrao.
•
•

•
•
•

GRATIS, A PEDIDOI A nosse
noye I i s t e de comprell
.Os melhores preeos por selos dos Estados Unldos e Canada-

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

UNIAO DE GREMIOS DE LOJISTAS DE LISBOA, ONDE EM
DEZEMBRO SE REALIZA A ,,1." EXPOSICAO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA»

AMERICANO

H. £. HARRIS & C. O
BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

,.

t

A SEVERA
RUA DJ..S GAVEAS, 55-57
*
TELEF.34006
BAIRRO ALTO -

*

LIS BOA
PORTUGAL

R£STAURANT£ TIPleO
RESTAURANT TYPlaUE

AERO CLUBE DE PORTUGAL, ONDE EM DEZEMBRO SE REALIZA A «1 .. EXPOSICAO
FILAT~LICA DE CORREIO A~REO • .

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN
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Revista mensal enviada a todos os s6cios do Clube FiJateIieo de Portugal
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RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAL)
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em

cal~ado

vu1canizado, e todos os artigos de
borracha em geral

FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELhA (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936
APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Terc;as e Serlas-feiras, das 21 ~s 24 horas. e Sabados, das 16 as 20 horu
CORRESPOND~NCIA:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Oontinente (excepto Llsboa) Dha8 e Provincda.s UltramariJlas
Efe~tivos . ... ..... .... 60$00, por ano

t ou equivalente em moeda local
JUnIores .. .... .... ..... 30$00, por ano (
Brasil .. ................. ...... .. ...... ...... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... )0$00. por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

f~----------------------------------------------------------~

hlp6lltO
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO AD IANTADO, POR CHEQUE. VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ClUeE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funcha! - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rl:.a das Dificuldades.
28-30

.

FOOOES -- LANTERNAS -- PULVERIZADORES -- CALDEIRAS DE DESTILAQAO -- PRENSAS «MARMONIER,.
. . . . . .. .IIi1III. . . . PRENSAS HIDRAULICAS. ETC., ETC.
E1'C.

TOM~

- Henrique-Vidal de L. A. Corte
Real.
INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havsleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - SaC"ramento 20California.

S
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CAS A HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E

53

PORTUGAL
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CQonlca bo BRaSil
(Continue<sao de p.§gine II)

qual se destacou uma Mostra de selos aereos, colaborando 0 Correio com a emissao
de I.:.m selo e dois carimbos especiais comemorativos.
A inau~rac;ao da Mostra foi uma grande
festa para a nossa filatelia, pois teve a honra da compa.rencia do Ministro de Aeromiutica, representado pelo chefe do seu gabinete, 0 Ministro da Viac;ao, represent ado
pelo seu secretario, 0 Director Gera! dos
Correios e Teh~grafos, 0 Director Regional
dos Correios e 0 Chefe da Comissao Pilatelica dos Correios.
A parte tecnica das colecc;oes expostas foi
bern adiantada. Vimos a bela colecc;ao especializada de «Ballons Monte» do Almirante
Mario Franc;a, urn conjunto de aerogram as
rarissirnos do sr. Hildebrando BaI'reto, estudo da serie VARIG, de Luis Bracconot, a
valiosa colecc;ao especializada de selos aereos do Brasil, do Prof. Roberto Peixoto,
varios paises da America do Sul especializados, do Coronel Placido Barreto, e a universal muito adiantada de Gilberto Henry
Williams. 0 nosso muito conhecido Silva
Cravo expos selos aereos de Portugal e Ultramar, completo, destacando-se as provas
da serie de Portugal, a quadra nova de SO
escudos, e diversas variedades do Ultramar.
o Correio instalou uma agencia postal na
sede do Clube, onde foi utilizado 0 carimbo
comemorativo que faz referencia directa ao
mesmo.
o encerramento foi mais festivo ainda,
pois contou com a presenc;a do proprio Ministro, que efectuou a distribuic;ao de premios aos expositores, oferecidos pelo Ministerio de Aeronautica.
Foi urn grande sucesso para a filatelia
brasileira.

asta sempre comprador' de
selos classlcos

PUB M.DIIO BEM
P. da Alegria, 58, 2.° - A
'ele,. 28176

LISBOA

DE PORTUGAL

COLECCOES TEMA-TICAS
(Continue"ao de p&gine 14)

inscnc;ao «POUR LE SPORT», e sobretaxados com 75 c., a favor dos atIetas haitianos:
75 c. s/25 c. (420)
75 c. sl SO c. (173)
75 c. s/5,O c. (421)
75 c. sl 1 g. (174)
75 c. s/75 c. (422)
75 c. s/1,50 g. (175 )
BANDEIRAS
Alemanha Oriental - Comernorando 0
10.· aniversano da Republica Democratica,
apareceu recentemente uma serie de 10 selos, cujo tema principal e a bandeira da
Alemanha Oriental:
5 p. - verde amarelo
10 p. - cinzento
15 p. - verde claro
20 p. - rosa velbo
25 p. - verde cinzento
40 p. - verde amarelo
50 p. - verde claro
60 p.-verde
70 p. - cinzento claro
1 DM.-ocre.
Equador - Emissao de tres selos, em
honra da Organizac;ao dos Estados Americanos, com as bandeiras nas cores originais
dos paises : Bolivia, Peru, Brasil, Haiti, Guatemala, Argentina e Mexico; Cuba, Panama,
Costa Rica, Pamguai e Chile; Honduras, Colombia, Equador, Uruguai, Venezuela, Sao
Salvador e Nicaragua:
50 c. - azul paIido, verde oliva e cast. ver.·
80 c. - amarelo, vermelho e azul
1,30 s.-verde pilido, azul e cast.· verm.·.
CAMINHOS DE FERRO
Coreia do Sul- Emissao comemorativa
do 60.· aniversario dos caminhos de ferro
coreanos:
40 h. - castanho e sepia.
DIA DO SELO
Hungria - Para comemorar 0 seu 32.· Dia
do Selo, a Hungria emitiu ha pouco urn selo
de 2 fo., tendo sido impresso conjuntamente
com uma vinheta, que fara parte integrante
do selo:
2 fo.- bordeus.
Pol6nia - Para comemorar 0 Dia do Selo,
a Pol6nia emitiu agora 2 selos:
60 gr. - verde-azul, verde esc.· e verm.·
2,50 z. - vermelbo, verde escuro e viol.· .

~ A .M.UNDIAL

Segure os seils seIoa em

Largo do lhlado. 8. Tel. 30194
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Filatelico de Portugal

e a Filatelia Portuguesa
Da excelente secc;ao filatelica do grande
diario «Republica», transcrevemos, com a
devida venia :

Dr. Jorge de Melo Vieira

«Pode dizer-se, sem receio de contradita,
que 0 Clube Filatelico de Portugal tern,
desde a sua fundac;ao, e com maior rigor
na Ultima decada, sido a fonte, 0 esteio .e
o baluarte ·de toda a filatelia no nosso pais.
Nao se menospreza a actividade dispendida, em prol da filatelia, pelos varios nucleos e clubes espalhados por todo 0 territ6rio portugues, com saliencia para 0 Clu.be
Nortenho, mas faltariamos a verdade, se ao
Clube Filatelico de Portugal regateassemos
a primasia que, des de sempre e bern acima
de todos, Ihe' pertenceu e pertence.
Do Clube Filatelico de Portugal tern partido quase todas as campanhas destinadas
it valorizac;ao do coleccionismo de selos; ele
tern promovido urn sem numero de exposic;oes, tendentes a criar, em quantos se dedicam a filatelia, e mesmo nos que a desconhecem, 0 gosto por ela; tern, atraves do seu
' Boletim, espalhado conhecimentos varios
pelos coleccionadores incipientes; e, sido a
fonte de, como dissemos, todas as manifestac;5es favoraveis ao desenvolvimento da
filatelia em Portugal.
Como esteio, nao devemos esquecer que
se podem contar pelos dedos as exposic;oes
que, nao sendo da sua iniciativa, 0 foram da
sua organizac;ao e patrocinio; das reunifies
que, as terc;as, sextas e sabados, se realizam
na sua sede, para a efectivac;ao de trocas,

entre os seus associados; a resposta pronta
as consultas que Ihe sao formuladas; 0 intercambio com os Clubes estrangeiros; e
ate procurando dar soluc;ao as reclamac;5es
que a miudo os coleccionadores, estrangeiros e nacibnais, fazem acerca da rna conduta de certos troquistas portugueses.
Dissemos, ainda, que era urn baluarte da
filatelia portuguesa, porque, umas vezes defendendo os filatelistas, outras os comerciantes, e outras dirigindo-se aos C.T.T. nacionais e ultramarinos, 0 faz, sempre, construtivamente, nurn anseio de melhoria da
filatelia Nacional.
Os filatelistas portugueses que, segundo
certos calculos, se contam por trinta milhares, e como eles os C. T. T., continentais e
ultramarinos, que 0 prestimoso Clube sujeita a uma constante critica de valorizac;ao,
bern podiam saldar a divida que tern para
com 0 Clube, sempre pronto na defesa dos
seus interesses, uns tornando-se s6dos, outros colaborando, e os C. T. T. prestando-Ihe francaassistencia, ouvindo-o mais, l!
coadjuvando nas suas iniciativas.
Mas, como referimos, tambern 0 Clube
Intermacional de Filatelia tern tido, e como
ele os varios clubes e nucleos espalhados
por todo 0 territ6rio portugues, a sua quo-

Pelo

ta parte na valoriza!;ao e no desenvolvimento da filatelia em Portugal, sendo, por isso,
merecedores de iguais achegas, que tarnbem
eles ja devem ter sentido, por vezes, 0 garreteano «delicioso pungir de arnargo espinho» ...
Vern este elogio clubistico a proposito da
Exposi!;ao Filatelica para Principiantes, agora inaugurada no Clube Filatclico de Portugal, de sua iniciativa, e das- duas que, no
pr6ximo mes de Dezern!Jrc realizara - a I.'
Exposi!;ao Filatelica Tematica, na Uniao de
Gremios de Lojistas, no dia I, e a 1." Exposi!;ao de Coneio Aereo, n a sede do Aero
Clube de Portt:.gal, de 12 a 20 e de muitas
outras que se lhes vao seguir, e ja estao em
andarnento ou na forja .
Erguer uma exposi!;ao filatelioa, e trabalho insano de que poucos, quase nenhuns,
poderei mesmo dizer, se dao conta, quando
a visitam, e justo e que alguem se m :mifes te
para ql.:e sc nao percarn, ante os contratempos, a coragem e a perseveran9a, servin do
de motivo a novos cometimentos. Que os
comerciantes, os C. T. T. e os pr6prios filatelistas lei am as minhas palavras, e pensando na utili dade que !:e Ihes presta, auxiliem,
de toda a forma ao seu alcance, estas iniciativas, e 0 que desejo».

UNIPEX
1 960

InTnftlnO nAL
PHILITfLl[
EIHIBITIOn
Johannesburg

To commemorate the Golden Jubllee of the Union of South Africa

1910 - 31 st May-1960
City Hall, Johannesbug, May 30 th
June ytb, 1960

-----

ComilSario em Portugal:

H.MANTERO
P. da Alegria, 58 - 2.0 - A
LISBOA

oaxtraordlnirlo

PELOS CLUBES FILATELICOS

ex ito de

sec«ao

Portogal
Pateo do Salema

na

«Interposta-59»
Ja aqui foi devidamente assina!ado 0 exito de Portugal na «Exposi!;ao Filatelica Internacional de Hamburgo», «Interposta-59».
Mas 0 seguinte quadro das medalhas alcan!;adas por todos os paises, e que transcrevemos do ultimo boletim daquela Exposi!;ao,
mostra, melhor do que tudo, 0 que foi 0
exito de Pontugal, mesmo em rela!;ao a todos os outros paises :

Belgica
Dinamarca
Finlandia
Fran!;a
Grecia
lnglaterra
Italia
Jugoslavia
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Austnilia
Portugal

5 3 5 8- 2 1
2- 1 1 2 4 1
1 4 2 7 3 22 1 1 5 2 11-----1 1 4 3 6 8 2
- - 1-- 1-I- 2 2 6 3
- - - I 1 1 12 4 8 6 3 3
I- 2 3 2 1
-- I- 1 1-4- 1 3 5 1-

----

1 4 3 4 3
Espanha
Suecia
1 5 3 10 4 5 Swi!;a
3 3 2 6 1 5 1
2- 3 1 1-Turquia
1---Eti6pia
Austria
- 1-----1
.Argentina
Brasil
- - - - 2- 21
Chile
Israel
I 1 1 2I-Kedah
Africa do SuI
- - - 1-- 21----Venezuela
Estados Unidos
2- 3 6 8 5 2
Hamburgo
- 1 2 8 4 4 8 4
Schleswig-Holstein - - 1 1 1 3 1 1
1 4 6 11 22 28 27 8
Alemanha Ocid.

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

23
11
19
13
1
25
2
14
4
26
9
3
14
15
26
21
7
1
1
1
4
1
5
I
3
1
27
31
8
107

~Ilat€llca

-00-

JuventuOe SPORt cluse

Lista das socias que desejam perrnutas :
1 - HENRIQUE ANDRADE - Travessa do
Sol, 4 - l!vora - (M) Po, Fr, In, T.
N . U. 60. 3. 90.
l-ANTONIO AUGUSTO LOBATO - Rua
B_rnardo Matos, IS-A - l!vora - (M)
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 28.
29. Russ ia. 90. 94.
3 - JOSl! MANUEL CABECA - Bairro
Chafariz d'El-Rei, 8 - l!vora - (P)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
4-CUSTODIO REGO AVELINO - Rua
Candido dos Reis, 42 -l!vora - ( P) Po,
T . C. N. 60. DespoJ1tivos. 90.
5 - FRANCISCO EDUARDO CASCALHORua de Aviz, 80-A - l!vora - (P) Po,
Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
6 - MANUEL VICENTE MOURRAIARua Jose Estev~o Cordovil, 10 - l!vora - (M) P.o, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94.
7-FERNANDO MIRA BARRIGO - Av.
dos Combatentes da Grande Guerra £vora - (P) Po, T. V. C. U. 60. 1. 94.
8-DOMINGOS INACIO DA COSTAEstrada de Almeirim, 6-J - l!vora (P) P. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
9 - JOAQUIM MANUEL PINTO - Beco
do Bei9Udo, 13-E - l!vora - (P) Po,
T . N. U . 60. 1. 94.
10 - JOse ANTONIO DOS SANTOS JESUS
-Rua do Cano, 42-l!vora-(M) Po,
Fr, In, Es, T . U. 60. 3. 90.
11 - JOAO ANTONIO PEGO - Travessa
do Roque Pina, 6 - l!vora - (P) Po ,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
12 - JOSl! ANTONIO LEIHO PIRESTravessa das Anjinhas, 7 - l!vora (P) Po, T. C. N. U. 1. 2. 94.
13 - JOSl! PINTO RIBEIRO - Travessa do
Sol, 7 - l!vorn. - (M) Po, Ep, In, Fr,
T. V. C. N. U. 60. 3. (em especial homens celebres N.) 90. 96.
14 - ARMANDO ROQUE CIDADE - Rua de
Machede, lO-l!vora .:... (P) Po, T. C.
N . U. 60. 1. 2. 94.
15 - FERNANDO DOS REIS BRITES Rua Miguel Bombarda - l!vora - (M)
Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 90. 94.
16-ANGELO MANUEL ALFAIATE - Rua

EV

0 RA
•

dos Peneireiros - evora - (P) Po, T.
C. N. U. 60. 1. 2. 94.
17 - LICINIO HELMANO GROMICHO DE
MACEDO E VALE - Rua da Cal Branca, 28 - l!vora - (P) Po, Es, Fr, In,
T . C. N. U. 60. 3. 90.
18 - CUSTODIO PREGUICA SERTORIOTravessa Maria d'Alter, l-l!vora (M) Po, T . C. N . U. 60. Flores. 90.
19 - ABEL FRANCISCO DIOGO GRlLOTravessa do Barao, 15 - l!vora - \ P)
Po, Es, Compreende frances. T. U. 60.
3. 90. 93.
20 - ROGl!RIO LIBERATO MENDES-Rua
da Corredoura, 8 - l!vora - (P) Po,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
21- JOAO CONCEICAO CONDECO - 2."
Bairro Chafariz d'EI-Rei - l!vora (P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
22 - EURICO BENTES D'OLIVEIRA Tribunal Ju.dicial - l!vora - (M) Po,
Fr, In, T . N . 60. 3. 90.

NEeROLOGIA
Capitio-de-mar-,.-guerra Dr. Joio
Teodomiro Ligorio Carvalho de
Miranda
Faleceu 0 sr. Dr. Joao Teodomiro Lig6rio
Carvalho de Miranda, de 79 anos, capitao-de-mar-e-guerra, medico, na situa!;iio de reformado, natural de Margao (Goa), pai da
sr." D. Matilde Felicidade Carvalho de Miranda e do sr. Jose Luciano Carvalho de
Miranda.
o sr. Dr. Joao Teodomiro Lig6rio Carvalho de Miran¢l era apaixonado filatelista, e nosso prezado cons6cio, pelo que aqui
express amos os nossos sentidos pesarnes it
familia enlutada.
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Envie 100-200 selos de seu pais, e recebeni 130-240 bons selos oa Alemanha. ERNST MATEJCEK - Kr. Gelnhausen-Hesscn
- Meerholz - Alemanha.
Catalogos para 1960: Ehidio ou Simoes
Ferreira, 30$00; Yvert, 3 vols., 260$00; Fauna,
12$00 ; Flores, 10$00; Nac;oes Unidas e Euroupa, 12$00; Desportos, 14$00 ; Religilio (a
sair breve) . Todos estes catalogos podem
ser remetidos it cobranc;a para Portugal e
Ultramar. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e material filat elico - CALDAS DA
RAINHA.

ADVERT

I

WISH COMPLETE MINT SETS
AND SHORT MINT SETS OF PORTUGUESE COLONIES, GIVE IN
EXCHANGE USED AND MINT
SETS ROUMANIA, USSR.

A. RUDICU - Casuta Postalii 215
- BUCHAREST 1- ROUMANIA .

CASA MOLDER

Jomal Filatelico. Vendo n." I, 2 e 4 a 12,
pcJa melhor oferta. Telefone 86426.
Luis Alberto Contreras - Villegas 545 Santa Rosa - La Pampa - Argentina. Desea mantener correspondencia con Portugal
y Ultramar.
Deseo series completas nuevas de Portugal, Italia, Fvancia, Holanda, Aiemania,
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, HUllgrla,
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series completas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Europa, base Yvert 1960, por mancolista. NICOLAS MIRANDA - Amparo, 88 - Madrid
12 - Espana.
INTERNACIONAL CLUB - Taulat, n." 68
- BARCELONA (Espana). Revista bimestral
con muchos anuncios, cuota anual 20 escudos 0 10 Cupons R.I. 0 su equivalencia en
selos nuevos, series completas a facial . -Anuncios 3 sell os usados por palabra; Boletin muestra 25 sellos commemorativos usados.

FOR WORLD-WIDE CONTACTS
AN IDEAL OPPORTUNITY TO
JOIN

-

«PHILATELIST
INTERNATIONAL»

The Exchange Club of India, with
members all over the world, every
alternate month - Your name and
address published with philatelic
interest and other details avery alternate issue.
YARLY SUBSCRIPTION Rs. 5/-;
Sh. 7 6 (Sterling) OR $1.00 (U.S.A.)
Write to-day for free particulars and
specimen copy of the journal to

D. K.~ LAS KARl.
Pervin Mansion, Plot 69, Sion (West)
Bombay-22, India.

ANTONIO GOMES PAULO - Av. Dias da
Silva, 125 - Coimbra - Compra, troca e
vende selos novos e us ados de Portugal, UItramar e Estrangeiro.

COMPRO
PORTUGAL e Ultrarnar Portogu8s: Series novas, usadas, selos

emas::ados e quilos, 56 de boa
mlstura, pa:go multo bem.

ALFREDO SnHICK
Apartado 842
LISBOA-2
Telcl. 58312

Depois de urn lamentavel encerramento,
reabriu as suas portas a grande e simpatiea
.Casa Molde r», na Rua I." de Dezembro,
agora dirigida pelo antigo empregado Herminio Jose Correia.
Com secc;6es filatelica e Ilumisrnatica, e
com uma bela galeria de arte, a . Casa Molder» e urn estabelecimento de selos que,
por muitos tftulos, ocupa urn lugar impar
entre os comerciantes de selos do nosso
pais, motive pelo qual, assinalando aqui,
com vivissima satisfac;lio, a sua reabertura,
a recomendamos a todos os nossos associados.

Selos de Portugal e Ultramar.
ERcrangeiro. Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1. 0
dia. Todo 0 material filatelico

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

LlSBO ,\

(PORTUGAL)

urn vcrdadeiro banda de «gralhas»... E as
«gralhas» , com urn born gosto que nos nao
contestamos, mas que, em todo 0 caso, lam entamos, - manifes taram nitida preferencia pelo valioso artigo , sobre aquela .Sicilia-59», do nosso eminente e querido colaborador s r. Prof. DOutar Carlos Trincao.
Evidentemente que os nossos leitores
perceberam muito bern que era «Pan ormos», on de apareceu . Pan Lermos»; .fertilissima veiga», on de veio «fort issima veiga»;
e .250 liras», em vez de . 250 Jibras».
Todos perceberam, claro. Nao obstante
o que tais «gralhas» nos arreliaram bastante, e deJas aqui estam os a pedir desculpa
aos nossos leitores e, mais ainda, ao s r.
Prof. Doutor Carlos Pinto Trindio.

SOBRESCRITOS BRASILEIROS

I
I

No Brasil, como alicis em todo 0 mundo,
estd a tomar notdvel incremento 0 coleccionismo dos sobrescritos de 1.· dia de circula(;iio e comemorativos.
Para tanto, muito estd contribuindo 0
KCover Club», do Rio de Janeiro, e designadamente um dos seus mais activos dirigentes, Oswaldo Vilella Junqueira, nosso prezado amigo, de quem recentemente receoemos seis dos belos sobrescritos editados
pela referida colectividade.
Tambem do nosso querido amigo Dr.
Benjamin C. Camozato, veterano e incansdvel propagandista da tilatelia brasileira, recebemos a oterta de alguns sobrescritos brasileiros.
Para ambos, os nossos melhores agradecimentos.

o ART1!GO DO PROF. DOUTOR
TRINCAO
No ultimo numero deste Boletim, acabade apressadamente, por virtude da no!>sa
grande reportagem da .Sicilia-59», - caiu

ANT6NIO MENDES LEITE
Antonio Mendes Leite, nosso antigo e
prezado cons6cio, foi dos primeiros , aqui
ha anos, a expontaneamente elevar a sua
cota mensal para 10$00, e agora, tambem
expontaneamente, pediu-nos que a elevassemos para 15$00. Com duas ou tres centenas de socios destes , nos sabemos 0 que
seria e 0 que faria 0 Clube Filatelico de
Portugal!

AM.A:DEU REIS
o ,/Osso cons6cio e prezado amigo Amadeu Reis, importante comerciante no Porto,
com W71 dos maiores estabelecimentos de
botOes de galalite e madre-perola, acess6rios
para hospitais e farmacias, fundas, meias
clcisticas e todos os artigos de borracha,acaba de enviar-nos um novo e grande lote
de sobrescritos com carimbos l1lecanicos.
Reiterando os nossos agradecimentos a
Amadeu Reis, comunicamos que tais sobrescritos ficam graciosal1lente ao dispor de
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todos os eoleecionbdores da especialidade,
na ~eeretaria do nosso Clube.

CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

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

Avenida Roeha Paris, 54-1.·
A;>artado n.O 44

VIANA DO CASTELO

EXPOSIQoES 'rnMATICA E DE
CORREIO AEREO
Con/orme noticiamos no ultimo nUmero
desta revista, realizam-se em Lisboa, de 1 a
8 de Dezembro proximo, a 2." Exposil;iio
Filatelica na Uniiio de Gremios de Lojistas
de Lisboa, este ano denominada «I." ExposiI;iio Portuguesa de Filatelia Tematiea»; e, de
12 a 20 do mesl1lo mes, a «I." Exposil;iio FilateUea de Correio Aereo», esta nas salas do
Aero Clube de Portugal, e aquela nas da
Uniiio de Gremios de Lojistas de Lisboa.
Exposil;oes organizadas pelo Clube Filatelieo de Portugal, auguramos a ambas grande
importtincia e grande brilhantismo, e de
al11bas daremos circunstaneiado e merecido
relato no proximo nUl11ero desta revista,
que desde jd se /elicita pela qualidade do
material, pela altura tecniea e pelo aper!eiI;oamento de apresental;iio que as ultimas
exposil;oes portuguesas estii.o revelando.

FOUIAS DE GAR TOLIN A
TORRES
Continua aumentado a procura das folhas de album da marca Torres, em cartolina, quadriouladas, tamanho internacional,
impressas a sepia e a cinzento.
Para corresponder a esta ex.tmordimiria
procum, que de Jonge esta a ultrapassar a
de todas as outras folhas conbecidas, 0 seu
editor acaba de fazer baixar sensivelmente
o prec;o destas folhas, que podem ser adquiridas nos comerciantes de selos de Lisboa, Porto e Coimbra, e tambem na secretaria do Clube Filatelico de Portugal.

Caminlzos de Ferro

Fundado em 1920

F~

Portugal
Telefone n.· 22020
End. Telegrftfico: REPERFILA

Pago bern. Portugal
e Ultramar. Coleccoes,
pllcotes, stocks e 110
qullo.

I

Socio n.O 2486.

Centendrio do Selo Postal
Vendo antigoB e modemos. Bons deacontOB. Lista pre C 0 8
G RAT I S

Ferreira da SUva - Pra!;a do Municlpio,
32-5.° (Elevador) LISBOA '
Telefones 366496 e 845759
·L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, india Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Forneee selos portuguesea, especi-aJmente Lndla; Envelopes de
1.° Dia; Mlbdmos e Inteiros. Pre!;Arto a
pedIdo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50% + 20% , e estrangeiros a $03 cada franc o. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq.~L1s
boa - Telelone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultraxnar, aos centos, pago 'b ons pl'e!<OS,
ou troco por selos POl'tugueses ou estrangeiros para a sua colec!;li.o. A. SIMOES
-Po Renova!;Ao, 9-2.0-Dt.D - Almada.

FOLHAS DE ALBUM

TORRES,
AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,
QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E Sl!PIA, TAMANHO
INTERNACIONAL

PEl;A EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

ECONOMICOS
COLECCIONADORES TEMATICOS

ESCRIToRIO ' FILATl!LICO

«DIA DO SELO»
Quando este numero. do «Boletim» for
distribuido, teriio pass ado ja, em todo 0
pais, continental e ultramaI1i.no, as comemorac;5es do «Dia do Selol>.
Ocorrido, uma vez mais, em 1 de Dezembro, essas comemorac;5es vao-se aIargando
e prestigiando ano a ano, especialmente em
Lisboa, onde novamente estiveram a cargo
do .. Clube Filatelico de Portugall>, cuja Dire~ao ano a ano capricha em fazer mais e
melhor.
No proximo nlimero, como de costume,
publicaremos ampla reportagem de todas as
comemorac;5es do «Dia do Selo».

ANONCIOS

Grandes e pequenas quantldades de
selos de Por.tugal ou Ultramar Portugu/!s. troeo por selos para a sua coleet;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80. . 3. D -liSBOA

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

Socio n.O 3395.

Desportos
S6cio n.O 3395.

Fauna
S6cios n.O 3395; 2902 d:i 3.

Mapas
S6cio n.O 2902 da 3.

Religiosos
S6cio n.O 3395.
ISRAEL. v'ende·se I.:,ma colecc;ao quase
completa. Selos usados e novos, estes com
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 Portugal. Df! em troca selos da Romenia
ou da Pol6nia.
BLOCOS COMPRO em quantidade, Brotero, Escola Naval, Exposic;ao Filatelica, I.egiao. Katz, R. da Emenda, 58-2.°, Lisboa.
Desejo trocar selos da fauna e transportes, de todos os Paises. 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 russo, tematicos de
animais, f10res e crianc;as, novos. Dou BralliI, Argentina, revistas, moedas ou selo~ em
geral. Corr. port., _ingl., esp. alemao.
Troco selos da Polonia, comemorativos,
novidades, tematicos, em especial desportivos, fauna e flora, e aviao, por selos de Portugal e provincias ultramarinas portuguesas.
Ofere!;o todos os paises novos e usados,
emissoes recentes e antigas. Mftximos, e Sobrescritos de 1.0 rua. Tambem troco 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. lelenia Gora - Skr. 14 - Kowary
- Pol6nia - S6cio CFP n.O 2843.

Legislac;io

AS COMEMORA~OES HENRIQUINA~

MACAU
PORTARIA N." 17375
30 de Setembro de 1959
Manda emitir e pOI' em circula~ao, na pr ovincia de Macau, duzentos mil bilhetes-cartas-aviao (aerogrammes) da taxa de 22 avos,
confeccionados em papel de escrita branco,
nas dimensoes de 250 x 175 mm. (abertos),
com cercadura a verde-mar e vermelho, brazao e texto a preto, e fundo a sepia-claro,
reproduzindo algumas moradias dos roncionarios dos C.T.T. da referida provincia.
o selo destes bilhetes-cartas, que tern a
dimensao de 2b,5 x 19 mm., e impressa nas
cores verde-acinzentado e preto, e rep,resenta
ta a edificio do Leal Sen ado da cidade de
Macau.

PORTUGAL
Carimbo comemorativo do
Hist6rico de Portugal Medievo.

Braga - 6 de Novembro
dos C.T.T.

~959

Congresso

-

Esta~ao

GUINiE
Tendo saido com inexactidao, no .Diario
do Governo», n." 214 - 1.· serie, de 17 de
Setembro do corrente mes, 0 aviso que aprova as caracteristicas do novo modelo de notas de WO$OO, da emissao denominada «Teixeira Pinto», a lan~ar em circula~ao na provincia ultramarina da Guine, onde se Je:
• .. .em letras pequenas e tipo pequeno», deve
ler-se: «... em letra preta e tipo pequeno».
19 de Outubro de 1959.

ANGOLA
Carirnbo de 1." dia de
Welwitschia Mirabilis.

circula~ao

da serie

LUSO ~ VINICOLA, LDA
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COMlI:RCIO INTERNO E EXTERNO

SED E: RUI da Manutenclo 18 - 10 LI SDO.
ARM I Zt M: CARREGADO - Dairra ~DY'
Tele

Luanda-C.T.T.-l de Outubro de 1959.

fone LISBOA 1111210
• CARREGADO 77
{ gramas LUSOV

SEL05 DE PORTUGAL E ULTRAMAR.
DE 1. 0 DIA E DE 1.D8 VOOS. POSTAIS
CIONAIS E ESTRANGEIROS. SERVICO DE
- - - - - - - - MAiERIAL

SOBRESCRITOS
MAxlMOS NANOVIDADES.

FILATELICO - - - - - - -

Barata das Neves
Av. da Llberdade, 164 - 4.° -sala 11

LlSBOA 2 - PORTUGAL

(Par correspondencia)

V Centenario da Morte do Infante
No dia 13 de Novembro de 1460, finou-se
D. H6Ilrique, 0 Navegador, 0 Principe dos
Descobrimentos, e foi exactam6Ilte 499 anos
ap6s que 0 Presidente da Comissao das Comemora~oes Henriquinas, propositadamente
escolhendo 0 mesmo dia, nos veio dar conta
da grandeza de tais comemora~6es. E do
que 0 eminente Professor, homem de letras
e estadista, nos referiu, ficou-nos a sensa~ao
de que, em 1960, reviveremos 0 esplendor
dos tempos de D. Joao II e D. Manuel, em
que eramos senhores do oiro, das pedras
preciosas, das especiarias, das rotas em todos as oceanos, e quase dt:m mundo inteiramente novo, que descobriramos, para n6s
e para as outros, ja que poucos eramos para
a podermos povoar e defender.
As comemora~oes decorrerao de 4 de
Mar~o de 1960 - aniversario do nascim6Ilto
do Infante, dia de feriado ·n acional, a 13 de
Novembro - aniversario da sua mol'te.
o inicio das Comemora~oes sera assinalado solenemente em todo 0 Mundo Portugues, com cerim6nias religiosas e civicas, e,
no dia da Ra~, 10 de Junho, sera inaugurada em Lisboa a Exposi~ao Henriquina, na
qual avultara uma sec~ao de Cartografiaver-dadeira e completa li~ao visual da Hist6ria dos Descobrimentos Portugueses, e
tambem a demonstra~ao do valor da obra
do Infiante, e da sua influencia na arte de
navegar, e -na' abertura dos grandes caminhos maritimos.
o Tejo, outrora sulcado pelas naus e caravel as do Infante, estara. agora, engalanado, para assistir a inaugura~ao do Monumento que, a par da Torre de Belem, lembrara ao Mundo e a posterid~de Lusfada,
qt!e foi dali que partimm, em demanda de
novos Jliundos, POI' mares nunca dantes navegados, os navegadores Henriquinos. E, em
frente a Sagres, naquele peda~ de terra
que, na mais ooidental ponta da Europa,
penetra 0 mar, sem medo, onde 0 I,n fante,
destemido, pas sua escola de navega~ao,
iraQ desfilar, em preito de menagem e agra-

Pelo
Dr. Jorge de Melo Vieira

decimento - hoje afoitos - os barcos de
todo 0 mundo.
Nao faltarao, a 6Ilgrandecer as comemo
ra~6es, institui~oes oientifioas, professores,
academicos, historiadores, ge6grafos, etc.,
que, num Congresso Internacional da Hist6ria dos Deseobrimentos, apresentarao te:>es
e comunica~, e discutirao mil assuntos
pertinentes aos descobrimentos e expansao
dos povos.
Contaremos, entre os 1500 congressistas
ja ,i nscritos, com a preS6Il~ de historiadores e professores russos, que virao revelar-nos 0 conteudo dos documentos arquivados em Moscovo e Leninegrado, sobre descobrimentos portugueses.
Tambem no Ultramar as Comemora~s
constituirao motive de afirma~ao dos valores tradicionais que presidiram a a~ao
portuguesa de al6m.-mar, toda ela repass ada
de humanidade e do espirito civilizador em
qt:e jamais fomos ultrapassados.
Para a cultura portuguesa e para a universal, contribuirao as comemora~6es com
duas obras fundamentais, os «Portugaliae
Monumenta Cartographica», - obra em 5
volumes, com. 1.600 cartas nauticas e geograficas, acompanhadas de es~dos, comentarios e bibliografia - e os "Monumenta
Henricina» - reposit6rio de tudo quanto se
refere a obm e a figura do Infante, e foi
recolhido dos arquivos e bibliotecas portuguesas, de Roma, Floren~a, Veneza, Napoles,
Genova, Milao, Londres, Paris, Salamanca,
Escurial, Barcelona e Vaticano.
Para maier pompa e esplendor das Comemom~oes, teremos em Portugal a presen~a
do Brasil, a presen~a do Presidente Kubitscheck de Oliveim, que nos ajudara, como
com a costumada profici&1cia afirmou 0
Professor Oaeiro da Matta, a farer as hon-
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ras da casa. na recep!;ao aos estrangeiros
que nos visitarao.
Referiu ainda 0 Presidente da Comissao
das Comemora!;Oes Henriquinas que. em 1
de Janeiro de 1960 - alegrem-se os numismatas - serao postas em circula!;ao moedas
de prata de 20$00. 10$00 e 5$00. comemomtivas deste V Centemirio Henriquino. e que
no dia da abeIltura das Comemora!;Oes serao
lan~adas. no Continente. Ilhas e Ultramar.
cmissOes fiIatelicas destinadas ao mesmo
fim.
--0--

Chegamos ao te!1JIlO deste arremedo de
reportagem. e justo e que te!;amos agora
algumas considera!;oes de ordem filatelica.
que tenham pertinencia com as Comemora~Oes.

Em Julho de 1958. escrevi. neste mesmo
Boletim. 0 meu primeiro artigo itcerca das
Comemora!;Oes Henriquinas. De entao para
ca. jamais me cansei de. algwnas vezes de
maos dadas com 0 dis tinto filatelista Dr.
Romano Camara. tecer considerac;oes e dar
sugestoes. na ansia de que esta parte das
Comemora~oes seja dotada de valor e de
brilho inusitados. e de que cheguem aos
mais reconditos cantos do mundo. bern patentes • .a nossa obra civilizadora e toda a
gl6ria da nossa expansao. por sobre as quais
se aJcandora a figura do Infante.
o pouco que sabemos da parte filatelica
nas comemorac;:oes. e que. no termo delas. e
nelas infegrada. se fiara a V Exposic;:ao Filatelica Nacional. e 0 que agora foi tornado
publico pelb Professor Doutor Caeiro da
Matta : - que no dia da abertUI'a das comemorac;:oes serao lanc;adas. no Continente e
Ilhas e no Ultramar. as emissoes filatelicas
comemorativas do facto.
1:., como se ve. bastante pOlleo. para
quem tanto tern escrito nos jornais sobre 0
assunto. e est a no Congresso da Federac;:ao.
na Direcc;:ao do Clube FiJatelico de Portugal.
na Comissao Executiva da V Exposic;:ao Filatelica Nacional. e colecionador e. acima
de tudo. portugues.
Nao atinamos. confessamos. quais as razoes que levam. quer 0 sr. Correia-Mor.
quer 0 sr. Director dos C. T. T. Ultramarinos. a nao destaparem urn poceo do veu
que cobre estas emissOes. em que 0 awdlio
alheio. a avaliar pelas obI'aS ate aqui praduzidas pelos dois C. T. T .• seria oportuno
e sailltar.
o ilustre Presidente da Comissao das Comemora!;Oes. numa exortac;:ao bem digna de
Sua Excelencia. disse: Un amos todos os
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nossos esforc;:os para que as comemora!;Oes
sejam. em tudo. dignas da excelsa figura do
Infante.
Respondendo it chamada. aqui estamos
dispostos a arrostar - como ou.trora as
naus do Infante - com os escolhos. num
mar proceloso que se nos depara no campo
da fiIatelia.
Teremos selos do Infante: eis a 11nica
certeza! Mas que selos. de que Provincias
Ultramarinas. que motivos os iJustraliio. de
que ta'(as. quem os desenha ou desenhou?
Se foram ou sao gravados. e para n6s, que
tanto gostariamos de dar 0 contributo que
nos e solicitado. um mar mais ignorado do
que 0 Tenebroso que. para alem do Cabo
das Tormentas. se estendia. e do que todos
os outros mares ignotos que os Navegadares do Infante foram desvendando ...
Mas. tal como 0li navegadores Henriquinos. n6s nao nos apoucamos; nao os afiastaram. nem as lendas de monstros e papoes,
nem a semente da ignorancia. que campeayam no secwo das Descobertas, e n6s, que
vivemos no seculo XX. e temos outI'aS exigencias e formas de pensar. (gra!;as aos
seus feitos e sua diligencia) nao nos afastaremos. tambem.

POTENZA

A«IV Mostra Internazionale della
Stampa Filatelica e Culturale»
Potenza. Halia. realizou-se a .111
Nazionale delle Collezioni» e a "IV
Internazionale della Stampa FilateCulturale». organizadas. como nos

an os antcriores . pelo prestigioso «Lucania
Filatelica Club», da presidencia do nos so
prezado amigo comendador Antonio Santarsiero.

o presidente do «Lucania Filatelica Cll/be»,
ao centro, no acto da inaugurar;iio.

Vm dos quadros da exposir;iio, com postms
de fIlotivos l7lilitares do tenente-corol1cl
Alfonso Morelli.

As participac;:oes mais admiradas foram
as de selos das tematicas de Leonardo da
Vinci, de ciclismo, de comunica!;oes e transportes, de Direitos do Homcm, etc., e a de
postais com motivos militares. do tenentecoronel Alfonso Morelli.
Particioaram coleccionadores de Roma.
Milao. Turim, Trieste, Floren!;a, Potenza ,
etc .. e encontravam-se tambem expos tas rcvistns filatelic :\~ de todo 0 Plundo , en tl'e a<,
quais se desLac,lva estc uBoletim do Clube

Filatelico de Pc!'tugal., largamente apreciado e elogiado.
Estas exposi!;oes foram visitadas POl' IlUmcroso publico. e a imprensa italiana dedicou-Ihes destacadas reportagens, algumas
a tres colunas ilustradas, que temos presentes. par gentileza do comendador Ant6nio
Sant,rsicro. em cuja pessoa saudamos os
dirigcntcs e os assodados do «Lucania Filatelica Club •.

Em
Mostra
Mostra
lica e

-0-

Fac;:amos lOrna exortac;:ao. it semelhanc;:a
do Profe~sor Doutor Caeiro da Matta. In"!S
es ta dirigida a Sua Excelencia. e aos Senhores Eng. Couto dos Santos. ilustre Correia-Mor. e Candido Taveira. iIustre Director dos C.T.T. Ultramarinos :
o selo e hoje 0 melhor meio de levar
factos ao conhecimento dos povos, e um
do imenso da paz e da pacifioac;:ao, e instrumento de cultura inigualavel. e e com ele
ql' ~ conto, mais do que com qualouer outro. para se levar ao conhecimento do Mu.ndo a obm imensa do Infante, a unica figura que temos. saida duma casa Reinante.
que transcendeu as fronteiras do Pais, para
tomar suas as do Mundo que ampliou.
Pec;:a-lhes. Senhores. que, para a V Expasic;:ao FiIateIica Nacional, seja criado urn
selo cu serie de selos que, sendo alusiva it
Exposi!;ao . 0 seja tambem ao Infante; e
que. por via diplomatica ou nao, se convidem todos os Paises - na descoberta de
cujos territ6rios ou parcela deles os nossos
navegadores foram decisivos - a, com urn
selo ou serie de selos alusivos ao facto, nos
aiudarem a fazer nos selos a Hist6ria dos
n"osso D.e scobrimentos.
Como referiu 0 Aoadem.ico Professor

22

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

10.° A escritura«;ao pel as CTF do Funchal, Ponta Delgada, Angra e Horta sera
feita em mapas a apensar ao modele n.O
410, segundo instru«;oes que serao dadas pc·
los DSF!.
11.° As mesmas CTF elaborarao urn
modelo, do qual constarao as datas dos reo
cebimentos, CTF requisitantes , importa ncias da venda e numeros dos vales de liquida«;ao.
No final do mes, acrescentarao a sua
propria venda, e 0 produto total sera entregue nas respectivas agencias do Banco de
Portugal, em . modelo n.O 310. Se 0 Banco as·
sim 0 exigir, para efeitos de partilhas pela'5
diversas dlmaras e organismos, sera feita a
descrimina«;ao dos val ores por CTF, no verSt' do modele n.O 310 ou em mapa anexo.
As entregas serao mensais, mas, se os
CCE reconhecerem conveniencia em que se
tornem mais frequentes, por serem elevadas
as importancias arrecadadas, entender-se-ao,
hesse sentido. com a DSF!.
Arq. 88/295 - 6.° vol. DSE3.

15 de Novembro de 1955. - 0 Director
dos Sen'i«;os de Explora«;ao, Oscar Saturnino».
-0--

Voltando a tratar da cataloga«;ao desta5
vinhetas, que por certo n ao serao cern pOl'
cento selos, a verdade e ql!-C elas tern muitas caracteristicas comuns aos mesmos, e
que recapitulamos :
1.0 Criadas par urn Decreto-Lei;
2." Regulada a utiliza«;ao pelos C.T.T. :
3.· Movimento atraves dos C. T. T., e
ainda;
4." Venda pelos C.T.T.;
S." Inutiliza«;ao com marcas de dia.
S:: tudo isto nao for em abono da cataloga«;ao das vinhetas, e como nota complemen tar, informamos que tern havido procura destas vinhetas, por muitos coleccionadores, mas que os S.I.R., nao sabemos
porque, nao as vendem .. .

A Coso A,. Molder
esta sempre compradora de colec<;5es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpress5es, etc.
Se esta 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 £a<;a 0 seu pedido por mancolh;ta, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1.0 de Dezembro, 101.3.° (elevador)
Telefone

21 51 4

LISBOA

Ainda a I Exposioao Filatelica de Aveiro
Muito se tern dito e escrito a respeito da
«I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro», mas ainda se nao disse tudo 0 que e necessario,
aquilo que urn dever de gratidao nos imp6e
que se registe e saliente.
Bern sabemos que nem todas as pessoas
que tern escrito ou noticiado sobre a nossa
Exposi«;ao Filatelica tem conhecimento de
certos factos que as habilitem a focar detenninados ponnenores, como 0 que hoje
aqui pretendemos registar. Mas nos, que
fomqs a pessoa que lan«;ou a ideia de fazer
integrar, no programa das festas comemorativas do Milenario e duplo Centenario de
Aveiro, uma Exposi«;ao Filatelica distrital;
nos, que acompanhados de outros s6cios
fundadores da Sec«;ao Filatelica do Clube
dos Galitos, demos os primeiros passos para
que essa ideia se materializasse numa Exposi«;ao ql··e estivesse ao nivel das grandiosas
Exposi«;6es distritais projectadas, e mais
tarde realizadas com brilho inexcedivel pela
distintissima Comissao Central e pelas competentissimas subcomissoes, que soubel'am
honrar a cidade de Aveiro e 0 seu Povo, as
suas in dustrias e os seus artistas, - sentimo-nes na obriga«;ao de falar, de levan tar
n nossa vo~ para fazer chegar aos cora«;oes
daqueles a quem tanto devemos, a chama
da ness:! gratidao, e 0 calor da nossa amizade.
A «I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro» conseguiu, na realidade, alcan«;ar urn exito muito maior do que se esperava. 0 seu reflexo
ultra]Jassou 0 nosso bairrismo, indo project :l r-~c alem [ronteiras !
Por tal motivo, tern recebido a Comissao
Organizadora felicita«;oes, cumprimentos e
ate louvores. Por tudo, est a a referida Comissao muito reconhecida e compensada dos

seus esfor«;os e sacrificios, que tantos foram.
Mas nos, que tambem fazemos parte dessa Comissao Organizadora, pretendemos repartir esses louvores e essas felicita«;oes, na
sua grande parte, por aqueles que nos tornaram possivel 0 exito alcan<;ado, por aqueles que bern podemos considerar os pilares
da «I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro».
Sao eles as nossos muito queridos Amigos Senhores Drs. Frnncisco do Vale Guimaraes e Vasconcelos Carvalho, a quem tantas e tantas vezes recorremos para a realiza«;ao dos nossos sonhos.
e para eles que endere«;amos 0 maior volume dos louvol'e5 e das felicita«;6es recebidas, porque a eles pertencem tambem.
A gratidao e sentimento que enriquece,
e nos em tal sentido desejamos ser abastados para quem tanto nos fez.
Recordamos perfeitamente, e isso jamais
esqueceremos, 0 carinho com que sempre
fomos atendidos par urn c por outr~, quando recorremos ao seu patrocinio.
Que seria da «I Exposi«;ao Filatelica de
Aveiro», se nao houvesse um a colec«;ao de
selos e dois carimbos comemorativos, e se
os C.T.T. do Continente e do Uitramar nao
nos prestassem a sua colabora«;ao?
Que pl'ojec«;ao poderia tel' a nossa Exposi~ ao Filatelica, se nao tivessem vindo enriquece-la os expositores de Honra, de projec«;ao internacional, que se deslocaram de
Lisbo:l e do Porto ate a nossa terra?
E a qn~m se deve tudo isto?

Doutor C.:.eil'o da Matta: «0 que se vai celebrar no ano de 1960 e, na expl'e5sao maxima do seu admiravel destino, a universalidade portuguesa.
o Infante D. Henrique e 0 simbolo de
uma civiliza«;ao que uitrapassou Portugal.
A vida do Infante foi urn instante da aventura Romana que toma a fei«;ao de etemidade. Saibamos homar esse gigante de Sagres que foi urn dos maiores oriadores da
Hist6ria que a humanidade gerou, e que

constru.i u para Portugal urn futuro que tinha as dimensOes do Mundo».
Qlhemos de frente as coisas, e, se tivermos olhos para ver, e cabe.;a para pensar,
decerto nos daremos conta de que a figura
ciclopica do Infante deve estar na prnmeira
pagina - a abril' - de todos os compendios de historna do Novo Mundo, entre os
quais avultara 0 da Hist6ria do Bl'a5il, 0
nosso Irmao mais Novo.

Por
Morals Calado

B
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Aos nossos queridos Amigos Senhores
Drs. Francisco do Vale Guimarnes e A. J .
de Vasconcelos Carvalho.
:£ para eles que 0 nosso cora!;ao reconhecido e grato endereca grande parte dos
louvores recebidos, que a eles pertencem.
Bern sabemos que as ilustres expositores
de Honra do Porto n ao vieram pela mao
do Presidente do Clube Filatelico de Portugal, mas isso nao impede que se reconhe!;a a sua grandiosa actua!;ao patrocinadora.
Recordamos com justificada satisfacao
a certeza e a confianca com que, em 30 de
Outubro do ano passado, nos dirigimos ao
ilustre Presidente do Clube Filatelico de Portugal, pedindo-Ihe 0 seu patrocinio, para
com ele garantirmos a nossa Exposicao 0
exito aSp"irado, e a entusiastica .resposta daquele grande filatelista. Ela foi tao animadora, que nao resistimos a tenta!;ao de transcrever algumas passagens da sua carta de
6 de Novembro do mesmo ano. A sua bondade nos desculpara . Dizia assim:
«Quanta a Exposi!;ao Filatelica integrada
<<nas festas comemorativas do milenario da
«fundacao de Aveiro, e do duplo centenavio
uda sua eleva!;ao a cidade, e uma ideia inte«ressantissima, e que 0 meu Amigo e a Sec«cao nao podem deixar perder, nem apou«car. Pode contar, igualmente, com a nos sa
«mais entusiastica colaboracao. 0 Clube Fi-

DE PORTUGAL

«Iatelico de Portu.gal patrocinara a vossa
uExposicao. Dad todas as colaboracOes, en«sinamentos, facilidades, etc. Dad premios
ua todos os expositores, constituidos por 10utes de 10 sobrescritos de 1.0 dia e come«morativos, cada.
uDara mais quatro assinaturas semestrais
udo seu Boletim, para quatro filateli;;1as
«principiantes. Mais: 0 Clube toma a seu
ucargo levar ai cinco ou seis dos maiores
«filatelistas de Lisboa, como expositores da
«Classe de Honra. E indicaremos para 0 juri
«0 ntimero de elementos que desejarem. Nu«rna palavra: Colaboracao total e entusias«tica».
Ora isto nunca se esquece. Nunca se pode esquecer!
Como tam bern se nao pode esquecer a
colaboracao que nos prestou. a Comissao
Central das Festas, com 0 seu apoio mate-·
rial, sem 0 que nada se poderia ter feito.
Para eIa, vaG tambem os nossos reconhecidos agradecimentos, pelo servico que prestou a filatelia do nosso distrito, e as nossas saudacoes pela maneira inteligente e superior como comandou tao gigantesco trabalho.
Aos iIus tres expositores de Honra, tanto
de Lisboa como do Porto, daqui Ihes enviamos 0 nosso Bern Hajam, pelo brilho que
trouxeram a nossa memo!"!lve! ExposiCiio.
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mendas postais nao cativas de direitos, entradas nas referidas ilhas .
Do modo actual da execucao desse Sel'vico resulta uma serie de operacoes que
sobrecarregam as esta~oes e secretarias do:;
C.T.T. nas ilhas adjacentes .
Reconhecida a necessidade de simplif:car 0 sistema de cobranca em vigor, substituiu-se pelo de aposicao de vinhetas de taxas correspondentes a importfmcia dos impostos, as quais serao vendidas nas EstaCOes dos C. T . T. aos destinatarios das en·
comendas, e por eles afixadas nos respe.:tivos recibos e inutilizados com a marca do
dia.
Para atingir este objectivo ha que alterar
o artigo 3.° do Decreto-Lei n.O 38.291 , de 7 de
Junho de 1951, e suprimir 0 panigrafo timco
do art. Z.O do mesmo decreto.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela par·
te 1." do n .O 2 do art. 109.° da Constituicao,
o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, 0 seguinte :
Art. 1.0 - 0 art. 3.° do Decreto-Lei n ." 38.291,
de 7 de Junho de 1951, passa a ter
a seguinte redaccao:
Art. 3." - A cobranca das taxas rcferidas no art. 1.0 efectuar-se-a por meio de estampilhas especiais a afixar nos avisos de entrega das encomendas, devenda os respectivos modelos e valores ser aprovados pelo Ministerio das
Comunicacoes.
§ 1.0 - A emissao e venda das estampilhas
constituem encargo da Administracao Geral dos C. T. T.
§ 2.° - Do aviso remetido pelos servicos dos
C. T . T., contra a apresentacao do
qual se procedera a entrega da respectiva encomenda, constara a importancia das taxas a cobrar e nele
serao afixados, pelo destinatario da
encomenda, as estampilhas correspondentes aqueIe valor, a inutilizar
com marca do dia.
Art. 2.° - 0 sistema de cobranca referido
no artigo antecedente entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1956.
Art. 3.° - Fica revogado 0 § unico do art.
2." do mesmo decreto-Iei.
Publique-sc e cumpra-se como nele se
contem.
Paco'; do Governo da Republica, 6 de JuIho 1955».
Para dar exccu~ao ao es tipulado no De-
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creto, os nossos C.T.T. publicaram a ordem
de Servico n.O 5511,99E, que a seguir transcrevemos :
1.0 Nos avisos modeIos n."s 227 e 227A
- devera indicar-se a tinta, como ja se faz
presentemente, a totalidade dos impostos a
cobrar, para que os destinatarios possaro
adquirir e afixar as vinhetas respectivas.
2.° Depois de se verificar que as vinhetas afixadas nos avisos correspondem ao valor dos impastos a cobrar, serao as mesmas
inutilizadas com a marca do dia.
3." Compete as CCE a conferencia e fiscalizaCao dos modeIos n .·s 227 e 227-A, nos
termos estabelecidos pela Ordem de Servi~o
n ." 5209,23.
4.° As CTF nao sedes de distrito d.l..~
CCE da Madeira e Acores serao dotada~
com adiantamentos em vinhetas para pa·
gamento de impostos locais sobre encomendas postais, da importancia ca1culada necessaria para 0 seu movimento.
5." - Os CE destas estacoes , a medIdi
que VaG vendendo as vinhetas do seu adiantamento e sempre que este esteja reduzido
a aproximadamente 2/3 do seu valor, requisitarao ao exactor da CTF distrital, em requisi«;ao modelo n.O 117 e a semelhanca du
sistema adoptado para as fOJ1II1Ulas de frallquia, as vinhetas necessarias para a recomposiCao de adiantamento; juntando a importancia devida em vale de servico passad,)
a favor do mesmo exactor.
Alem das requisi«;oes normais, sera sem
pre obrigat6rio formular uma requisi«;ao nQ
ultimo dia util de cada mes, relativa a iOlportancia da venda efectuada ate essa data .
6.°_ 0 valor dos adiantamentos sera escriturado no quadro n .O 1 - Adiantamentos
- do verso do modele n.O 410, em linha prOpria a abrir e do mesmo modo que para
os restantes adiantamentos.
7.° As exactorias das CTF sedes de di.;trito - Funchal, Ponta Delgada, Angra e
Horta - serno fornecidas em regime de
conta corrente, para sua venda pr6pria c
para abastecimento de todas as CTF situ adas nos seus distritos.
8." Os exact ores requisitarao a DSI, em
reguisicao modelo n." 119 e por intermedio
das CCE, a fomecirnento de vinhetas para
sua venda directa e para abastecimento as
CTF . do seu distrito. A remessa de requisicoes ~ DSI e feita pelas CCE.
9." Os Armazens Gerais remeterao din~c
tamente aos cxactores as vinhetas e, por intermedio das CCE, as respcctivas gLJias pa·
ra contabiliza«;iio.

VINHETAS PARA ENCOMENDAS .POSTAIS

2 CRoNICAS

DO

A(:ORES E MADEIRA

A leitura atenta dos «Mapas das saidas»
dos Arrnazens Gerais dos C.T.T. deu-nos

tMPOSTO

ASSISTENe!A

pela primeira vez, a partir de Dezembro de
1955, a nota das saidas de . Vinhetas Enco1$50

4$50

7$50

10$50

13$50

2.923

19.000
103312
17.022
21.063
197.288
10378
8.000
5370

18.747
5.900
8.897
16.600
25.930
5.935
8500
5.889

10.972
4.400
2.600
9.400
13370
5300
7.000
2.018

13.433
5.501
4.800
7.000
9.400
7300
9.000
2.010

12.950
8.752
11330
19.000
12.310
21.000
12.500
13.008

lunho
Julho
Agosto

1$50
30.960
4$50
15.480
7$50
7.740
101;50
5.160
13$50
2.580
Continuaram essas vinhetas a sair dOl;
Armazens, e e publico terem side expedidas,
ate Agosto de 1956, mais as scguintes tax:ls
c quantidades:

$50

Janeiro
Fevereiro
Mar(;o
Abril
Maio

o cEstatuto

JOila Rodrigo Diu Ferreira
mendas Postais - A~ores e Madeira-, ,las
taxas e quantidades assim des critas :

MUNICIPAL
£TAl(AD£

1956

Por

E, desde entao, as remessas nao tern parado.
Pelo mapa acima, nota-se que, a partir de
Agosto de 1956, apareceram tres novas tao
xas, respectivamente de $50, 30$00 e 50$00.
Devemos, desde j<i, estabelecer a cataloga~ao dos exemplares postos em circula~ao,
e que devera ser a seguinte:
$50 - Roxo e preto
1$50 - Azul e preto
4$50 - Verde e preto
7$50 - Rosa e pre..to
10$50 - Verde azeitona e preto
13$50 - Castanho cIaro e preto
30$00 - Amarelo e preto
50$00 - Vermelho e pre to.
Denteado de 12'12 . a desenho e de Candido da Costa Pinto, e a impressao da Casa
da Maeda.

30$00

1.653

50~tJO

843

Apesar de cstas vinhetas serem expedidas
dos Armazens Gerais dos C.T.T. para os
A~ores e Madeira, e feita a sua venda atrayes dos correios locals, julgamos nao haver
razao suficiente para que sejam catalogadas, mas, pel a menos, mencionadas nos catalogos, vis to terem tantos ou mais direitos
do que as vinhetas das O. S. e outras.
As vinhetas das encomendas postais toram criadas pelo Decreto-Lei n.D 40.244, que
reproduzimos na integra:
DECRETa-LEI N.D 40.244
«as Decretos-Leis n.Ds 36.924 e 38.291, respectivamente de 22 de Junho de 1948 e de I
de Junho de 1951, encarregaram os C. T. T.
da cobran~a dos impostos para as camaras
municipais e comissOes de assistencia das
i1has adjacentes que incidem sobre as enco-

do Selo-

Os selos de D. Carlos
DOS

Antes que as entidades competentes se
pronunciassem sobre aquila que parecia
ser urn simples projecto do uEstatuto do
Selo», eis que este aparece no uDhirio do
Govern 0», transformado em decreta infeliz e irremedilivel...
Publicamos, no Ultimo nUmero do «Boletim do Clube Filatelico de Portugai»,
agora em distribui~ao, urn artigo em que
construtivamente critic amos alg\JIIS passes
desse uEstatuto do Selo».
Mas ha uma disposil;ao que por lapso
nos passou, e que e daquelas que mais revclam a precipita~ao com que foram redigidos
alguns dos artigos desse uEstatuto -do 5elo».
Referimo-nos aquela que proibe a reprodu~ao dos selos postais portugueses, no !.eu
tamanho exacto ou sequer aproximado, s6 a
permitindo muito abaixo ou muito acima
de determinado limite ...
ora, e em primeiro lugar, tal disposi~ao
acarretoani prejuizos incalcuhiveis aos comerciantes de selos que editam cat8.logos ou
simples boletins de propaganda.
E, por outro lado, nao percebemos com
que vantagem, ja que nem os mais altos
tecnicos dos C.T .T. nos convencerao de que
as reprodu(;Oes exactas dos selos, nos catalogos ou boletins, levem ou possam levar 11
falsifica~ao dos selos respectivos ...
Em boa verdade, ninguem jamais aproveitou ou. pode aproveitar a reprodu~ao
exacta de urn selo, publicado nurn cat8.logo,
com impressao no verso, em papel completamente diferente, etc., etc. - para falsificar ou ten tar fulsificar esse selo.
Quem quiser fazer falsifica~oes de selos,
no nosso Pais, onde elas sao prnticamente
inexistentes, e claro que nao vai aproveitar
as reprodu~Oes dos cat8.logos e boletins,mas os proprios selos.- V. C.

cabilogos

as selos de D. Carlos da 2." emissao, a
de Mouchon, continuam a rarear cada vez
mais, e a tel' grande procura, principalmente novos.
Nao obstante, os catalogos portuguescs
nao subiram ainda os respectivos pre~os , na
propor~ao dos outros selos. Assim, e por
exemp!o, 0 Catalogo SimOes Ferreira, na sua
edi~ao de 1960, s6mente aurnentou os pre~os de quatro selos, em rela~ao It de 1959:
o 15 rs. castanho, de 60$00 para 70$00; as
nuances do 50 rs. azul, de 90$00 para lOO$()() ;
o 75 rs. carmim ou rosa, de 130$00 para
150$00; e 0 150 rs., de 130$00 e 120$00 para
150$00.
Concordamos com estes aurnentos, claro,
mas nao podemos concordar com que todos
os restantes selos desta emissao, bern como
todos os da scguinte de D. Carlos, 1898-1905,
mesmo tipo, conservem os mesmos pre~os,
alguns deles de 2$50 e 3$50!
Que nisto de catalogos... Este Simoes Ferreira cota 0 5 rs. de D. Carlos, laranja, por
6$00, enquanto que 0 Cat8.logo Eladio marca
o mesmo selo, novo, ,a 2$50... E em alguns
dos selo.s destas duas series verifica-se 56
isto: No 300 rs., POI' exemplo, 0 Eladio indica como tipo 0 ,a zul sobre rosa, e como
variante 0 azul escuro, enquanto que 0 Simoes Ferreira aponta 0 azul escuro como
. tipo, e como variante 0 azul sobre rosa .. .
-V. C.
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<;5es Unidas e Postos Franceses. Os pre<;os,
tambem em francos novos, diferem senSl\elmente dos do catalogo Berck, t:mas ve-

a sua melhor

aten~ao!

ressados fazer assinaturas pa ra 0 servi<;'J
de novidades.
Uma chave escrita em 8 idiomas facilita
a consulta. Notamos porern que, se entre
as Iinguas admitidas figura 0 portl,.gues, 0
nome de Portugal nao figura na !ista dos
paises para troca de selos. Se a Suecia e a
Norucga figuram agrupadas sob a designa<;ao de Escandinavia, em que grupo pens arao os editores que deve figurar Portugal?
Enquanto tal lapso nao tiver sido l'emediado, nao nos atrevemos a aconselhar aos
nO!lSOS socios 0 uso de tal !ista, t:mto mais
que !is tas de endere<;os sao sernpre faceis
de obter ...
SUIr;A -

•
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«PRECARIO E. KOTTELAT»

Reccbernos a edi<;ao para 1960 des ta benl
editada pub!ica<;ao de E. Kottelat, Spitalgasse, 29, Berne, referente 11 Sui<;a, Liechtenstein, e enclave de Campionne. Com D
mesmo plano das antenores, e urna edh;ib
m t ·i to cuidada, com boas gravuras . Cota<;oes revistas e acertadas.
zes para mais, outras para menos, 0 que
convem fixar.
A edi<;ao e razoavel quanto 11 apresenta·
<;ao, mas sensivelmente inferior 11 dos nossos catalogos nacionais .
«CATALOGO THIAUDE"

o catalogo Thiaude, editado por Henri

8ornpro quo necessario, entreguB-o aos

cuidados do urna BstaGBO dB sorviGo

SACOR

Thiaude, R . du Quatre-Septembre, 24, Paris ,
cuja edi<;ao atingiu este ano ex acta mente
150.00:1 exemplares, apresenta-se ainda meIhorado em rela<;ao aos anteriores.
E de bastante interesse a rubrica «DernH:re heure», que menciona os selos que sairno ate ao fim do ano.
Os pre<;os encontram-se ainda em francos «fracos», 0 que nao deixa de ter vantagens para os calculos que, dou.tro modo,
podern prestar-se a confusoes, de rnais neste
penodo de transi<;ao.
«D. P. A.-GUIA FILATELICO DE 1960"
Este guia filatelico, de publica<;ao anual,
insere cerca de 2.000 endere<;os de filatelistas de todo 0 mundo, que desejam trocas, e
bern assim a indica<;ao dos mais importantes negociantes de selos. Indica tambem
mais de urn cento de revistas filatelicas, e
ainda os endere<;os de todas as reparti<;iies
especiais adjuntas aos correios de todos os
paises, mediante as quais podem os inte-

ISRAEL -

«ISRAEL PHILATELIC
NEWSREEL.

Temos presente urn nurnero do «Israel
Philatelic Newsreel», que se publica mensalmente. Editado em papel couche, tern
optimas gravuras, e insere urn completo suplemento ao catalogo Gershon's, alem .1e
vuri.os artigos, alguns de leitura impossiv~1
pa ra a grande maioria dos nossos socios,
por se encontrarem escritos em hebraico. 0
interesse da pub!ica<;ao e sobretudo para 0"
coleccionadores de Israel.

EM 1960 -

REAlIZA-SE

EM LlSBOA A EXFILPO:

v

EXPOSI<;AO FILATE-

L1CA

PORTUGUESA
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semos, se impoe a urn cataIogo daquela
projec9lio e responsabilidade, cuja orienta9lio geral se diz confiada a urn escol de filatelistas portugueses.

PORTUGAL

mente ccmemorativos c as marcas de rlia
de certos postos especiais do correio, a segunda aos carimbos de primeiro dia, a terceira aos carimbos de correio aereo, e a ultima a carimbos particulares refereotes a
exposi90eS filatelicas, aos carimbos do 1."
dia de emissao ultramarina referentes ao
Centenario do Selo Postal Portc.gues, .!tc
etc.
As cota90es podem dar origem a J;epar~s , pois parece, a primeira vista, que nao
roi usado urn criterio uniforme para as estabelecer.
o aspecto grafico e muito born, e pode
afirmar-se que cons titui obra indispensavei
aos marcofilis tas, e mais ainda aos estrangeiIOs que se interessem por esta modahdade.
DAVID DINtS -

1960
~.~~----~------------~
Alguma~ gralhas, como a da soma dos
2) valores novos da serie sobretaxada da
India, de 1-1-1959, nlio depoem contra a revisao da obra .
Como 0 pr6prio editor reconhece, muitas gravuras tern de ser substituidas. Alvitramos que, quando tal substitui9lio se fa9a,
como sucedeu na emissao de Portugal, General Carmona, a gravura antiga seja abandonada. Neste caso concreto, a diferen9:l
de tamanho das gravuras pode sugerir que
os selos do bloco slio de tamanho diferente,
o que nao e certo, e a duplica9ao da gravura era desnecessaria para mostrar qUe!
uns selos tern assinatura, e outros nao.
Para terminar: Votos sinceros por que
de ana para ano as difereo9as sejam do
mesmo modo bern acentuadas.

• CATALOGO DE CARIMBOS POSTAIS ESPECIAIS DE PORTUGAL E ULTRAMAR»
Editado pelo Mercado Filatelico, da autoria do conhecido filatelista Artur O. de
Vasconcelos, com prefacios do Dr. Ant6mo
Fragoso (1.a edi9ao) e Eng. Agron. Manul!!
Ribeiro Marques Gomes, a 2." edi9ao do Catalogo de Carimbos de Portugal e UItrarnar,
que agora viu a Iuz da publici dade, apresenta-se cui dada e muito completa.
Divide-sc a obra em quatro partes, dedicada a primeira aos carimbos verdadeira-

. CATALOGO PERPeTUO»

o nosso prezado cons6cio de M09arnbi·
que sr. David Dinis enviou-nos uma pequena colectanea de 32 quadras, com 0 titulo
(,Calendario Perpetuo », e sub-titulo «As Quatro Esta90es», que afinal figuram em primeiro lugar na publica9ao.
A edi9ao, que e do Autor, e bas tante boa,
e esta pubIica9lio, saida em 1959, constitui
uma separata do livro «Alfa Segundo», cuja
publica9ao se anuncia, sem indicar quando,
c que sera 0 seguimento e complemento do
Iivro «Alfa», saido ha apeoas 48 anos. A })l·
req ;ao do Clube Filatelico de Portugal agra·
dece a oferta.
FRAN9A -

C.ONICA DO

.CATALOGO ESPECIALIZADO
BERCK»

Berck, da Place de la Madeleine , 6, em Paris, apresenta, com 0 habitual cuidado, a 18.'
edi~ao do seu catalogo especializado, de
Franc;a e CoI6ruas Gerais.
A edi9ao e, como as anteriores, franc?mente boa, e este livro continua a ser indispens7veI ao coleccionador especializado
em Fran9a .
A numerac;ao e 0 agrupamento dos selos
e feito com urn criterio diferente do habitual noutros catalogos. Os pre90s figuram
ja em francos fortes, que valem 100 dos actuais, pormenor que e de notar.
.CATALOGO CeRES»
Editado por Ceres, R. do· Louvre, 25, Paris, saiu a 18." edic;ao deste cataiogo,.. que
abrangc a Fran9a, Comunidade Francesa .
Africa do Norte, Andorra, Sarre, M6naco,
Estados Associados, Paises do Levante, Na-

V

A SEMANA DA ASA
Anualmentt::, 0 Ministeno de Aeronautica
comemora a Semana da Asa. Numerosas festas se organ.izarn, tomando parte destacada
a Avia9ao civil e militar. As mais dificeis e
perigosas acrobacias aereas sao levadas a
efeito, tendo como cenario a maravilhosa
praia de Copacabana, onde mais de 200.000.
pessoas tern a oportunidade de admirar este
interessante espectacuio, que termina com
o ataque a velhas embarca90es, destruidas e
postas a pique a tiro de metralhadoras,
.bombas e foguetes lanc;ados por avifies a
jacto.
Organizam se cxposi90es, reunifies, congressos, recep90es, e a nossa filatelia sempre toma parte saliente nestas festas comemorativas, sendo que em 1956, quando se
comemorou 0 cinquentenario do 1.0 voo do
mais-pesado-do-que-o-ar, proeza do aviador
brasiJeiro Santos Dumont, ein Paris, em 1906,
aqui se organizou uma exposi91io intema-

MOSTRA FILATELIGA

Por
HUGO FRACCAROLI

cional de selos aereos, que obteve grande
sucesso em virtude da exibi9aO de algumas

A mese de presidiincie quendo discurseve 0 Director Gerel dos Correios' do
Bresil

das mais importantes e valiosas colec90es
especializadas existentes no mundo.
Esta parte filatelica e sempre de iniciativa do Clube Filatelico do Brasil, que oeste
ana organizou urn programa especial, do

o

cerimbo do Die de Ase

(Continue ne p.§gine 28)

SOBQ€SCRltOS
~~

1.~

7)ia

Da seccao filatelica do . Diario dos Ar;ores», dirigida pelo nosso prezado Amigo Dinarte Costeira, transcrevemos, com a devida
venia:
«0 que e um sobrescrito de 1." dia, OU,
em linguagem filatelica, um «First Day Cover»?
Filatelicamente, e tint sobrescrito com UlI1
selo ou Ulna serie de selos, inutilizados com
o carimbo do primeiro dia de emissao daqueles selos. E claro que este carimbo confere ao 50brescrito um valor l1luito superior
ao de qualquer outro carimbo.
Os «First Day Covers» sao origindrios
dos Estados Unidos. Foram os americanos
que lanl;:aram esta modalidade de coleccionamento, que rapidamente se propagou, de
tal modo que com a emissao de cada selo
siio logo lllnfados milhares de F. D. C.
A semelhanr;:a dos Estados Unidos, grande mimero de paises tltilizam, presentemente, sobrescritos especiais de primeiro dia.
Com eteito, a Suir;:a, Checoslovdquia, Israel,
Po16nia, Alemanha Oriental, Espanha, Vaticano, etc., e mesmo Portugal, emitem oficialmente sobrescritos especiais do 1." dia
de circu1ar;:ao de novos selos, e poem-nos a
venda, exclusivamente destinados aos coleecionadores.
No intuito de aumentar 0 mimero dessas
vendas, muitos paises passaram a utilizar
carimbos especiais, diferentes para cada serie de selos, e utilizados s6 no primeiro dia
em que aqueles circulam. Esses carimbos
ostentam artisticos e interessantes desenhos
alusivos, em regra, ao acontecimento que os
selos postos a circular aludem.

Por
NUNO MACHADO

E tambem de anotar que, em muitos palses, aIem das edir;:oes oficiais, sao autorizadas edir;:oes particulares de sobrescritos de
1." dia.
No nosso Pais, por exemplo, aIem dos
sobrescritos editados pelos C.T.T., temos
edir;:oes particulares, como as do Clube Filatelico de Portugal, do «Dedal d'Ouro», ou de
Matos Wideau.
Na Franr;:a, alem dos sobrescritos editados por clubes filatelicos, hd os editados
pela Federar;:ao Nacional de Filatelia. Os
correios franceses nao asseguram oficialmente este servir;:o, pelo que samente as
emissoes particulares podem garantir aos
coleccionadores a obtenr;:ao dos seus F .D.C.
Os carimbos variam de pais para pais.
Enquanto em alguns sao diferentes para
cada emissao de selos, noutros sao sempre
o mesmo, variando unicamente a data. Em
Portugal, os carimbos de 1.' dia, proposita. damente feitos para tal fim, eram circulares e iguais, mas ultimamente !em aparecido carimbos especiais, diferentes para
cada serie, e com um motivo artistico em
concorddncia com a serie de selos emitida.
o coleccionamento de sobrescritos de I."
dia tem os seus defensores e atacantes, mas
C Ulna verdade incontestdvel que, de dia
para dia, aumenta 0 numero dos que se dedicam a este novo e interessante ramo cia
Filatelia».

BRASIL -

CATALOGO DE SELOS BRASILEIROS, DE SANTOS LEITAO & C.·

A 22." edicao deste catalogo, qt:e temns
presente, e urn trabalho sem pretensOes,
mas incontestavelmente bern feito, bern impresso e apresentado. 0 estudo dos selos
do Brasil, sobretudo na parte que respeita
ao «Imperio», e feito com muito desenvolvimento, revisto pelo Dr. Renato A. Machado, e constitui 0 ponto de partida par3
uma ampliar;ao total e gradual do cataloglJ.
o estudo das variedades e minucioso e detalhado, as gravuras sao quase todas boas,
a ordenar;ao dos selos e feita com urna numerar;ao pr6pria e condizente com 0 album
editado pel a Casa.
I! lima obra que deve interessar bastante
ao coleccionador avanr;ado e especializado
do Brasil.

ITALIA

volume I da XI edicao do catalog:)
Gloria, editado por Ercole Gloria, Via C.
Cattaneo, n.O 2, Milao, abrange a Italia, Antigos Estados Italianos, Territ6rio Livre de
Trieste, Col6nias e territ6rios italianos, Va·
ticano e Rep. de S. Marino.
I! urn pequeno livro de formato c6modo,
muito bern editado, seguin do a numeracau
do catalogo Yvert. Niio se trata de urn catalogo especializado, mas tern a sua u,tilidade. I! sobretudo urn pequeno guia de Italia,
com muito boas gravuras. Nao encontramos
pagina de erratas, nem pudemos investigar
com cl··idado todos os po:;siveis erros; mas
ha urn para que deve chamar-se a atencao:
as gravura<; das filigranas «estrela» dos 1." e •
2." tipos estao trocadas.
Enfim. Bern gostariamos de saber porqt:e nao se edita assim, entre n6s ...

ESPANHA
1.° CONQRE550 INTERNACIONAL DE FILATELl4
Barcelona. de '26 de Marco a S de Abril de 1960.
Coml••Grio para Portugal:

HENRIQUE

CATALOGO GLORIA

o

AMERICA DO NORTE -

CATALOGO DE
CORREIO AI!REO .SANABRIA»

MANTERO

PRACA DA ALEGRIA. 58-2.0-A
LISBOA

A c:liciio 195~ do conhecido e indispensavel catruogo Sanabria, de correio aereo,
editado por Nicolas Sanabria C.", Inc., em

:

Pelo

Dr. Anf6nlo de Almeida Figueiredo
Nova lorque (17, N. Y.), 5.' Aven. 521- em
Inglaterra, Londres W.C. 1- 30/32 Gray's
Inn Road - ao prer;o de 12,50 d6lares, inc1uindo os futuros suplementos, 0 primeiro
-dos quais apareceu em 1 de Setembro, em
nada desmerece das anteriores. Como obra
tipografica e simplesmente impecavel, quer
no papel, quer na apresentar;ao, ou nas numerosissimas gravuras.
Quanto ao texto, nada ha que mencionar
que nao seja ja do conhecimento dos espccialistas do correia aereo, que amiudadas
vezes 0 consultam.
Obra completissima, abrangendo a totalidade dos selos de correio aereo de todo
o mundo, alem de provas, ens aios, variedades, inteiros postais, aerogramas, - as principais alteracOes, em relacao aos catruogos
anteriores, referem-se it Bolivia, Brasil, Chile
e outras republicas sui-american as , etc.,e mesmo bDstante mais completa do qu~
os nossos cata)ogos nacionais, no que respeita ao correio aereo, quer do contjnente
quer das provincias ultramarinas, le"Jlndo it
situacao lamentavel de termos de n"'s socorrer de cat<ilogo estrangeiro para saber 0
que se passa com os nossos selos ...
Cota!;oes revistas, e bas tante favoraveis
aos selos portugueses, mais valorizados ali
do que noutros catalogos muito usados en
tre n6s.

PORTUGAL -

.CATALOGO SIMOES
FERREIRA»

o Catruogo Simoes Ferreira dispe!1 ~a
apresentac;:oes, visto que nao ha urn 56 filatelista portugues que 0 nao conheca, e 0
nao consulte com assiduidade. A 36.' edicao
vern pela mao dum novo editor: Angelo
Correia .
Apraz-nos regis tar que a edi!;iio melhorou, sensivelmente, sob 0 aspecto graftCD,
e se aproxima daquela que, ja aqui 0 dis-
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ANGOLA
323O--Jose Paulo Paixao Barradas - Caixa
Postal, 8 - Cabinda - (M) Po, Fr, In,
T. C. N. V. 60. 1. 2. 93. 94.
3276-Artur Julio Mendes - Caixa Postal, 20
- Salazar- (M) Po, Es, Fr, In, T. N.
U. 60. 90. 93.
3538-Francisco Rei Guilherine - Caixa Postal, 480 - Nova Lisboa - (P) Po, T. C.
N. U. 60. 3. 90/1958.
3539-Joaquim Antonio Paulo Fernandes Soares Beirno-Junta de Povoamento
Agnirio da Cela - Santa Comba DaoCela-T.60.
3541 - Armando Faria - Caixa Postal, 22Cubal-Angola-(M) Po, Fr, In, T.
N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94.

DE

PORTUGAL

3522-Emir Wadie Milad - Rua Bicudo
m e , 152 - Pin damonhangaba Fr, In, E s , T. N. U. FDC 60. 3. 90.
3526-Ramiro Gouvca Dias - Rua dos
dradas , 127 - Rio de Janeiro- (M)
T. C. V. N. U. 60. 3.

I.e-

Po,

963-J. Barchino - P. O. Box 953 - Brantford/Ont. - Canada - (A) Fr, In, It,
E. T. C. V. N. U. 60. 3. 4. Tematicos.
62. 63. 66. 68. Maximus, inteiros, aerogramas, cartas, sobrescritos iIustrados . 90.

ESPANHA

3520--Ernesto de Almeida Vit6ria- Praia(M) Po, T. N. U. 60. 1. 2. 4. 94.
3521-Clube Filatelico de Cabo Verde - Praia

MOQAMBIQUE

ALEMANHA

3523-Zacal'ias Gon~alves Regufe- Av. Pinheiro Chagas, 61-1." Esq. - Louren~o
Marques- (M) Po, Fr, Es, T. C. V. N.
U. 1. 2. 93. 94.

3542-Dr. Hanns Goldhahn - Radebeul 1Weinbergstr. 11- T. N. U. 60. 1. 2. 94.

TIMOR PORTUGUES

3519-Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12Prall:! 3 - In, T. 60. 3. Flores. Animais. 90.

109S-Capitao HeIder Jose Fran~ois Sarmento-DiH-(M) Po, Fr, In, T. N. U.
00. 3.

BRASIL
3511-Anselmo

Gra~a

d'Almeida-Rua da
165 - Rio de Janeiro - (P)
Po, T. C. N. U. 60. 3.
3512-Eng. Pedro Augusto Rodrigues da Co!>ta - Rl'a Niquelina, 819 - Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais - (M)
T . N. U. 60. 61. 63. 15 por 1. 2. 3.
3513-Wa!ter Bercht - Caixa Postal, 72Porto Alegre - Rio Grande do SulPo, Fr, In, Es, AI, T. U. 60. 3. 63. Tematicos N. de Animais, flores e crianc;as. Da 60. de 12. 15. 70. 72.
3514-G. Mostardeiro - Caixa Postal, 540Porto Alegre- (RS) - (M) Po, Fr, In,
AI, T. N. U. 60. 3. 90.
351S-Eng. Adolpho Botelho - Rua Aarao
Reis, 33 - Santa Teresa - Rio de Janeiro-(A) Po, Fr, In, Recebe It, Es,
AI, r. N. 60. 1. 2. 5. IS. Chile 30. 90.
9!. 94.
Concei~ao,

L

E

c c <3

..

CANADA

3528-Dr. Luis R. Ballesteros -;: Joaquin
Costa 5-2.° - Valencia - (M) Es, Fr,
It, T. 60. 3. Tematicos. Centenario do
selo. Desportos. Animais Flores. 90.
352IJ-Jose Gonzalez Santiago-Calle General
Varela, 19 - Escalera E-Bajo - Madrid - It, Es, Fr, T. N. U. 60. 3.

CABO VERDE

o

AnPo,

r

TEMATICAS
()8 Y6orrei()c5, CC3elegra/Oc5 e C({jeLelonec5
do CUltramar, e

013

lem.cilicoc5

CHECOSLOV AQUIA

ESTADOS UNIDOS
3516-Curtis W. Abbott - Route 3 - King
Rd. - Newark - Ohio - (M) In, T.
C. V. N., preferencia U. 60. 1. 2. 91. Q3.

DINAMARCA
3517--Svindto; Stamp Club - Thorkil Svindt
- Gl. Kongevej 39 - Copenbagne V.

INDONESIA
3518-Arthur Wattimena - c/d. Bala - Keselamatan - Djl. Tdukabessy 4 Ambon - Maluku - In. T. C. V. N.
U. 60. 3.

POL6NIA
3537-Wladyslaw Asyngier - Skrytka poczt.
74 - Tarnow 1- Fr, In, AI, T. N. 60.
64. de Desportos. Fauna. Flora. Postais.

Os Correios, 'Felegrafos e Telefones do
Ultrama r tern sido 0 expoente maximo da
Filatelia 'Fematica, nao s6 peJa maneira carinhos a como tern encarado a extmordimi.ria evolu~ 1io do coleccionamento tematico,
como ainda facilitando l:J.uanto possivel a
ardua tarefa que aqueles' coleccionadores
tern "indo a suportar, para impor 0 se~ tao
a dmiravel e aliciante conjunto de variadissimas colec~Oes.
'.
.
Na verdade, aquela enti~de oficial, mercf: do adminivel esfor~o e senti do artistico
do sr. Luis Candido 'Faveira, tern divl·.!gado,
at raves das suas lindissimas emissoes, 0
bosto pelo selo tematico, crlando assim urna
numerosissima legiao de adeptos, qu~ copstantemente vao engrossando as ja numero~ as colunas cia Fjlatelia 'Fem~iiCa.
..
Nao ha filatelista, do genero ch\ssico au
do tematico, que possa esquecer e,!ll toda a _
sua vida urna emissao' dos selos das Aves eu
Animais de Angola, dos Peixes ou Borboletas de Mo ~ambique, das Elores de Macau ou
TimoI', dos Insectos da Guine, das Moedas
da 1ndia, das CaI'tas Geogrnficas e Centena-

,-

Por
JORGE PER c IRA ~

rio do Selo das vari84 provincias ultramarinas, e tantas outntS. emissoes que rnarcam
uma era na FiIateIia dum pais. E nao pode
esquecer, porque a sua beleza e a sua adrniravel concep.;lI.o, do melhor que se realiza
no mundo, ficam sempre na retina de quem
as observa urna vez.
Os filatelistas e, principalmente, os do gep ero tematico, estiio agora de parabens, nao

'com uma nova emissiio de selos, mas com

urn<'. · interessantissima emissao de carimbos
comemorativos do DIA DO SELO DE 1959,
carimbQs estes que nos mostram os «croauL l> ,rl '_gum .... s das emissOes de selos do
nessq Ultr:unar .
Ate no aspecto da comemora~ao do Dia
do Selo, os filateJistas muito t~m de agra-

E
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decer a benefica e sempre pronta colabor:a<;ao do sr. Luis Candido Taveira, que, atraves dos Correios, Telegrafos e Telefones do
Ultramar, tern acompanhado e acarinhado
csta tao interessante e necessaria manifesta<;iio filatelica, marcando sempre a louvavel
presen<;a daqueles Correios.
Por tudo 0 que tern feito os Correios do
Ultramar, para engrandeciment{) da Filatelia
Portuguesa, nomeadamente da Filatelia Tematica, 56 uma palavra temos: OBRIGADO.
--0--

uLTIMAS EMISS6ES
FAUNA
Somdlia Francesa - A nova serie para
uso geral sera dedicada ao reino dos peixes:
I fro - azul-verde, laranja e bistre,
2 fro - amarelo, negro, azul e verde,
3 fro - castanho, violeta e azul,
4 fro - cinzento, laranja e verde,
5 fro- castanho, azul e verde,
20 fro- castanho-venn.o, vermelho e azul,
25 fr. - azul, verde e vermelho,
60 fro - verde, negro e azul.
Argentina - Apareceu agora 0 primeiro
selo dedicado a fauna argentina, que fara
parte de uma serie:
10 c. - verde cinzento.
Congo Belga e Ruanda-Urundi - Apar~
ceu recentemente uma linda serie de animais, com 12 valores, para cada urn destes
terri t6rios :
Congo Belga
10 c. - castanho claro
20 c. -Iaranja, e ard6sia cinzento
40 c. - cast.·daro, azul e castanho
50 c. - viol.a-azul, cast.o-verme.O e cast.o
1, f . - verde-amar.", cast." e cast."-escuro
1,50 f. - cinzento-negro e ocre

2,
3,
5,
6,50
8,
10,

f. f. f. f.f. f. -

LISTA DE S()CIOS DO

DE PORTUGAL

BEST

DESPORTOS
Coreia do Sul- Emissao comemorativa
do 40." aniversano dos Jogos AtIeticos Nadonais:
40 h.-azul paIido e castanho vermelho.
FinUindia - Emissao comemorativa do
centenario do nascimento de Elin Oihonna
Kallio, promotora de educa<;ao fisica feminina na Finlfuldia:
30 m.-azul escuro.
Ghana - Emissao comemorativa do Campeonato de Futebol do Oeste Africano:
112 d. - multicor
1 d."
3 d.»
8 d.»
112 d."
Haiti - Dez mil senes comemomativas
dos 3.os Jogos Pan-Americanos, realizados
em Chicago, foram sobrecarregados com a
(Continua na p6gina 28)
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THE AMERICAN TOURISTS SERVICE

R. Castilho, N, o 61
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Ruanda-Urundi

10 c. - verm.", cast." claro e cast."-negro
20 c. -cinzento, castanho, verde amarelo
40 c. - bard., amar." e cast." vermelho.
50 c. - verde pal., amar." e cast.o-ver:m."
1, f. - azul-viol.', c!l$t." e cast."-negro
1,50 f.-cinz.", castanho e laranja
2, f. - verde azul, oliva e cinzento
3, f. - encarnado, castanho-claro e cinz."
5, f. - cast.", preto, verde e oliva
6,50 f. - vermelho, amarelo e castanho
8, f. -lilas, cinzento e azul .
10, f. - castanho, negro, vermelho e oliva

Centro de Turismo . e Artesanato
THE

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

vermelho, castanho e violeta
rosa lilas e violeta negro
castanho, verde e cast.o-amarelo
azul, amarelo e castanho
cast.o-vermelho, violeta e castlanho
castanho, amarelo, lar.a e preto

Telef. 733830

~

LIS BOA

Altera~Oes

,
i

- Reingressos -

.

,
HOYOS SOCIOS

330£r-Eng. Antonio Lobo da Silva RosaRua Costa Pinto, 80 - Pa<;o de Arcos
-(P) T. C. N. U. 60. 1. Ilhas Adja1l52-Dr. Antonio Henrique Rodrigo de Olicentes 2.
veira Marques - Rua Francisco Andra3508-Francisco Torres Peneque - Rua 1 n."
de, 100A-Lisboa 5-(M/A) Po, Fr,
2 - Bairro da Encarna<;ao - LisboaIn, Es, T. N. U. 60. 3.
(M) Po, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
1379-Jorge da Silva Pinto dos Santos - Travessa Conde da Ribeira, 18-3." - Lisboa
3509-Joaquim da Luz Couto-Rua B. a
- (P) Po, r, In, T. C. N. U. 60. 1. 2.
Rua Barilo de Sabrosa, lote 11-3." Esq.
- Lisboa- (P) Po, T. C. V. N. 60. 3.
10. 90. 94.
3510-Nelson de Melo de Oliveira-Av. Gaga
1383--Jose de Matos JUnior - Rua do Brasil,
late 41- Linda-a-Velha-(P/M) Po, Fr ,
Coutinho, 55-1." Dt. - Amadora - ( P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
In, Es, T. N. U. 60. 3.
1842-Manuel Trigo Ennes-Rua Airosa, 147
3525--Jose Augusto dos Santos Alves - Rua
a Franeos-Porto-(P) T. C. V. N.
Nun 'Alvares - Casa Rainha Santa, ric
Esq.-Gt·.arda-(P) Po, In, T. C. V.
U. 60. 3.
208£r-Al'Illando Franchini Corregedor da
N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 94.
Fonseca - Avenida Fernao de Maga3530-Dr. Jorge Domingues - Rua Jose EsteIhiles, 1123-2.0, Dt. - Porto - (P) Po,
vila, 83-E - Lisboa.
3531-Arcelino Nogueira de Faria-Rua MiFr, In, T . C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
guel Bombarda, 238-2." - Barreiro2405-J ose Ribeiro Relvas - Escola Central
(Pl Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2.
de Sargentos-Agueda-(M) T. C. N.
Tema tico:; de flora, fauna e desportos
U. 60. 1. 2.
de 3. 90. 94.
2442-Luis Candido Galhardo Baptista - Ruu
Emilia das Neves, 22-1.°, Esq. - Benfi3532-Jose dos Santos Bolina - Av. Mnrechal
Carmona, 47-Dt. - Barreiro ~ (P) Po,
ca-Lisboa-(M) Po, T. C. V. N. U.
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 1. Tematicos
60. 1. 94.
Flores. 90. 94.
2732-Capitao Francisco Alberto Teixeira de
3533--Ruv Fernando Maria Gomes da Costa
Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo,
- Rua Ricardo Jorge, 5-2.", Dt.- Lis3-3.", Esq. frente - Lisboa 5 - (M) Po,
boa-eM) Po, T. U. 60.1. 2. 3. 93. 94.
Fr, In, Es, N. Desportivos e Na<;oes
3534-R. Lynck - Rua D. Joilo V, n." 2 A-6."
Unidas. U. de Israel e Uniilo Indiana.
' -Lisboa-(Ml Po, Fr, In, AI, Fr, Es,
90. Vidal Torrens. Guy Depolier.
T. N. U. 60. 1. 10. Eseandinavia. 28.
3067-lnacio Steinhardt - Rua Actor Vale,
26-4.o-A - Lisboa 1. - (P) Po, Es, h,
90.94.
3535-Luis Jose da Concei<;ao Gon!;alves MaIt, AI, In, hebraico T. N. U. 60. Israel
toso - Av. Elias Garcia, 1474.0, Esq.e franquias mecanicas portuguesas.
Lisboa 1- (P) Po, Fr, In, T. C. N. U.
3078-D. Maria Rita Afonso - Rm Correia
60. tematicos. 10. 90. 92.
Teles, 86-2.", Esq. - Lisboa - Po, Fr, T . .
353£r-Eduardo Luis Ruivo Serpa - R. MarC. V. N. 60. Tematicos de flores.
tins Sarmento, 28-2.", Esq. Lisboa 13475-.1 or!;!'! Andrnde da Silva Branco - Rua
(l\~ l T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 57. 90. 94.
de Sousa Viterbo, 29-2.", Esq. - Lisbua 1-(M) Po, Es, Fr, In, T. N. U.
3540-Anibal Dores Teixeira - Rua Luis Simoes, 18-r/ c - Quehz-(P) T. C. N.
60. 3. inteiros, franquias mecamcas.
Tematica de C. Ferro. 90. 93. 94.
60. 1.
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decer a benefica e sempre pronta colabor:a<;ao do sr. Luis Candido Taveira, que, atraves dos Correios, Telegrafos e Telefones do
Ultramar, tern acompanhado e acarinhado
csta tao interessante e necessaria manifesta<;iio filatelica, marcando sempre a louvavel
presen<;a daqueles Correios.
Por tudo 0 que tern feito os Correios do
Ultramar, para engrandeciment{) da Filatelia
Portuguesa, nomeadamente da Filatelia Tematica, 56 uma palavra temos: OBRIGADO.
--0--

uLTIMAS EMISS6ES
FAUNA
Somdlia Francesa - A nova serie para
uso geral sera dedicada ao reino dos peixes:
I fro - azul-verde, laranja e bistre,
2 fro - amarelo, negro, azul e verde,
3 fro - castanho, violeta e azul,
4 fro - cinzento, laranja e verde,
5 fro- castanho, azul e verde,
20 fro- castanho-venn.o, vermelho e azul,
25 fr. - azul, verde e vermelho,
60 fro - verde, negro e azul.
Argentina - Apareceu agora 0 primeiro
selo dedicado a fauna argentina, que fara
parte de uma serie:
10 c. - verde cinzento.
Congo Belga e Ruanda-Urundi - Apar~
ceu recentemente uma linda serie de animais, com 12 valores, para cada urn destes
terri t6rios :
Congo Belga
10 c. - castanho claro
20 c. -Iaranja, e ard6sia cinzento
40 c. - cast.·daro, azul e castanho
50 c. - viol.a-azul, cast.o-verme.O e cast.o
1, f . - verde-amar.", cast." e cast."-escuro
1,50 f. - cinzento-negro e ocre

2,
3,
5,
6,50
8,
10,

f. f. f. f.f. f. -

LISTA DE S()CIOS DO

DE PORTUGAL

BEST

DESPORTOS
Coreia do Sul- Emissao comemorativa
do 40." aniversano dos Jogos AtIeticos Nadonais:
40 h.-azul paIido e castanho vermelho.
FinUindia - Emissao comemorativa do
centenario do nascimento de Elin Oihonna
Kallio, promotora de educa<;ao fisica feminina na Finlfuldia:
30 m.-azul escuro.
Ghana - Emissao comemorativa do Campeonato de Futebol do Oeste Africano:
112 d. - multicor
1 d."
3 d.»
8 d.»
112 d."
Haiti - Dez mil senes comemomativas
dos 3.os Jogos Pan-Americanos, realizados
em Chicago, foram sobrecarregados com a
(Continua na p6gina 28)

SHOP
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TOOOS OS ARTIGOS DO ARTESANATO PORTUGUES
PORTUGUESE ART EXHIBITION
THE AMERICAN TOURISTS SERVICE

R. Castilho, N, o 61

*

lIsn DEL S8[1-- MI&LlfDERLlUf - MEMBERS mTf - LlSTE DU MEIBRES

Ruanda-Urundi

10 c. - verm.", cast." claro e cast."-negro
20 c. -cinzento, castanho, verde amarelo
40 c. - bard., amar." e cast." vermelho.
50 c. - verde pal., amar." e cast.o-ver:m."
1, f. - azul-viol.', c!l$t." e cast."-negro
1,50 f.-cinz.", castanho e laranja
2, f. - verde azul, oliva e cinzento
3, f. - encarnado, castanho-claro e cinz."
5, f. - cast.", preto, verde e oliva
6,50 f. - vermelho, amarelo e castanho
8, f. -lilas, cinzento e azul .
10, f. - castanho, negro, vermelho e oliva

Centro de Turismo . e Artesanato
THE

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

vermelho, castanho e violeta
rosa lilas e violeta negro
castanho, verde e cast.o-amarelo
azul, amarelo e castanho
cast.o-vermelho, violeta e castlanho
castanho, amarelo, lar.a e preto

Telef. 733830

~

LIS BOA

Altera~Oes

,
i

- Reingressos -

.

,
HOYOS SOCIOS

330£r-Eng. Antonio Lobo da Silva RosaRua Costa Pinto, 80 - Pa<;o de Arcos
-(P) T. C. N. U. 60. 1. Ilhas Adja1l52-Dr. Antonio Henrique Rodrigo de Olicentes 2.
veira Marques - Rua Francisco Andra3508-Francisco Torres Peneque - Rua 1 n."
de, 100A-Lisboa 5-(M/A) Po, Fr,
2 - Bairro da Encarna<;ao - LisboaIn, Es, T. N. U. 60. 3.
(M) Po, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
1379-Jorge da Silva Pinto dos Santos - Travessa Conde da Ribeira, 18-3." - Lisboa
3509-Joaquim da Luz Couto-Rua B. a
- (P) Po, r, In, T. C. N. U. 60. 1. 2.
Rua Barilo de Sabrosa, lote 11-3." Esq.
- Lisboa- (P) Po, T. C. V. N. 60. 3.
10. 90. 94.
3510-Nelson de Melo de Oliveira-Av. Gaga
1383--Jose de Matos JUnior - Rua do Brasil,
late 41- Linda-a-Velha-(P/M) Po, Fr ,
Coutinho, 55-1." Dt. - Amadora - ( P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
In, Es, T. N. U. 60. 3.
1842-Manuel Trigo Ennes-Rua Airosa, 147
3525--Jose Augusto dos Santos Alves - Rua
a Franeos-Porto-(P) T. C. V. N.
Nun 'Alvares - Casa Rainha Santa, ric
Esq.-Gt·.arda-(P) Po, In, T. C. V.
U. 60. 3.
208£r-Al'Illando Franchini Corregedor da
N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 94.
Fonseca - Avenida Fernao de Maga3530-Dr. Jorge Domingues - Rua Jose EsteIhiles, 1123-2.0, Dt. - Porto - (P) Po,
vila, 83-E - Lisboa.
3531-Arcelino Nogueira de Faria-Rua MiFr, In, T . C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
guel Bombarda, 238-2." - Barreiro2405-J ose Ribeiro Relvas - Escola Central
(Pl Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2.
de Sargentos-Agueda-(M) T. C. N.
Tema tico:; de flora, fauna e desportos
U. 60. 1. 2.
de 3. 90. 94.
2442-Luis Candido Galhardo Baptista - Ruu
Emilia das Neves, 22-1.°, Esq. - Benfi3532-Jose dos Santos Bolina - Av. Mnrechal
Carmona, 47-Dt. - Barreiro ~ (P) Po,
ca-Lisboa-(M) Po, T. C. V. N. U.
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 1. Tematicos
60. 1. 94.
Flores. 90. 94.
2732-Capitao Francisco Alberto Teixeira de
3533--Ruv Fernando Maria Gomes da Costa
Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo,
- Rua Ricardo Jorge, 5-2.", Dt.- Lis3-3.", Esq. frente - Lisboa 5 - (M) Po,
boa-eM) Po, T. U. 60.1. 2. 3. 93. 94.
Fr, In, Es, N. Desportivos e Na<;oes
3534-R. Lynck - Rua D. Joilo V, n." 2 A-6."
Unidas. U. de Israel e Uniilo Indiana.
' -Lisboa-(Ml Po, Fr, In, AI, Fr, Es,
90. Vidal Torrens. Guy Depolier.
T. N. U. 60. 1. 10. Eseandinavia. 28.
3067-lnacio Steinhardt - Rua Actor Vale,
26-4.o-A - Lisboa 1. - (P) Po, Es, h,
90.94.
3535-Luis Jose da Concei<;ao Gon!;alves MaIt, AI, In, hebraico T. N. U. 60. Israel
toso - Av. Elias Garcia, 1474.0, Esq.e franquias mecanicas portuguesas.
Lisboa 1- (P) Po, Fr, In, T. C. N. U.
3078-D. Maria Rita Afonso - Rm Correia
60. tematicos. 10. 90. 92.
Teles, 86-2.", Esq. - Lisboa - Po, Fr, T . .
353£r-Eduardo Luis Ruivo Serpa - R. MarC. V. N. 60. Tematicos de flores.
tins Sarmento, 28-2.", Esq. Lisboa 13475-.1 or!;!'! Andrnde da Silva Branco - Rua
(l\~ l T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 57. 90. 94.
de Sousa Viterbo, 29-2.", Esq. - Lisbua 1-(M) Po, Es, Fr, In, T. N. U.
3540-Anibal Dores Teixeira - Rua Luis Simoes, 18-r/ c - Quehz-(P) T. C. N.
60. 3. inteiros, franquias mecamcas.
Tematica de C. Ferro. 90. 93. 94.
60. 1.
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ANGOLA
323O--Jose Paulo Paixao Barradas - Caixa
Postal, 8 - Cabinda - (M) Po, Fr, In,
T. C. N. V. 60. 1. 2. 93. 94.
3276-Artur Julio Mendes - Caixa Postal, 20
- Salazar- (M) Po, Es, Fr, In, T. N.
U. 60. 90. 93.
3538-Francisco Rei Guilherine - Caixa Postal, 480 - Nova Lisboa - (P) Po, T. C.
N. U. 60. 3. 90/1958.
3539-Joaquim Antonio Paulo Fernandes Soares Beirno-Junta de Povoamento
Agnirio da Cela - Santa Comba DaoCela-T.60.
3541 - Armando Faria - Caixa Postal, 22Cubal-Angola-(M) Po, Fr, In, T.
N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94.

DE

PORTUGAL

3522-Emir Wadie Milad - Rua Bicudo
m e , 152 - Pin damonhangaba Fr, In, E s , T. N. U. FDC 60. 3. 90.
3526-Ramiro Gouvca Dias - Rua dos
dradas , 127 - Rio de Janeiro- (M)
T. C. V. N. U. 60. 3.

I.e-

Po,

963-J. Barchino - P. O. Box 953 - Brantford/Ont. - Canada - (A) Fr, In, It,
E. T. C. V. N. U. 60. 3. 4. Tematicos.
62. 63. 66. 68. Maximus, inteiros, aerogramas, cartas, sobrescritos iIustrados . 90.

ESPANHA

3520--Ernesto de Almeida Vit6ria- Praia(M) Po, T. N. U. 60. 1. 2. 4. 94.
3521-Clube Filatelico de Cabo Verde - Praia

MOQAMBIQUE

ALEMANHA

3523-Zacal'ias Gon~alves Regufe- Av. Pinheiro Chagas, 61-1." Esq. - Louren~o
Marques- (M) Po, Fr, Es, T. C. V. N.
U. 1. 2. 93. 94.

3542-Dr. Hanns Goldhahn - Radebeul 1Weinbergstr. 11- T. N. U. 60. 1. 2. 94.

TIMOR PORTUGUES

3519-Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12Prall:! 3 - In, T. 60. 3. Flores. Animais. 90.

109S-Capitao HeIder Jose Fran~ois Sarmento-DiH-(M) Po, Fr, In, T. N. U.
00. 3.

BRASIL
3511-Anselmo

Gra~a

d'Almeida-Rua da
165 - Rio de Janeiro - (P)
Po, T. C. N. U. 60. 3.
3512-Eng. Pedro Augusto Rodrigues da Co!>ta - Rl'a Niquelina, 819 - Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais - (M)
T . N. U. 60. 61. 63. 15 por 1. 2. 3.
3513-Wa!ter Bercht - Caixa Postal, 72Porto Alegre - Rio Grande do SulPo, Fr, In, Es, AI, T. U. 60. 3. 63. Tematicos N. de Animais, flores e crianc;as. Da 60. de 12. 15. 70. 72.
3514-G. Mostardeiro - Caixa Postal, 540Porto Alegre- (RS) - (M) Po, Fr, In,
AI, T. N. U. 60. 3. 90.
351S-Eng. Adolpho Botelho - Rua Aarao
Reis, 33 - Santa Teresa - Rio de Janeiro-(A) Po, Fr, In, Recebe It, Es,
AI, r. N. 60. 1. 2. 5. IS. Chile 30. 90.
9!. 94.
Concei~ao,

L

E

c c <3

..

CANADA

3528-Dr. Luis R. Ballesteros -;: Joaquin
Costa 5-2.° - Valencia - (M) Es, Fr,
It, T. 60. 3. Tematicos. Centenario do
selo. Desportos. Animais Flores. 90.
352IJ-Jose Gonzalez Santiago-Calle General
Varela, 19 - Escalera E-Bajo - Madrid - It, Es, Fr, T. N. U. 60. 3.

CABO VERDE

o

AnPo,

r

TEMATICAS
()8 Y6orrei()c5, CC3elegra/Oc5 e C({jeLelonec5
do CUltramar, e

013

lem.cilicoc5

CHECOSLOV AQUIA

ESTADOS UNIDOS
3516-Curtis W. Abbott - Route 3 - King
Rd. - Newark - Ohio - (M) In, T.
C. V. N., preferencia U. 60. 1. 2. 91. Q3.

DINAMARCA
3517--Svindto; Stamp Club - Thorkil Svindt
- Gl. Kongevej 39 - Copenbagne V.

INDONESIA
3518-Arthur Wattimena - c/d. Bala - Keselamatan - Djl. Tdukabessy 4 Ambon - Maluku - In. T. C. V. N.
U. 60. 3.

POL6NIA
3537-Wladyslaw Asyngier - Skrytka poczt.
74 - Tarnow 1- Fr, In, AI, T. N. 60.
64. de Desportos. Fauna. Flora. Postais.

Os Correios, 'Felegrafos e Telefones do
Ultrama r tern sido 0 expoente maximo da
Filatelia 'Fematica, nao s6 peJa maneira carinhos a como tern encarado a extmordimi.ria evolu~ 1io do coleccionamento tematico,
como ainda facilitando l:J.uanto possivel a
ardua tarefa que aqueles' coleccionadores
tern "indo a suportar, para impor 0 se~ tao
a dmiravel e aliciante conjunto de variadissimas colec~Oes.
'.
.
Na verdade, aquela enti~de oficial, mercf: do adminivel esfor~o e senti do artistico
do sr. Luis Candido 'Faveira, tern divl·.!gado,
at raves das suas lindissimas emissoes, 0
bosto pelo selo tematico, crlando assim urna
numerosissima legiao de adeptos, qu~ copstantemente vao engrossando as ja numero~ as colunas cia Fjlatelia 'Fem~iiCa.
..
Nao ha filatelista, do genero ch\ssico au
do tematico, que possa esquecer e,!ll toda a _
sua vida urna emissao' dos selos das Aves eu
Animais de Angola, dos Peixes ou Borboletas de Mo ~ambique, das Elores de Macau ou
TimoI', dos Insectos da Guine, das Moedas
da 1ndia, das CaI'tas Geogrnficas e Centena-

,-

Por
JORGE PER c IRA ~

rio do Selo das vari84 provincias ultramarinas, e tantas outntS. emissoes que rnarcam
uma era na FiIateIia dum pais. E nao pode
esquecer, porque a sua beleza e a sua adrniravel concep.;lI.o, do melhor que se realiza
no mundo, ficam sempre na retina de quem
as observa urna vez.
Os filatelistas e, principalmente, os do gep ero tematico, estiio agora de parabens, nao

'com uma nova emissiio de selos, mas com

urn<'. · interessantissima emissao de carimbos
comemorativos do DIA DO SELO DE 1959,
carimbQs estes que nos mostram os «croauL l> ,rl '_gum .... s das emissOes de selos do
nessq Ultr:unar .
Ate no aspecto da comemora~ao do Dia
do Selo, os filateJistas muito t~m de agra-

E

SOBQ€SCRltOS
~~

1.~

7)ia

Da seccao filatelica do . Diario dos Ar;ores», dirigida pelo nosso prezado Amigo Dinarte Costeira, transcrevemos, com a devida
venia:
«0 que e um sobrescrito de 1." dia, OU,
em linguagem filatelica, um «First Day Cover»?
Filatelicamente, e tint sobrescrito com UlI1
selo ou Ulna serie de selos, inutilizados com
o carimbo do primeiro dia de emissao daqueles selos. E claro que este carimbo confere ao 50brescrito um valor l1luito superior
ao de qualquer outro carimbo.
Os «First Day Covers» sao origindrios
dos Estados Unidos. Foram os americanos
que lanl;:aram esta modalidade de coleccionamento, que rapidamente se propagou, de
tal modo que com a emissao de cada selo
siio logo lllnfados milhares de F. D. C.
A semelhanr;:a dos Estados Unidos, grande mimero de paises tltilizam, presentemente, sobrescritos especiais de primeiro dia.
Com eteito, a Suir;:a, Checoslovdquia, Israel,
Po16nia, Alemanha Oriental, Espanha, Vaticano, etc., e mesmo Portugal, emitem oficialmente sobrescritos especiais do 1." dia
de circu1ar;:ao de novos selos, e poem-nos a
venda, exclusivamente destinados aos coleecionadores.
No intuito de aumentar 0 mimero dessas
vendas, muitos paises passaram a utilizar
carimbos especiais, diferentes para cada serie de selos, e utilizados s6 no primeiro dia
em que aqueles circulam. Esses carimbos
ostentam artisticos e interessantes desenhos
alusivos, em regra, ao acontecimento que os
selos postos a circular aludem.

Por
NUNO MACHADO

E tambem de anotar que, em muitos palses, aIem das edir;:oes oficiais, sao autorizadas edir;:oes particulares de sobrescritos de
1." dia.
No nosso Pais, por exemplo, aIem dos
sobrescritos editados pelos C.T.T., temos
edir;:oes particulares, como as do Clube Filatelico de Portugal, do «Dedal d'Ouro», ou de
Matos Wideau.
Na Franr;:a, alem dos sobrescritos editados por clubes filatelicos, hd os editados
pela Federar;:ao Nacional de Filatelia. Os
correios franceses nao asseguram oficialmente este servir;:o, pelo que samente as
emissoes particulares podem garantir aos
coleccionadores a obtenr;:ao dos seus F .D.C.
Os carimbos variam de pais para pais.
Enquanto em alguns sao diferentes para
cada emissao de selos, noutros sao sempre
o mesmo, variando unicamente a data. Em
Portugal, os carimbos de 1.' dia, proposita. damente feitos para tal fim, eram circulares e iguais, mas ultimamente !em aparecido carimbos especiais, diferentes para
cada serie, e com um motivo artistico em
concorddncia com a serie de selos emitida.
o coleccionamento de sobrescritos de I."
dia tem os seus defensores e atacantes, mas
C Ulna verdade incontestdvel que, de dia
para dia, aumenta 0 numero dos que se dedicam a este novo e interessante ramo cia
Filatelia».

BRASIL -

CATALOGO DE SELOS BRASILEIROS, DE SANTOS LEITAO & C.·

A 22." edicao deste catalogo, qt:e temns
presente, e urn trabalho sem pretensOes,
mas incontestavelmente bern feito, bern impresso e apresentado. 0 estudo dos selos
do Brasil, sobretudo na parte que respeita
ao «Imperio», e feito com muito desenvolvimento, revisto pelo Dr. Renato A. Machado, e constitui 0 ponto de partida par3
uma ampliar;ao total e gradual do cataloglJ.
o estudo das variedades e minucioso e detalhado, as gravuras sao quase todas boas,
a ordenar;ao dos selos e feita com urna numerar;ao pr6pria e condizente com 0 album
editado pel a Casa.
I! lima obra que deve interessar bastante
ao coleccionador avanr;ado e especializado
do Brasil.

ITALIA

volume I da XI edicao do catalog:)
Gloria, editado por Ercole Gloria, Via C.
Cattaneo, n.O 2, Milao, abrange a Italia, Antigos Estados Italianos, Territ6rio Livre de
Trieste, Col6nias e territ6rios italianos, Va·
ticano e Rep. de S. Marino.
I! urn pequeno livro de formato c6modo,
muito bern editado, seguin do a numeracau
do catalogo Yvert. Niio se trata de urn catalogo especializado, mas tern a sua u,tilidade. I! sobretudo urn pequeno guia de Italia,
com muito boas gravuras. Nao encontramos
pagina de erratas, nem pudemos investigar
com cl··idado todos os po:;siveis erros; mas
ha urn para que deve chamar-se a atencao:
as gravura<; das filigranas «estrela» dos 1." e •
2." tipos estao trocadas.
Enfim. Bern gostariamos de saber porqt:e nao se edita assim, entre n6s ...

ESPANHA
1.° CONQRE550 INTERNACIONAL DE FILATELl4
Barcelona. de '26 de Marco a S de Abril de 1960.
Coml••Grio para Portugal:

HENRIQUE

CATALOGO GLORIA

o

AMERICA DO NORTE -

CATALOGO DE
CORREIO AI!REO .SANABRIA»

MANTERO

PRACA DA ALEGRIA. 58-2.0-A
LISBOA

A c:liciio 195~ do conhecido e indispensavel catruogo Sanabria, de correio aereo,
editado por Nicolas Sanabria C.", Inc., em

:

Pelo

Dr. Anf6nlo de Almeida Figueiredo
Nova lorque (17, N. Y.), 5.' Aven. 521- em
Inglaterra, Londres W.C. 1- 30/32 Gray's
Inn Road - ao prer;o de 12,50 d6lares, inc1uindo os futuros suplementos, 0 primeiro
-dos quais apareceu em 1 de Setembro, em
nada desmerece das anteriores. Como obra
tipografica e simplesmente impecavel, quer
no papel, quer na apresentar;ao, ou nas numerosissimas gravuras.
Quanto ao texto, nada ha que mencionar
que nao seja ja do conhecimento dos espccialistas do correia aereo, que amiudadas
vezes 0 consultam.
Obra completissima, abrangendo a totalidade dos selos de correio aereo de todo
o mundo, alem de provas, ens aios, variedades, inteiros postais, aerogramas, - as principais alteracOes, em relacao aos catruogos
anteriores, referem-se it Bolivia, Brasil, Chile
e outras republicas sui-american as , etc.,e mesmo bDstante mais completa do qu~
os nossos cata)ogos nacionais, no que respeita ao correio aereo, quer do contjnente
quer das provincias ultramarinas, le"Jlndo it
situacao lamentavel de termos de n"'s socorrer de cat<ilogo estrangeiro para saber 0
que se passa com os nossos selos ...
Cota!;oes revistas, e bas tante favoraveis
aos selos portugueses, mais valorizados ali
do que noutros catalogos muito usados en
tre n6s.

PORTUGAL -

.CATALOGO SIMOES
FERREIRA»

o Catruogo Simoes Ferreira dispe!1 ~a
apresentac;:oes, visto que nao ha urn 56 filatelista portugues que 0 nao conheca, e 0
nao consulte com assiduidade. A 36.' edicao
vern pela mao dum novo editor: Angelo
Correia .
Apraz-nos regis tar que a edi!;iio melhorou, sensivelmente, sob 0 aspecto graftCD,
e se aproxima daquela que, ja aqui 0 dis-
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semos, se impoe a urn cataIogo daquela
projec9lio e responsabilidade, cuja orienta9lio geral se diz confiada a urn escol de filatelistas portugueses.

PORTUGAL

mente ccmemorativos c as marcas de rlia
de certos postos especiais do correio, a segunda aos carimbos de primeiro dia, a terceira aos carimbos de correio aereo, e a ultima a carimbos particulares refereotes a
exposi90eS filatelicas, aos carimbos do 1."
dia de emissao ultramarina referentes ao
Centenario do Selo Postal Portc.gues, .!tc
etc.
As cota90es podem dar origem a J;epar~s , pois parece, a primeira vista, que nao
roi usado urn criterio uniforme para as estabelecer.
o aspecto grafico e muito born, e pode
afirmar-se que cons titui obra indispensavei
aos marcofilis tas, e mais ainda aos estrangeiIOs que se interessem por esta modahdade.
DAVID DINtS -

1960
~.~~----~------------~
Alguma~ gralhas, como a da soma dos
2) valores novos da serie sobretaxada da
India, de 1-1-1959, nlio depoem contra a revisao da obra .
Como 0 pr6prio editor reconhece, muitas gravuras tern de ser substituidas. Alvitramos que, quando tal substitui9lio se fa9a,
como sucedeu na emissao de Portugal, General Carmona, a gravura antiga seja abandonada. Neste caso concreto, a diferen9:l
de tamanho das gravuras pode sugerir que
os selos do bloco slio de tamanho diferente,
o que nao e certo, e a duplica9ao da gravura era desnecessaria para mostrar qUe!
uns selos tern assinatura, e outros nao.
Para terminar: Votos sinceros por que
de ana para ano as difereo9as sejam do
mesmo modo bern acentuadas.

• CATALOGO DE CARIMBOS POSTAIS ESPECIAIS DE PORTUGAL E ULTRAMAR»
Editado pelo Mercado Filatelico, da autoria do conhecido filatelista Artur O. de
Vasconcelos, com prefacios do Dr. Ant6mo
Fragoso (1.a edi9ao) e Eng. Agron. Manul!!
Ribeiro Marques Gomes, a 2." edi9ao do Catalogo de Carimbos de Portugal e UItrarnar,
que agora viu a Iuz da publici dade, apresenta-se cui dada e muito completa.
Divide-sc a obra em quatro partes, dedicada a primeira aos carimbos verdadeira-

. CATALOGO PERPeTUO»

o nosso prezado cons6cio de M09arnbi·
que sr. David Dinis enviou-nos uma pequena colectanea de 32 quadras, com 0 titulo
(,Calendario Perpetuo », e sub-titulo «As Quatro Esta90es», que afinal figuram em primeiro lugar na publica9ao.
A edi9ao, que e do Autor, e bas tante boa,
e esta pubIica9lio, saida em 1959, constitui
uma separata do livro «Alfa Segundo», cuja
publica9ao se anuncia, sem indicar quando,
c que sera 0 seguimento e complemento do
Iivro «Alfa», saido ha apeoas 48 anos. A })l·
req ;ao do Clube Filatelico de Portugal agra·
dece a oferta.
FRAN9A -

C.ONICA DO

.CATALOGO ESPECIALIZADO
BERCK»

Berck, da Place de la Madeleine , 6, em Paris, apresenta, com 0 habitual cuidado, a 18.'
edi~ao do seu catalogo especializado, de
Franc;a e CoI6ruas Gerais.
A edi9ao e, como as anteriores, franc?mente boa, e este livro continua a ser indispens7veI ao coleccionador especializado
em Fran9a .
A numerac;ao e 0 agrupamento dos selos
e feito com urn criterio diferente do habitual noutros catalogos. Os pre90s figuram
ja em francos fortes, que valem 100 dos actuais, pormenor que e de notar.
.CATALOGO CeRES»
Editado por Ceres, R. do· Louvre, 25, Paris, saiu a 18." edic;ao deste cataiogo,.. que
abrangc a Fran9a, Comunidade Francesa .
Africa do Norte, Andorra, Sarre, M6naco,
Estados Associados, Paises do Levante, Na-

V

A SEMANA DA ASA
Anualmentt::, 0 Ministeno de Aeronautica
comemora a Semana da Asa. Numerosas festas se organ.izarn, tomando parte destacada
a Avia9ao civil e militar. As mais dificeis e
perigosas acrobacias aereas sao levadas a
efeito, tendo como cenario a maravilhosa
praia de Copacabana, onde mais de 200.000.
pessoas tern a oportunidade de admirar este
interessante espectacuio, que termina com
o ataque a velhas embarca90es, destruidas e
postas a pique a tiro de metralhadoras,
.bombas e foguetes lanc;ados por avifies a
jacto.
Organizam se cxposi90es, reunifies, congressos, recep90es, e a nossa filatelia sempre toma parte saliente nestas festas comemorativas, sendo que em 1956, quando se
comemorou 0 cinquentenario do 1.0 voo do
mais-pesado-do-que-o-ar, proeza do aviador
brasiJeiro Santos Dumont, ein Paris, em 1906,
aqui se organizou uma exposi91io intema-

MOSTRA FILATELIGA

Por
HUGO FRACCAROLI

cional de selos aereos, que obteve grande
sucesso em virtude da exibi9aO de algumas

A mese de presidiincie quendo discurseve 0 Director Gerel dos Correios' do
Bresil

das mais importantes e valiosas colec90es
especializadas existentes no mundo.
Esta parte filatelica e sempre de iniciativa do Clube Filatelico do Brasil, que oeste
ana organizou urn programa especial, do

o

cerimbo do Die de Ase

(Continue ne p.§gine 28)
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<;5es Unidas e Postos Franceses. Os pre<;os,
tambem em francos novos, diferem senSl\elmente dos do catalogo Berck, t:mas ve-

a sua melhor

aten~ao!

ressados fazer assinaturas pa ra 0 servi<;'J
de novidades.
Uma chave escrita em 8 idiomas facilita
a consulta. Notamos porern que, se entre
as Iinguas admitidas figura 0 portl,.gues, 0
nome de Portugal nao figura na !ista dos
paises para troca de selos. Se a Suecia e a
Norucga figuram agrupadas sob a designa<;ao de Escandinavia, em que grupo pens arao os editores que deve figurar Portugal?
Enquanto tal lapso nao tiver sido l'emediado, nao nos atrevemos a aconselhar aos
nO!lSOS socios 0 uso de tal !ista, t:mto mais
que !is tas de endere<;os sao sernpre faceis
de obter ...
SUIr;A -

•
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«PRECARIO E. KOTTELAT»

Reccbernos a edi<;ao para 1960 des ta benl
editada pub!ica<;ao de E. Kottelat, Spitalgasse, 29, Berne, referente 11 Sui<;a, Liechtenstein, e enclave de Campionne. Com D
mesmo plano das antenores, e urna edh;ib
m t ·i to cuidada, com boas gravuras . Cota<;oes revistas e acertadas.
zes para mais, outras para menos, 0 que
convem fixar.
A edi<;ao e razoavel quanto 11 apresenta·
<;ao, mas sensivelmente inferior 11 dos nossos catalogos nacionais .
«CATALOGO THIAUDE"

o catalogo Thiaude, editado por Henri

8ornpro quo necessario, entreguB-o aos

cuidados do urna BstaGBO dB sorviGo

SACOR

Thiaude, R . du Quatre-Septembre, 24, Paris ,
cuja edi<;ao atingiu este ano ex acta mente
150.00:1 exemplares, apresenta-se ainda meIhorado em rela<;ao aos anteriores.
E de bastante interesse a rubrica «DernH:re heure», que menciona os selos que sairno ate ao fim do ano.
Os pre<;os encontram-se ainda em francos «fracos», 0 que nao deixa de ter vantagens para os calculos que, dou.tro modo,
podern prestar-se a confusoes, de rnais neste
penodo de transi<;ao.
«D. P. A.-GUIA FILATELICO DE 1960"
Este guia filatelico, de publica<;ao anual,
insere cerca de 2.000 endere<;os de filatelistas de todo 0 mundo, que desejam trocas, e
bern assim a indica<;ao dos mais importantes negociantes de selos. Indica tambem
mais de urn cento de revistas filatelicas, e
ainda os endere<;os de todas as reparti<;iies
especiais adjuntas aos correios de todos os
paises, mediante as quais podem os inte-

ISRAEL -

«ISRAEL PHILATELIC
NEWSREEL.

Temos presente urn nurnero do «Israel
Philatelic Newsreel», que se publica mensalmente. Editado em papel couche, tern
optimas gravuras, e insere urn completo suplemento ao catalogo Gershon's, alem .1e
vuri.os artigos, alguns de leitura impossiv~1
pa ra a grande maioria dos nossos socios,
por se encontrarem escritos em hebraico. 0
interesse da pub!ica<;ao e sobretudo para 0"
coleccionadores de Israel.

EM 1960 -

REAlIZA-SE

EM LlSBOA A EXFILPO:

v

EXPOSI<;AO FILATE-

L1CA

PORTUGUESA

VINHETAS PARA ENCOMENDAS .POSTAIS

2 CRoNICAS

DO

A(:ORES E MADEIRA

A leitura atenta dos «Mapas das saidas»
dos Arrnazens Gerais dos C.T.T. deu-nos

tMPOSTO

ASSISTENe!A

pela primeira vez, a partir de Dezembro de
1955, a nota das saidas de . Vinhetas Enco1$50

4$50

7$50

10$50

13$50

2.923

19.000
103312
17.022
21.063
197.288
10378
8.000
5370

18.747
5.900
8.897
16.600
25.930
5.935
8500
5.889

10.972
4.400
2.600
9.400
13370
5300
7.000
2.018

13.433
5.501
4.800
7.000
9.400
7300
9.000
2.010

12.950
8.752
11330
19.000
12.310
21.000
12.500
13.008

lunho
Julho
Agosto

1$50
30.960
4$50
15.480
7$50
7.740
101;50
5.160
13$50
2.580
Continuaram essas vinhetas a sair dOl;
Armazens, e e publico terem side expedidas,
ate Agosto de 1956, mais as scguintes tax:ls
c quantidades:

$50

Janeiro
Fevereiro
Mar(;o
Abril
Maio

o cEstatuto

JOila Rodrigo Diu Ferreira
mendas Postais - A~ores e Madeira-, ,las
taxas e quantidades assim des critas :

MUNICIPAL
£TAl(AD£

1956

Por

E, desde entao, as remessas nao tern parado.
Pelo mapa acima, nota-se que, a partir de
Agosto de 1956, apareceram tres novas tao
xas, respectivamente de $50, 30$00 e 50$00.
Devemos, desde j<i, estabelecer a cataloga~ao dos exemplares postos em circula~ao,
e que devera ser a seguinte:
$50 - Roxo e preto
1$50 - Azul e preto
4$50 - Verde e preto
7$50 - Rosa e pre..to
10$50 - Verde azeitona e preto
13$50 - Castanho cIaro e preto
30$00 - Amarelo e preto
50$00 - Vermelho e pre to.
Denteado de 12'12 . a desenho e de Candido da Costa Pinto, e a impressao da Casa
da Maeda.

30$00

1.653

50~tJO

843

Apesar de cstas vinhetas serem expedidas
dos Armazens Gerais dos C.T.T. para os
A~ores e Madeira, e feita a sua venda atrayes dos correios locals, julgamos nao haver
razao suficiente para que sejam catalogadas, mas, pel a menos, mencionadas nos catalogos, vis to terem tantos ou mais direitos
do que as vinhetas das O. S. e outras.
As vinhetas das encomendas postais toram criadas pelo Decreto-Lei n.D 40.244, que
reproduzimos na integra:
DECRETa-LEI N.D 40.244
«as Decretos-Leis n.Ds 36.924 e 38.291, respectivamente de 22 de Junho de 1948 e de I
de Junho de 1951, encarregaram os C. T. T.
da cobran~a dos impostos para as camaras
municipais e comissOes de assistencia das
i1has adjacentes que incidem sobre as enco-

do Selo-

Os selos de D. Carlos
DOS

Antes que as entidades competentes se
pronunciassem sobre aquila que parecia
ser urn simples projecto do uEstatuto do
Selo», eis que este aparece no uDhirio do
Govern 0», transformado em decreta infeliz e irremedilivel...
Publicamos, no Ultimo nUmero do «Boletim do Clube Filatelico de Portugai»,
agora em distribui~ao, urn artigo em que
construtivamente critic amos alg\JIIS passes
desse uEstatuto do Selo».
Mas ha uma disposil;ao que por lapso
nos passou, e que e daquelas que mais revclam a precipita~ao com que foram redigidos
alguns dos artigos desse uEstatuto -do 5elo».
Referimo-nos aquela que proibe a reprodu~ao dos selos postais portugueses, no !.eu
tamanho exacto ou sequer aproximado, s6 a
permitindo muito abaixo ou muito acima
de determinado limite ...
ora, e em primeiro lugar, tal disposi~ao
acarretoani prejuizos incalcuhiveis aos comerciantes de selos que editam cat8.logos ou
simples boletins de propaganda.
E, por outro lado, nao percebemos com
que vantagem, ja que nem os mais altos
tecnicos dos C.T .T. nos convencerao de que
as reprodu(;Oes exactas dos selos, nos catalogos ou boletins, levem ou possam levar 11
falsifica~ao dos selos respectivos ...
Em boa verdade, ninguem jamais aproveitou ou. pode aproveitar a reprodu~ao
exacta de urn selo, publicado nurn cat8.logo,
com impressao no verso, em papel completamente diferente, etc., etc. - para falsificar ou ten tar fulsificar esse selo.
Quem quiser fazer falsifica~oes de selos,
no nosso Pais, onde elas sao prnticamente
inexistentes, e claro que nao vai aproveitar
as reprodu~Oes dos cat8.logos e boletins,mas os proprios selos.- V. C.

cabilogos

as selos de D. Carlos da 2." emissao, a
de Mouchon, continuam a rarear cada vez
mais, e a tel' grande procura, principalmente novos.
Nao obstante, os catalogos portuguescs
nao subiram ainda os respectivos pre~os , na
propor~ao dos outros selos. Assim, e por
exemp!o, 0 Catalogo SimOes Ferreira, na sua
edi~ao de 1960, s6mente aurnentou os pre~os de quatro selos, em rela~ao It de 1959:
o 15 rs. castanho, de 60$00 para 70$00; as
nuances do 50 rs. azul, de 90$00 para lOO$()() ;
o 75 rs. carmim ou rosa, de 130$00 para
150$00; e 0 150 rs., de 130$00 e 120$00 para
150$00.
Concordamos com estes aurnentos, claro,
mas nao podemos concordar com que todos
os restantes selos desta emissao, bern como
todos os da scguinte de D. Carlos, 1898-1905,
mesmo tipo, conservem os mesmos pre~os,
alguns deles de 2$50 e 3$50!
Que nisto de catalogos... Este Simoes Ferreira cota 0 5 rs. de D. Carlos, laranja, por
6$00, enquanto que 0 Cat8.logo Eladio marca
o mesmo selo, novo, ,a 2$50... E em alguns
dos selo.s destas duas series verifica-se 56
isto: No 300 rs., POI' exemplo, 0 Eladio indica como tipo 0 ,a zul sobre rosa, e como
variante 0 azul escuro, enquanto que 0 Simoes Ferreira aponta 0 azul escuro como
. tipo, e como variante 0 azul sobre rosa .. .
-V. C.
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Aos nossos queridos Amigos Senhores
Drs. Francisco do Vale Guimarnes e A. J .
de Vasconcelos Carvalho.
:£ para eles que 0 nosso cora!;ao reconhecido e grato endereca grande parte dos
louvores recebidos, que a eles pertencem.
Bern sabemos que as ilustres expositores
de Honra do Porto n ao vieram pela mao
do Presidente do Clube Filatelico de Portugal, mas isso nao impede que se reconhe!;a a sua grandiosa actua!;ao patrocinadora.
Recordamos com justificada satisfacao
a certeza e a confianca com que, em 30 de
Outubro do ano passado, nos dirigimos ao
ilustre Presidente do Clube Filatelico de Portugal, pedindo-Ihe 0 seu patrocinio, para
com ele garantirmos a nossa Exposicao 0
exito aSp"irado, e a entusiastica .resposta daquele grande filatelista. Ela foi tao animadora, que nao resistimos a tenta!;ao de transcrever algumas passagens da sua carta de
6 de Novembro do mesmo ano. A sua bondade nos desculpara . Dizia assim:
«Quanta a Exposi!;ao Filatelica integrada
<<nas festas comemorativas do milenario da
«fundacao de Aveiro, e do duplo centenavio
uda sua eleva!;ao a cidade, e uma ideia inte«ressantissima, e que 0 meu Amigo e a Sec«cao nao podem deixar perder, nem apou«car. Pode contar, igualmente, com a nos sa
«mais entusiastica colaboracao. 0 Clube Fi-

DE PORTUGAL

«Iatelico de Portu.gal patrocinara a vossa
uExposicao. Dad todas as colaboracOes, en«sinamentos, facilidades, etc. Dad premios
ua todos os expositores, constituidos por 10utes de 10 sobrescritos de 1.0 dia e come«morativos, cada.
uDara mais quatro assinaturas semestrais
udo seu Boletim, para quatro filateli;;1as
«principiantes. Mais: 0 Clube toma a seu
ucargo levar ai cinco ou seis dos maiores
«filatelistas de Lisboa, como expositores da
«Classe de Honra. E indicaremos para 0 juri
«0 ntimero de elementos que desejarem. Nu«rna palavra: Colaboracao total e entusias«tica».
Ora isto nunca se esquece. Nunca se pode esquecer!
Como tam bern se nao pode esquecer a
colaboracao que nos prestou. a Comissao
Central das Festas, com 0 seu apoio mate-·
rial, sem 0 que nada se poderia ter feito.
Para eIa, vaG tambem os nossos reconhecidos agradecimentos, pelo servico que prestou a filatelia do nosso distrito, e as nossas saudacoes pela maneira inteligente e superior como comandou tao gigantesco trabalho.
Aos iIus tres expositores de Honra, tanto
de Lisboa como do Porto, daqui Ihes enviamos 0 nosso Bern Hajam, pelo brilho que
trouxeram a nossa memo!"!lve! ExposiCiio.
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mendas postais nao cativas de direitos, entradas nas referidas ilhas .
Do modo actual da execucao desse Sel'vico resulta uma serie de operacoes que
sobrecarregam as esta~oes e secretarias do:;
C.T.T. nas ilhas adjacentes .
Reconhecida a necessidade de simplif:car 0 sistema de cobranca em vigor, substituiu-se pelo de aposicao de vinhetas de taxas correspondentes a importfmcia dos impostos, as quais serao vendidas nas EstaCOes dos C. T . T. aos destinatarios das en·
comendas, e por eles afixadas nos respe.:tivos recibos e inutilizados com a marca do
dia.
Para atingir este objectivo ha que alterar
o artigo 3.° do Decreto-Lei n.O 38.291 , de 7 de
Junho de 1951, e suprimir 0 panigrafo timco
do art. Z.O do mesmo decreto.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela par·
te 1." do n .O 2 do art. 109.° da Constituicao,
o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, 0 seguinte :
Art. 1.0 - 0 art. 3.° do Decreto-Lei n ." 38.291,
de 7 de Junho de 1951, passa a ter
a seguinte redaccao:
Art. 3." - A cobranca das taxas rcferidas no art. 1.0 efectuar-se-a por meio de estampilhas especiais a afixar nos avisos de entrega das encomendas, devenda os respectivos modelos e valores ser aprovados pelo Ministerio das
Comunicacoes.
§ 1.0 - A emissao e venda das estampilhas
constituem encargo da Administracao Geral dos C. T. T.
§ 2.° - Do aviso remetido pelos servicos dos
C. T . T., contra a apresentacao do
qual se procedera a entrega da respectiva encomenda, constara a importancia das taxas a cobrar e nele
serao afixados, pelo destinatario da
encomenda, as estampilhas correspondentes aqueIe valor, a inutilizar
com marca do dia.
Art. 2.° - 0 sistema de cobranca referido
no artigo antecedente entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1956.
Art. 3.° - Fica revogado 0 § unico do art.
2." do mesmo decreto-Iei.
Publique-sc e cumpra-se como nele se
contem.
Paco'; do Governo da Republica, 6 de JuIho 1955».
Para dar exccu~ao ao es tipulado no De-
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creto, os nossos C.T.T. publicaram a ordem
de Servico n.O 5511,99E, que a seguir transcrevemos :
1.0 Nos avisos modeIos n."s 227 e 227A
- devera indicar-se a tinta, como ja se faz
presentemente, a totalidade dos impostos a
cobrar, para que os destinatarios possaro
adquirir e afixar as vinhetas respectivas.
2.° Depois de se verificar que as vinhetas afixadas nos avisos correspondem ao valor dos impastos a cobrar, serao as mesmas
inutilizadas com a marca do dia.
3." Compete as CCE a conferencia e fiscalizaCao dos modeIos n .·s 227 e 227-A, nos
termos estabelecidos pela Ordem de Servi~o
n ." 5209,23.
4.° As CTF nao sedes de distrito d.l..~
CCE da Madeira e Acores serao dotada~
com adiantamentos em vinhetas para pa·
gamento de impostos locais sobre encomendas postais, da importancia ca1culada necessaria para 0 seu movimento.
5." - Os CE destas estacoes , a medIdi
que VaG vendendo as vinhetas do seu adiantamento e sempre que este esteja reduzido
a aproximadamente 2/3 do seu valor, requisitarao ao exactor da CTF distrital, em requisi«;ao modelo n.O 117 e a semelhanca du
sistema adoptado para as fOJ1II1Ulas de frallquia, as vinhetas necessarias para a recomposiCao de adiantamento; juntando a importancia devida em vale de servico passad,)
a favor do mesmo exactor.
Alem das requisi«;oes normais, sera sem
pre obrigat6rio formular uma requisi«;ao nQ
ultimo dia util de cada mes, relativa a iOlportancia da venda efectuada ate essa data .
6.°_ 0 valor dos adiantamentos sera escriturado no quadro n .O 1 - Adiantamentos
- do verso do modele n.O 410, em linha prOpria a abrir e do mesmo modo que para
os restantes adiantamentos.
7.° As exactorias das CTF sedes de di.;trito - Funchal, Ponta Delgada, Angra e
Horta - serno fornecidas em regime de
conta corrente, para sua venda pr6pria c
para abastecimento de todas as CTF situ adas nos seus distritos.
8." Os exact ores requisitarao a DSI, em
reguisicao modelo n." 119 e por intermedio
das CCE, a fomecirnento de vinhetas para
sua venda directa e para abastecimento as
CTF . do seu distrito. A remessa de requisicoes ~ DSI e feita pelas CCE.
9." Os Armazens Gerais remeterao din~c
tamente aos cxactores as vinhetas e, por intermedio das CCE, as respcctivas gLJias pa·
ra contabiliza«;iio.
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10.° A escritura«;ao pel as CTF do Funchal, Ponta Delgada, Angra e Horta sera
feita em mapas a apensar ao modele n.O
410, segundo instru«;oes que serao dadas pc·
los DSF!.
11.° As mesmas CTF elaborarao urn
modelo, do qual constarao as datas dos reo
cebimentos, CTF requisitantes , importa ncias da venda e numeros dos vales de liquida«;ao.
No final do mes, acrescentarao a sua
propria venda, e 0 produto total sera entregue nas respectivas agencias do Banco de
Portugal, em . modelo n.O 310. Se 0 Banco as·
sim 0 exigir, para efeitos de partilhas pela'5
diversas dlmaras e organismos, sera feita a
descrimina«;ao dos val ores por CTF, no verSt' do modele n.O 310 ou em mapa anexo.
As entregas serao mensais, mas, se os
CCE reconhecerem conveniencia em que se
tornem mais frequentes, por serem elevadas
as importancias arrecadadas, entender-se-ao,
hesse sentido. com a DSF!.
Arq. 88/295 - 6.° vol. DSE3.

15 de Novembro de 1955. - 0 Director
dos Sen'i«;os de Explora«;ao, Oscar Saturnino».
-0--

Voltando a tratar da cataloga«;ao desta5
vinhetas, que por certo n ao serao cern pOl'
cento selos, a verdade e ql!-C elas tern muitas caracteristicas comuns aos mesmos, e
que recapitulamos :
1.0 Criadas par urn Decreto-Lei;
2." Regulada a utiliza«;ao pelos C.T.T. :
3.· Movimento atraves dos C. T. T., e
ainda;
4." Venda pelos C.T.T.;
S." Inutiliza«;ao com marcas de dia.
S:: tudo isto nao for em abono da cataloga«;ao das vinhetas, e como nota complemen tar, informamos que tern havido procura destas vinhetas, por muitos coleccionadores, mas que os S.I.R., nao sabemos
porque, nao as vendem .. .

A Coso A,. Molder
esta sempre compradora de colec<;5es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpress5es, etc.
Se esta 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 £a<;a 0 seu pedido por mancolh;ta, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1.0 de Dezembro, 101.3.° (elevador)
Telefone

21 51 4

LISBOA

Ainda a I Exposioao Filatelica de Aveiro
Muito se tern dito e escrito a respeito da
«I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro», mas ainda se nao disse tudo 0 que e necessario,
aquilo que urn dever de gratidao nos imp6e
que se registe e saliente.
Bern sabemos que nem todas as pessoas
que tern escrito ou noticiado sobre a nossa
Exposi«;ao Filatelica tem conhecimento de
certos factos que as habilitem a focar detenninados ponnenores, como 0 que hoje
aqui pretendemos registar. Mas nos, que
fomqs a pessoa que lan«;ou a ideia de fazer
integrar, no programa das festas comemorativas do Milenario e duplo Centenario de
Aveiro, uma Exposi«;ao Filatelica distrital;
nos, que acompanhados de outros s6cios
fundadores da Sec«;ao Filatelica do Clube
dos Galitos, demos os primeiros passos para
que essa ideia se materializasse numa Exposi«;ao ql··e estivesse ao nivel das grandiosas
Exposi«;6es distritais projectadas, e mais
tarde realizadas com brilho inexcedivel pela
distintissima Comissao Central e pelas competentissimas subcomissoes, que soubel'am
honrar a cidade de Aveiro e 0 seu Povo, as
suas in dustrias e os seus artistas, - sentimo-nes na obriga«;ao de falar, de levan tar
n nossa vo~ para fazer chegar aos cora«;oes
daqueles a quem tanto devemos, a chama
da ness:! gratidao, e 0 calor da nossa amizade.
A «I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro» conseguiu, na realidade, alcan«;ar urn exito muito maior do que se esperava. 0 seu reflexo
ultra]Jassou 0 nosso bairrismo, indo project :l r-~c alem [ronteiras !
Por tal motivo, tern recebido a Comissao
Organizadora felicita«;oes, cumprimentos e
ate louvores. Por tudo, est a a referida Comissao muito reconhecida e compensada dos

seus esfor«;os e sacrificios, que tantos foram.
Mas nos, que tambem fazemos parte dessa Comissao Organizadora, pretendemos repartir esses louvores e essas felicita«;oes, na
sua grande parte, por aqueles que nos tornaram possivel 0 exito alcan<;ado, por aqueles que bern podemos considerar os pilares
da «I Exposi«;ao Filatelica de Aveiro».
Sao eles as nossos muito queridos Amigos Senhores Drs. Frnncisco do Vale Guimaraes e Vasconcelos Carvalho, a quem tantas e tantas vezes recorremos para a realiza«;ao dos nossos sonhos.
e para eles que endere«;amos 0 maior volume dos louvol'e5 e das felicita«;6es recebidas, porque a eles pertencem tambem.
A gratidao e sentimento que enriquece,
e nos em tal sentido desejamos ser abastados para quem tanto nos fez.
Recordamos perfeitamente, e isso jamais
esqueceremos, 0 carinho com que sempre
fomos atendidos par urn c por outr~, quando recorremos ao seu patrocinio.
Que seria da «I Exposi«;ao Filatelica de
Aveiro», se nao houvesse um a colec«;ao de
selos e dois carimbos comemorativos, e se
os C.T.T. do Continente e do Uitramar nao
nos prestassem a sua colabora«;ao?
Que pl'ojec«;ao poderia tel' a nossa Exposi~ ao Filatelica, se nao tivessem vindo enriquece-la os expositores de Honra, de projec«;ao internacional, que se deslocaram de
Lisbo:l e do Porto ate a nossa terra?
E a qn~m se deve tudo isto?

Doutor C.:.eil'o da Matta: «0 que se vai celebrar no ano de 1960 e, na expl'e5sao maxima do seu admiravel destino, a universalidade portuguesa.
o Infante D. Henrique e 0 simbolo de
uma civiliza«;ao que uitrapassou Portugal.
A vida do Infante foi urn instante da aventura Romana que toma a fei«;ao de etemidade. Saibamos homar esse gigante de Sagres que foi urn dos maiores oriadores da
Hist6ria que a humanidade gerou, e que

constru.i u para Portugal urn futuro que tinha as dimensOes do Mundo».
Qlhemos de frente as coisas, e, se tivermos olhos para ver, e cabe.;a para pensar,
decerto nos daremos conta de que a figura
ciclopica do Infante deve estar na prnmeira
pagina - a abril' - de todos os compendios de historna do Novo Mundo, entre os
quais avultara 0 da Hist6ria do Bl'a5il, 0
nosso Irmao mais Novo.

Por
Morals Calado
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ras da casa. na recep!;ao aos estrangeiros
que nos visitarao.
Referiu ainda 0 Presidente da Comissao
das Comemora!;Oes Henriquinas que. em 1
de Janeiro de 1960 - alegrem-se os numismatas - serao postas em circula!;ao moedas
de prata de 20$00. 10$00 e 5$00. comemomtivas deste V Centemirio Henriquino. e que
no dia da abeIltura das Comemora!;Oes serao
lan~adas. no Continente. Ilhas e Ultramar.
cmissOes fiIatelicas destinadas ao mesmo
fim.
--0--

Chegamos ao te!1JIlO deste arremedo de
reportagem. e justo e que te!;amos agora
algumas considera!;oes de ordem filatelica.
que tenham pertinencia com as Comemora~Oes.

Em Julho de 1958. escrevi. neste mesmo
Boletim. 0 meu primeiro artigo itcerca das
Comemora!;Oes Henriquinas. De entao para
ca. jamais me cansei de. algwnas vezes de
maos dadas com 0 dis tinto filatelista Dr.
Romano Camara. tecer considerac;oes e dar
sugestoes. na ansia de que esta parte das
Comemora~oes seja dotada de valor e de
brilho inusitados. e de que cheguem aos
mais reconditos cantos do mundo. bern patentes • .a nossa obra civilizadora e toda a
gl6ria da nossa expansao. por sobre as quais
se aJcandora a figura do Infante.
o pouco que sabemos da parte filatelica
nas comemorac;:oes. e que. no termo delas. e
nelas infegrada. se fiara a V Exposic;:ao Filatelica Nacional. e 0 que agora foi tornado
publico pelb Professor Doutor Caeiro da
Matta : - que no dia da abertUI'a das comemorac;:oes serao lanc;adas. no Continente e
Ilhas e no Ultramar. as emissoes filatelicas
comemorativas do facto.
1:., como se ve. bastante pOlleo. para
quem tanto tern escrito nos jornais sobre 0
assunto. e est a no Congresso da Federac;:ao.
na Direcc;:ao do Clube FiJatelico de Portugal.
na Comissao Executiva da V Exposic;:ao Filatelica Nacional. e colecionador e. acima
de tudo. portugues.
Nao atinamos. confessamos. quais as razoes que levam. quer 0 sr. Correia-Mor.
quer 0 sr. Director dos C. T. T. Ultramarinos. a nao destaparem urn poceo do veu
que cobre estas emissOes. em que 0 awdlio
alheio. a avaliar pelas obI'aS ate aqui praduzidas pelos dois C. T. T .• seria oportuno
e sailltar.
o ilustre Presidente da Comissao das Comemora!;Oes. numa exortac;:ao bem digna de
Sua Excelencia. disse: Un amos todos os
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nossos esforc;:os para que as comemora!;Oes
sejam. em tudo. dignas da excelsa figura do
Infante.
Respondendo it chamada. aqui estamos
dispostos a arrostar - como ou.trora as
naus do Infante - com os escolhos. num
mar proceloso que se nos depara no campo
da fiIatelia.
Teremos selos do Infante: eis a 11nica
certeza! Mas que selos. de que Provincias
Ultramarinas. que motivos os iJustraliio. de
que ta'(as. quem os desenha ou desenhou?
Se foram ou sao gravados. e para n6s, que
tanto gostariamos de dar 0 contributo que
nos e solicitado. um mar mais ignorado do
que 0 Tenebroso que. para alem do Cabo
das Tormentas. se estendia. e do que todos
os outros mares ignotos que os Navegadares do Infante foram desvendando ...
Mas. tal como 0li navegadores Henriquinos. n6s nao nos apoucamos; nao os afiastaram. nem as lendas de monstros e papoes,
nem a semente da ignorancia. que campeayam no secwo das Descobertas, e n6s, que
vivemos no seculo XX. e temos outI'aS exigencias e formas de pensar. (gra!;as aos
seus feitos e sua diligencia) nao nos afastaremos. tambem.

POTENZA

A«IV Mostra Internazionale della
Stampa Filatelica e Culturale»
Potenza. Halia. realizou-se a .111
Nazionale delle Collezioni» e a "IV
Internazionale della Stampa FilateCulturale». organizadas. como nos

an os antcriores . pelo prestigioso «Lucania
Filatelica Club», da presidencia do nos so
prezado amigo comendador Antonio Santarsiero.

o presidente do «Lucania Filatelica Cll/be»,
ao centro, no acto da inaugurar;iio.

Vm dos quadros da exposir;iio, com postms
de fIlotivos l7lilitares do tenente-corol1cl
Alfonso Morelli.

As participac;:oes mais admiradas foram
as de selos das tematicas de Leonardo da
Vinci, de ciclismo, de comunica!;oes e transportes, de Direitos do Homcm, etc., e a de
postais com motivos militares. do tenentecoronel Alfonso Morelli.
Particioaram coleccionadores de Roma.
Milao. Turim, Trieste, Floren!;a, Potenza ,
etc .. e encontravam-se tambem expos tas rcvistns filatelic :\~ de todo 0 Plundo , en tl'e a<,
quais se desLac,lva estc uBoletim do Clube

Filatelico de Pc!'tugal., largamente apreciado e elogiado.
Estas exposi!;oes foram visitadas POl' IlUmcroso publico. e a imprensa italiana dedicou-Ihes destacadas reportagens, algumas
a tres colunas ilustradas, que temos presentes. par gentileza do comendador Ant6nio
Sant,rsicro. em cuja pessoa saudamos os
dirigcntcs e os assodados do «Lucania Filatelica Club •.

Em
Mostra
Mostra
lica e
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Fac;:amos lOrna exortac;:ao. it semelhanc;:a
do Profe~sor Doutor Caeiro da Matta. In"!S
es ta dirigida a Sua Excelencia. e aos Senhores Eng. Couto dos Santos. ilustre Correia-Mor. e Candido Taveira. iIustre Director dos C.T.T. Ultramarinos :
o selo e hoje 0 melhor meio de levar
factos ao conhecimento dos povos, e um
do imenso da paz e da pacifioac;:ao, e instrumento de cultura inigualavel. e e com ele
ql' ~ conto, mais do que com qualouer outro. para se levar ao conhecimento do Mu.ndo a obm imensa do Infante, a unica figura que temos. saida duma casa Reinante.
que transcendeu as fronteiras do Pais, para
tomar suas as do Mundo que ampliou.
Pec;:a-lhes. Senhores. que, para a V Expasic;:ao FiIateIica Nacional, seja criado urn
selo cu serie de selos que, sendo alusiva it
Exposi!;ao . 0 seja tambem ao Infante; e
que. por via diplomatica ou nao, se convidem todos os Paises - na descoberta de
cujos territ6rios ou parcela deles os nossos
navegadores foram decisivos - a, com urn
selo ou serie de selos alusivos ao facto, nos
aiudarem a fazer nos selos a Hist6ria dos
n"osso D.e scobrimentos.
Como referiu 0 Aoadem.ico Professor

Legislac;io

AS COMEMORA~OES HENRIQUINA~

MACAU
PORTARIA N." 17375
30 de Setembro de 1959
Manda emitir e pOI' em circula~ao, na pr ovincia de Macau, duzentos mil bilhetes-cartas-aviao (aerogrammes) da taxa de 22 avos,
confeccionados em papel de escrita branco,
nas dimensoes de 250 x 175 mm. (abertos),
com cercadura a verde-mar e vermelho, brazao e texto a preto, e fundo a sepia-claro,
reproduzindo algumas moradias dos roncionarios dos C.T.T. da referida provincia.
o selo destes bilhetes-cartas, que tern a
dimensao de 2b,5 x 19 mm., e impressa nas
cores verde-acinzentado e preto, e rep,resenta
ta a edificio do Leal Sen ado da cidade de
Macau.

PORTUGAL
Carimbo comemorativo do
Hist6rico de Portugal Medievo.

Braga - 6 de Novembro
dos C.T.T.

~959

Congresso

-

Esta~ao

GUINiE
Tendo saido com inexactidao, no .Diario
do Governo», n." 214 - 1.· serie, de 17 de
Setembro do corrente mes, 0 aviso que aprova as caracteristicas do novo modelo de notas de WO$OO, da emissao denominada «Teixeira Pinto», a lan~ar em circula~ao na provincia ultramarina da Guine, onde se Je:
• .. .em letras pequenas e tipo pequeno», deve
ler-se: «... em letra preta e tipo pequeno».
19 de Outubro de 1959.

ANGOLA
Carirnbo de 1." dia de
Welwitschia Mirabilis.

circula~ao

da serie

LUSO ~ VINICOLA, LDA
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COMlI:RCIO INTERNO E EXTERNO

SED E: RUI da Manutenclo 18 - 10 LI SDO.
ARM I Zt M: CARREGADO - Dairra ~DY'
Tele

Luanda-C.T.T.-l de Outubro de 1959.

fone LISBOA 1111210
• CARREGADO 77
{ gramas LUSOV

SEL05 DE PORTUGAL E ULTRAMAR.
DE 1. 0 DIA E DE 1.D8 VOOS. POSTAIS
CIONAIS E ESTRANGEIROS. SERVICO DE
- - - - - - - - MAiERIAL

SOBRESCRITOS
MAxlMOS NANOVIDADES.

FILATELICO - - - - - - -

Barata das Neves
Av. da Llberdade, 164 - 4.° -sala 11

LlSBOA 2 - PORTUGAL

(Par correspondencia)

V Centenario da Morte do Infante
No dia 13 de Novembro de 1460, finou-se
D. H6Ilrique, 0 Navegador, 0 Principe dos
Descobrimentos, e foi exactam6Ilte 499 anos
ap6s que 0 Presidente da Comissao das Comemora~oes Henriquinas, propositadamente
escolhendo 0 mesmo dia, nos veio dar conta
da grandeza de tais comemora~6es. E do
que 0 eminente Professor, homem de letras
e estadista, nos referiu, ficou-nos a sensa~ao
de que, em 1960, reviveremos 0 esplendor
dos tempos de D. Joao II e D. Manuel, em
que eramos senhores do oiro, das pedras
preciosas, das especiarias, das rotas em todos as oceanos, e quase dt:m mundo inteiramente novo, que descobriramos, para n6s
e para as outros, ja que poucos eramos para
a podermos povoar e defender.
As comemora~oes decorrerao de 4 de
Mar~o de 1960 - aniversario do nascim6Ilto
do Infante, dia de feriado ·n acional, a 13 de
Novembro - aniversario da sua mol'te.
o inicio das Comemora~oes sera assinalado solenemente em todo 0 Mundo Portugues, com cerim6nias religiosas e civicas, e,
no dia da Ra~, 10 de Junho, sera inaugurada em Lisboa a Exposi~ao Henriquina, na
qual avultara uma sec~ao de Cartografiaver-dadeira e completa li~ao visual da Hist6ria dos Descobrimentos Portugueses, e
tambem a demonstra~ao do valor da obra
do Infiante, e da sua influencia na arte de
navegar, e -na' abertura dos grandes caminhos maritimos.
o Tejo, outrora sulcado pelas naus e caravel as do Infante, estara. agora, engalanado, para assistir a inaugura~ao do Monumento que, a par da Torre de Belem, lembrara ao Mundo e a posterid~de Lusfada,
qt!e foi dali que partimm, em demanda de
novos Jliundos, POI' mares nunca dantes navegados, os navegadores Henriquinos. E, em
frente a Sagres, naquele peda~ de terra
que, na mais ooidental ponta da Europa,
penetra 0 mar, sem medo, onde 0 I,n fante,
destemido, pas sua escola de navega~ao,
iraQ desfilar, em preito de menagem e agra-

Pelo
Dr. Jorge de Melo Vieira

decimento - hoje afoitos - os barcos de
todo 0 mundo.
Nao faltarao, a 6Ilgrandecer as comemo
ra~6es, institui~oes oientifioas, professores,
academicos, historiadores, ge6grafos, etc.,
que, num Congresso Internacional da Hist6ria dos Deseobrimentos, apresentarao te:>es
e comunica~, e discutirao mil assuntos
pertinentes aos descobrimentos e expansao
dos povos.
Contaremos, entre os 1500 congressistas
ja ,i nscritos, com a preS6Il~ de historiadores e professores russos, que virao revelar-nos 0 conteudo dos documentos arquivados em Moscovo e Leninegrado, sobre descobrimentos portugueses.
Tambem no Ultramar as Comemora~s
constituirao motive de afirma~ao dos valores tradicionais que presidiram a a~ao
portuguesa de al6m.-mar, toda ela repass ada
de humanidade e do espirito civilizador em
qt:e jamais fomos ultrapassados.
Para a cultura portuguesa e para a universal, contribuirao as comemora~6es com
duas obras fundamentais, os «Portugaliae
Monumenta Cartographica», - obra em 5
volumes, com. 1.600 cartas nauticas e geograficas, acompanhadas de es~dos, comentarios e bibliografia - e os "Monumenta
Henricina» - reposit6rio de tudo quanto se
refere a obm e a figura do Infante, e foi
recolhido dos arquivos e bibliotecas portuguesas, de Roma, Floren~a, Veneza, Napoles,
Genova, Milao, Londres, Paris, Salamanca,
Escurial, Barcelona e Vaticano.
Para maier pompa e esplendor das Comemom~oes, teremos em Portugal a presen~a
do Brasil, a presen~a do Presidente Kubitscheck de Oliveim, que nos ajudara, como
com a costumada profici&1cia afirmou 0
Professor Oaeiro da Matta, a farer as hon-
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todos os eoleecionbdores da especialidade,
na ~eeretaria do nosso Clube.

CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

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

Avenida Roeha Paris, 54-1.·
A;>artado n.O 44

VIANA DO CASTELO

EXPOSIQoES 'rnMATICA E DE
CORREIO AEREO
Con/orme noticiamos no ultimo nUmero
desta revista, realizam-se em Lisboa, de 1 a
8 de Dezembro proximo, a 2." Exposil;iio
Filatelica na Uniiio de Gremios de Lojistas
de Lisboa, este ano denominada «I." ExposiI;iio Portuguesa de Filatelia Tematiea»; e, de
12 a 20 do mesl1lo mes, a «I." Exposil;iio FilateUea de Correio Aereo», esta nas salas do
Aero Clube de Portugal, e aquela nas da
Uniiio de Gremios de Lojistas de Lisboa.
Exposil;oes organizadas pelo Clube Filatelieo de Portugal, auguramos a ambas grande
importtincia e grande brilhantismo, e de
al11bas daremos circunstaneiado e merecido
relato no proximo nUl11ero desta revista,
que desde jd se /elicita pela qualidade do
material, pela altura tecniea e pelo aper!eiI;oamento de apresental;iio que as ultimas
exposil;oes portuguesas estii.o revelando.

FOUIAS DE GAR TOLIN A
TORRES
Continua aumentado a procura das folhas de album da marca Torres, em cartolina, quadriouladas, tamanho internacional,
impressas a sepia e a cinzento.
Para corresponder a esta ex.tmordimiria
procum, que de Jonge esta a ultrapassar a
de todas as outras folhas conbecidas, 0 seu
editor acaba de fazer baixar sensivelmente
o prec;o destas folhas, que podem ser adquiridas nos comerciantes de selos de Lisboa, Porto e Coimbra, e tambem na secretaria do Clube Filatelico de Portugal.

Caminlzos de Ferro

Fundado em 1920

F~

Portugal
Telefone n.· 22020
End. Telegrftfico: REPERFILA

Pago bern. Portugal
e Ultramar. Coleccoes,
pllcotes, stocks e 110
qullo.

I

Socio n.O 2486.

Centendrio do Selo Postal
Vendo antigoB e modemos. Bons deacontOB. Lista pre C 0 8
G RAT I S

Ferreira da SUva - Pra!;a do Municlpio,
32-5.° (Elevador) LISBOA '
Telefones 366496 e 845759
·L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, india Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Forneee selos portuguesea, especi-aJmente Lndla; Envelopes de
1.° Dia; Mlbdmos e Inteiros. Pre!;Arto a
pedIdo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50% + 20% , e estrangeiros a $03 cada franc o. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq.~L1s
boa - Telelone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultraxnar, aos centos, pago 'b ons pl'e!<OS,
ou troco por selos POl'tugueses ou estrangeiros para a sua colec!;li.o. A. SIMOES
-Po Renova!;Ao, 9-2.0-Dt.D - Almada.

FOLHAS DE ALBUM

TORRES,
AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,
QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E Sl!PIA, TAMANHO
INTERNACIONAL

PEl;A EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

ECONOMICOS
COLECCIONADORES TEMATICOS

ESCRIToRIO ' FILATl!LICO

«DIA DO SELO»
Quando este numero. do «Boletim» for
distribuido, teriio pass ado ja, em todo 0
pais, continental e ultramaI1i.no, as comemorac;5es do «Dia do Selol>.
Ocorrido, uma vez mais, em 1 de Dezembro, essas comemorac;5es vao-se aIargando
e prestigiando ano a ano, especialmente em
Lisboa, onde novamente estiveram a cargo
do .. Clube Filatelico de Portugall>, cuja Dire~ao ano a ano capricha em fazer mais e
melhor.
No proximo nlimero, como de costume,
publicaremos ampla reportagem de todas as
comemorac;5es do «Dia do Selo».

ANONCIOS

Grandes e pequenas quantldades de
selos de Por.tugal ou Ultramar Portugu/!s. troeo por selos para a sua coleet;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80. . 3. D -liSBOA

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

Socio n.O 3395.

Desportos
S6cio n.O 3395.

Fauna
S6cios n.O 3395; 2902 d:i 3.

Mapas
S6cio n.O 2902 da 3.

Religiosos
S6cio n.O 3395.
ISRAEL. v'ende·se I.:,ma colecc;ao quase
completa. Selos usados e novos, estes com
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 Portugal. Df! em troca selos da Romenia
ou da Pol6nia.
BLOCOS COMPRO em quantidade, Brotero, Escola Naval, Exposic;ao Filatelica, I.egiao. Katz, R. da Emenda, 58-2.°, Lisboa.
Desejo trocar selos da fauna e transportes, de todos os Paises. 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 russo, tematicos de
animais, f10res e crianc;as, novos. Dou BralliI, Argentina, revistas, moedas ou selo~ em
geral. Corr. port., _ingl., esp. alemao.
Troco selos da Polonia, comemorativos,
novidades, tematicos, em especial desportivos, fauna e flora, e aviao, por selos de Portugal e provincias ultramarinas portuguesas.
Ofere!;o todos os paises novos e usados,
emissoes recentes e antigas. Mftximos, e Sobrescritos de 1.0 rua. Tambem troco 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. lelenia Gora - Skr. 14 - Kowary
- Pol6nia - S6cio CFP n.O 2843.
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Envie 100-200 selos de seu pais, e recebeni 130-240 bons selos oa Alemanha. ERNST MATEJCEK - Kr. Gelnhausen-Hesscn
- Meerholz - Alemanha.
Catalogos para 1960: Ehidio ou Simoes
Ferreira, 30$00; Yvert, 3 vols., 260$00; Fauna,
12$00 ; Flores, 10$00; Nac;oes Unidas e Euroupa, 12$00; Desportos, 14$00 ; Religilio (a
sair breve) . Todos estes catalogos podem
ser remetidos it cobranc;a para Portugal e
Ultramar. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e material filat elico - CALDAS DA
RAINHA.

ADVERT

I

WISH COMPLETE MINT SETS
AND SHORT MINT SETS OF PORTUGUESE COLONIES, GIVE IN
EXCHANGE USED AND MINT
SETS ROUMANIA, USSR.

A. RUDICU - Casuta Postalii 215
- BUCHAREST 1- ROUMANIA .

CASA MOLDER

Jomal Filatelico. Vendo n." I, 2 e 4 a 12,
pcJa melhor oferta. Telefone 86426.
Luis Alberto Contreras - Villegas 545 Santa Rosa - La Pampa - Argentina. Desea mantener correspondencia con Portugal
y Ultramar.
Deseo series completas nuevas de Portugal, Italia, Fvancia, Holanda, Aiemania,
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, HUllgrla,
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series completas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Europa, base Yvert 1960, por mancolista. NICOLAS MIRANDA - Amparo, 88 - Madrid
12 - Espana.
INTERNACIONAL CLUB - Taulat, n." 68
- BARCELONA (Espana). Revista bimestral
con muchos anuncios, cuota anual 20 escudos 0 10 Cupons R.I. 0 su equivalencia en
selos nuevos, series completas a facial . -Anuncios 3 sell os usados por palabra; Boletin muestra 25 sellos commemorativos usados.

FOR WORLD-WIDE CONTACTS
AN IDEAL OPPORTUNITY TO
JOIN

-

«PHILATELIST
INTERNATIONAL»

The Exchange Club of India, with
members all over the world, every
alternate month - Your name and
address published with philatelic
interest and other details avery alternate issue.
YARLY SUBSCRIPTION Rs. 5/-;
Sh. 7 6 (Sterling) OR $1.00 (U.S.A.)
Write to-day for free particulars and
specimen copy of the journal to

D. K.~ LAS KARl.
Pervin Mansion, Plot 69, Sion (West)
Bombay-22, India.

ANTONIO GOMES PAULO - Av. Dias da
Silva, 125 - Coimbra - Compra, troca e
vende selos novos e us ados de Portugal, UItramar e Estrangeiro.

COMPRO
PORTUGAL e Ultrarnar Portogu8s: Series novas, usadas, selos

emas::ados e quilos, 56 de boa
mlstura, pa:go multo bem.

ALFREDO SnHICK
Apartado 842
LISBOA-2
Telcl. 58312

Depois de urn lamentavel encerramento,
reabriu as suas portas a grande e simpatiea
.Casa Molde r», na Rua I." de Dezembro,
agora dirigida pelo antigo empregado Herminio Jose Correia.
Com secc;6es filatelica e Ilumisrnatica, e
com uma bela galeria de arte, a . Casa Molder» e urn estabelecimento de selos que,
por muitos tftulos, ocupa urn lugar impar
entre os comerciantes de selos do nosso
pais, motive pelo qual, assinalando aqui,
com vivissima satisfac;lio, a sua reabertura,
a recomendamos a todos os nossos associados.

Selos de Portugal e Ultramar.
ERcrangeiro. Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1. 0
dia. Todo 0 material filatelico

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

LlSBO ,\

(PORTUGAL)

urn vcrdadeiro banda de «gralhas»... E as
«gralhas» , com urn born gosto que nos nao
contestamos, mas que, em todo 0 caso, lam entamos, - manifes taram nitida preferencia pelo valioso artigo , sobre aquela .Sicilia-59», do nosso eminente e querido colaborador s r. Prof. DOutar Carlos Trincao.
Evidentemente que os nossos leitores
perceberam muito bern que era «Pan ormos», on de apareceu . Pan Lermos»; .fertilissima veiga», on de veio «fort issima veiga»;
e .250 liras», em vez de . 250 Jibras».
Todos perceberam, claro. Nao obstante
o que tais «gralhas» nos arreliaram bastante, e deJas aqui estam os a pedir desculpa
aos nossos leitores e, mais ainda, ao s r.
Prof. Doutor Carlos Pinto Trindio.

SOBRESCRITOS BRASILEIROS

I
I

No Brasil, como alicis em todo 0 mundo,
estd a tomar notdvel incremento 0 coleccionismo dos sobrescritos de 1.· dia de circula(;iio e comemorativos.
Para tanto, muito estd contribuindo 0
KCover Club», do Rio de Janeiro, e designadamente um dos seus mais activos dirigentes, Oswaldo Vilella Junqueira, nosso prezado amigo, de quem recentemente receoemos seis dos belos sobrescritos editados
pela referida colectividade.
Tambem do nosso querido amigo Dr.
Benjamin C. Camozato, veterano e incansdvel propagandista da tilatelia brasileira, recebemos a oterta de alguns sobrescritos brasileiros.
Para ambos, os nossos melhores agradecimentos.

o ART1!GO DO PROF. DOUTOR
TRINCAO
No ultimo numero deste Boletim, acabade apressadamente, por virtude da no!>sa
grande reportagem da .Sicilia-59», - caiu

ANT6NIO MENDES LEITE
Antonio Mendes Leite, nosso antigo e
prezado cons6cio, foi dos primeiros , aqui
ha anos, a expontaneamente elevar a sua
cota mensal para 10$00, e agora, tambem
expontaneamente, pediu-nos que a elevassemos para 15$00. Com duas ou tres centenas de socios destes , nos sabemos 0 que
seria e 0 que faria 0 Clube Filatelico de
Portugal!

AM.A:DEU REIS
o ,/Osso cons6cio e prezado amigo Amadeu Reis, importante comerciante no Porto,
com W71 dos maiores estabelecimentos de
botOes de galalite e madre-perola, acess6rios
para hospitais e farmacias, fundas, meias
clcisticas e todos os artigos de borracha,acaba de enviar-nos um novo e grande lote
de sobrescritos com carimbos l1lecanicos.
Reiterando os nossos agradecimentos a
Amadeu Reis, comunicamos que tais sobrescritos ficam graciosal1lente ao dispor de

PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

AO QUILO

Como somos a maior casa filaUlica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente, adam os pariicularmente interessados
em comprar:
SELOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incomplet89, novas ou Ilsadas.
SELOS ISOLADOS I Varied adell baratas e atractivas.
It PACOTES I Feltos culdadosamente, com selos perfeltos.
GRAHDES QUANTIDADES E RUTOS DE «STOCkS. de todos os generos.
MISTUR~ (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETAlHO. tamb~m desejamos comprar quantl.lade
mals pequenas de selo. em series. de preco medlo e mhis elevado.
Oueira man dar-nos a sua Usfa de derfas, que merecera a nossa pronfa e cuidadosa afenrrao.
•
•

•
•
•

GRATIS, A PEDIDOI A nosse
noye I i s t e de comprell
.Os melhores preeos por selos dos Estados Unldos e Canada-

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

UNIAO DE GREMIOS DE LOJISTAS DE LISBOA, ONDE EM
DEZEMBRO SE REALIZA A ,,1." EXPOSICAO PORTUGUESA
DE FILATELIA TEMATICA»

AMERICANO

H. £. HARRIS & C. O
BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

,.

t

A SEVERA
RUA DJ..S GAVEAS, 55-57
*
TELEF.34006
BAIRRO ALTO -

*

LIS BOA
PORTUGAL

R£STAURANT£ TIPleO
RESTAURANT TYPlaUE

AERO CLUBE DE PORTUGAL, ONDE EM DEZEMBRO SE REALIZA A «1 .. EXPOSICAO
FILAT~LICA DE CORREIO A~REO • .

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN

..

(
l

X I I I

ANO

R

E

V

I

N: 101

S

T

A

NOVEMBRO DE 1959 ) .
M

E

N

S

' A

ALL NIGHT
1

{ T i RAGEM

3 . 500

EXEMPLARES

L

1

J

ta parte na valoriza!;ao e no desenvolvimento da filatelia em Portugal, sendo, por isso,
merecedores de iguais achegas, que tarnbem
eles ja devem ter sentido, por vezes, 0 garreteano «delicioso pungir de arnargo espinho» ...
Vern este elogio clubistico a proposito da
Exposi!;ao Filatelica para Principiantes, agora inaugurada no Clube Filatclico de Portugal, de sua iniciativa, e das- duas que, no
pr6ximo mes de Dezern!Jrc realizara - a I.'
Exposi!;ao Filatelica Tematica, na Uniao de
Gremios de Lojistas, no dia I, e a 1." Exposi!;ao de Coneio Aereo, n a sede do Aero
Clube de Portt:.gal, de 12 a 20 e de muitas
outras que se lhes vao seguir, e ja estao em
andarnento ou na forja .
Erguer uma exposi!;ao filatelioa, e trabalho insano de que poucos, quase nenhuns,
poderei mesmo dizer, se dao conta, quando
a visitam, e justo e que alguem se m :mifes te
para ql.:e sc nao percarn, ante os contratempos, a coragem e a perseveran9a, servin do
de motivo a novos cometimentos. Que os
comerciantes, os C. T. T. e os pr6prios filatelistas lei am as minhas palavras, e pensando na utili dade que !:e Ihes presta, auxiliem,
de toda a forma ao seu alcance, estas iniciativas, e 0 que desejo».

UNIPEX
1 960

InTnftlnO nAL
PHILITfLl[
EIHIBITIOn
Johannesburg

To commemorate the Golden Jubllee of the Union of South Africa

1910 - 31 st May-1960
City Hall, Johannesbug, May 30 th
June ytb, 1960

-----

ComilSario em Portugal:

H.MANTERO
P. da Alegria, 58 - 2.0 - A
LISBOA

oaxtraordlnirlo

PELOS CLUBES FILATELICOS

ex ito de

sec«ao

Portogal
Pateo do Salema

na

«Interposta-59»
Ja aqui foi devidamente assina!ado 0 exito de Portugal na «Exposi!;ao Filatelica Internacional de Hamburgo», «Interposta-59».
Mas 0 seguinte quadro das medalhas alcan!;adas por todos os paises, e que transcrevemos do ultimo boletim daquela Exposi!;ao,
mostra, melhor do que tudo, 0 que foi 0
exito de Pontugal, mesmo em rela!;ao a todos os outros paises :

Belgica
Dinamarca
Finlandia
Fran!;a
Grecia
lnglaterra
Italia
Jugoslavia
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Austnilia
Portugal

5 3 5 8- 2 1
2- 1 1 2 4 1
1 4 2 7 3 22 1 1 5 2 11-----1 1 4 3 6 8 2
- - 1-- 1-I- 2 2 6 3
- - - I 1 1 12 4 8 6 3 3
I- 2 3 2 1
-- I- 1 1-4- 1 3 5 1-

----

1 4 3 4 3
Espanha
Suecia
1 5 3 10 4 5 Swi!;a
3 3 2 6 1 5 1
2- 3 1 1-Turquia
1---Eti6pia
Austria
- 1-----1
.Argentina
Brasil
- - - - 2- 21
Chile
Israel
I 1 1 2I-Kedah
Africa do SuI
- - - 1-- 21----Venezuela
Estados Unidos
2- 3 6 8 5 2
Hamburgo
- 1 2 8 4 4 8 4
Schleswig-Holstein - - 1 1 1 3 1 1
1 4 6 11 22 28 27 8
Alemanha Ocid.

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

23
11
19
13
1
25
2
14
4
26
9
3
14
15
26
21
7
1
1
1
4
1
5
I
3
1
27
31
8
107

~Ilat€llca

-00-

JuventuOe SPORt cluse

Lista das socias que desejam perrnutas :
1 - HENRIQUE ANDRADE - Travessa do
Sol, 4 - l!vora - (M) Po, Fr, In, T.
N . U. 60. 3. 90.
l-ANTONIO AUGUSTO LOBATO - Rua
B_rnardo Matos, IS-A - l!vora - (M)
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 28.
29. Russ ia. 90. 94.
3 - JOSl! MANUEL CABECA - Bairro
Chafariz d'El-Rei, 8 - l!vora - (P)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
4-CUSTODIO REGO AVELINO - Rua
Candido dos Reis, 42 -l!vora - ( P) Po,
T . C. N. 60. DespoJ1tivos. 90.
5 - FRANCISCO EDUARDO CASCALHORua de Aviz, 80-A - l!vora - (P) Po,
Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
6 - MANUEL VICENTE MOURRAIARua Jose Estev~o Cordovil, 10 - l!vora - (M) P.o, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94.
7-FERNANDO MIRA BARRIGO - Av.
dos Combatentes da Grande Guerra £vora - (P) Po, T. V. C. U. 60. 1. 94.
8-DOMINGOS INACIO DA COSTAEstrada de Almeirim, 6-J - l!vora (P) P. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
9 - JOAQUIM MANUEL PINTO - Beco
do Bei9Udo, 13-E - l!vora - (P) Po,
T . N. U . 60. 1. 94.
10 - JOse ANTONIO DOS SANTOS JESUS
-Rua do Cano, 42-l!vora-(M) Po,
Fr, In, Es, T . U. 60. 3. 90.
11 - JOAO ANTONIO PEGO - Travessa
do Roque Pina, 6 - l!vora - (P) Po ,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
12 - JOSl! ANTONIO LEIHO PIRESTravessa das Anjinhas, 7 - l!vora (P) Po, T. C. N. U. 1. 2. 94.
13 - JOSl! PINTO RIBEIRO - Travessa do
Sol, 7 - l!vorn. - (M) Po, Ep, In, Fr,
T. V. C. N. U. 60. 3. (em especial homens celebres N.) 90. 96.
14 - ARMANDO ROQUE CIDADE - Rua de
Machede, lO-l!vora .:... (P) Po, T. C.
N . U. 60. 1. 2. 94.
15 - FERNANDO DOS REIS BRITES Rua Miguel Bombarda - l!vora - (M)
Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 90. 94.
16-ANGELO MANUEL ALFAIATE - Rua

EV

0 RA
•

dos Peneireiros - evora - (P) Po, T.
C. N. U. 60. 1. 2. 94.
17 - LICINIO HELMANO GROMICHO DE
MACEDO E VALE - Rua da Cal Branca, 28 - l!vora - (P) Po, Es, Fr, In,
T . C. N. U. 60. 3. 90.
18 - CUSTODIO PREGUICA SERTORIOTravessa Maria d'Alter, l-l!vora (M) Po, T . C. N . U. 60. Flores. 90.
19 - ABEL FRANCISCO DIOGO GRlLOTravessa do Barao, 15 - l!vora - \ P)
Po, Es, Compreende frances. T. U. 60.
3. 90. 93.
20 - ROGl!RIO LIBERATO MENDES-Rua
da Corredoura, 8 - l!vora - (P) Po,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
21- JOAO CONCEICAO CONDECO - 2."
Bairro Chafariz d'EI-Rei - l!vora (P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
22 - EURICO BENTES D'OLIVEIRA Tribunal Ju.dicial - l!vora - (M) Po,
Fr, In, T . N . 60. 3. 90.

NEeROLOGIA
Capitio-de-mar-,.-guerra Dr. Joio
Teodomiro Ligorio Carvalho de
Miranda
Faleceu 0 sr. Dr. Joao Teodomiro Lig6rio
Carvalho de Miranda, de 79 anos, capitao-de-mar-e-guerra, medico, na situa!;iio de reformado, natural de Margao (Goa), pai da
sr." D. Matilde Felicidade Carvalho de Miranda e do sr. Jose Luciano Carvalho de
Miranda.
o sr. Dr. Joao Teodomiro Lig6rio Carvalho de Miran¢l era apaixonado filatelista, e nosso prezado cons6cio, pelo que aqui
express amos os nossos sentidos pesarnes it
familia enlutada.
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(Continue<sao de p.§gine II)

qual se destacou uma Mostra de selos aereos, colaborando 0 Correio com a emissao
de I.:.m selo e dois carimbos especiais comemorativos.
A inau~rac;ao da Mostra foi uma grande
festa para a nossa filatelia, pois teve a honra da compa.rencia do Ministro de Aeromiutica, representado pelo chefe do seu gabinete, 0 Ministro da Viac;ao, represent ado
pelo seu secretario, 0 Director Gera! dos
Correios e Teh~grafos, 0 Director Regional
dos Correios e 0 Chefe da Comissao Pilatelica dos Correios.
A parte tecnica das colecc;oes expostas foi
bern adiantada. Vimos a bela colecc;ao especializada de «Ballons Monte» do Almirante
Mario Franc;a, urn conjunto de aerogram as
rarissirnos do sr. Hildebrando BaI'reto, estudo da serie VARIG, de Luis Bracconot, a
valiosa colecc;ao especializada de selos aereos do Brasil, do Prof. Roberto Peixoto,
varios paises da America do Sul especializados, do Coronel Placido Barreto, e a universal muito adiantada de Gilberto Henry
Williams. 0 nosso muito conhecido Silva
Cravo expos selos aereos de Portugal e Ultramar, completo, destacando-se as provas
da serie de Portugal, a quadra nova de SO
escudos, e diversas variedades do Ultramar.
o Correio instalou uma agencia postal na
sede do Clube, onde foi utilizado 0 carimbo
comemorativo que faz referencia directa ao
mesmo.
o encerramento foi mais festivo ainda,
pois contou com a presenc;a do proprio Ministro, que efectuou a distribuic;ao de premios aos expositores, oferecidos pelo Ministerio de Aeronautica.
Foi urn grande sucesso para a filatelia
brasileira.

asta sempre comprador' de
selos classlcos

PUB M.DIIO BEM
P. da Alegria, 58, 2.° - A
'ele,. 28176

LISBOA

DE PORTUGAL

COLECCOES TEMA-TICAS
(Continue"ao de p&gine 14)

inscnc;ao «POUR LE SPORT», e sobretaxados com 75 c., a favor dos atIetas haitianos:
75 c. s/25 c. (420)
75 c. sl SO c. (173)
75 c. s/5,O c. (421)
75 c. sl 1 g. (174)
75 c. s/75 c. (422)
75 c. s/1,50 g. (175 )
BANDEIRAS
Alemanha Oriental - Comernorando 0
10.· aniversano da Republica Democratica,
apareceu recentemente uma serie de 10 selos, cujo tema principal e a bandeira da
Alemanha Oriental:
5 p. - verde amarelo
10 p. - cinzento
15 p. - verde claro
20 p. - rosa velbo
25 p. - verde cinzento
40 p. - verde amarelo
50 p. - verde claro
60 p.-verde
70 p. - cinzento claro
1 DM.-ocre.
Equador - Emissao de tres selos, em
honra da Organizac;ao dos Estados Americanos, com as bandeiras nas cores originais
dos paises : Bolivia, Peru, Brasil, Haiti, Guatemala, Argentina e Mexico; Cuba, Panama,
Costa Rica, Pamguai e Chile; Honduras, Colombia, Equador, Uruguai, Venezuela, Sao
Salvador e Nicaragua:
50 c. - azul paIido, verde oliva e cast. ver.·
80 c. - amarelo, vermelho e azul
1,30 s.-verde pilido, azul e cast.· verm.·.
CAMINHOS DE FERRO
Coreia do Sul- Emissao comemorativa
do 60.· aniversario dos caminhos de ferro
coreanos:
40 h. - castanho e sepia.
DIA DO SELO
Hungria - Para comemorar 0 seu 32.· Dia
do Selo, a Hungria emitiu ha pouco urn selo
de 2 fo., tendo sido impresso conjuntamente
com uma vinheta, que fara parte integrante
do selo:
2 fo.- bordeus.
Pol6nia - Para comemorar 0 Dia do Selo,
a Pol6nia emitiu agora 2 selos:
60 gr. - verde-azul, verde esc.· e verm.·
2,50 z. - vermelbo, verde escuro e viol.· .

~ A .M.UNDIAL

Segure os seils seIoa em

Largo do lhlado. 8. Tel. 30194

r----------------------------------------------------------------------,I

rAN
0 X III
N.· 101
NOVEMBRO DE 1959
______________________________________________________________

t~.

o Clube

~1

Filatelico de Portugal

e a Filatelia Portuguesa
Da excelente secc;ao filatelica do grande
diario «Republica», transcrevemos, com a
devida venia :

Dr. Jorge de Melo Vieira

«Pode dizer-se, sem receio de contradita,
que 0 Clube Filatelico de Portugal tern,
desde a sua fundac;ao, e com maior rigor
na Ultima decada, sido a fonte, 0 esteio .e
o baluarte ·de toda a filatelia no nosso pais.
Nao se menospreza a actividade dispendida, em prol da filatelia, pelos varios nucleos e clubes espalhados por todo 0 territ6rio portugues, com saliencia para 0 Clu.be
Nortenho, mas faltariamos a verdade, se ao
Clube Filatelico de Portugal regateassemos
a primasia que, des de sempre e bern acima
de todos, Ihe' pertenceu e pertence.
Do Clube Filatelico de Portugal tern partido quase todas as campanhas destinadas
it valorizac;ao do coleccionismo de selos; ele
tern promovido urn sem numero de exposic;oes, tendentes a criar, em quantos se dedicam a filatelia, e mesmo nos que a desconhecem, 0 gosto por ela; tern, atraves do seu
' Boletim, espalhado conhecimentos varios
pelos coleccionadores incipientes; e, sido a
fonte de, como dissemos, todas as manifestac;5es favoraveis ao desenvolvimento da
filatelia em Portugal.
Como esteio, nao devemos esquecer que
se podem contar pelos dedos as exposic;oes
que, nao sendo da sua iniciativa, 0 foram da
sua organizac;ao e patrocinio; das reunifies
que, as terc;as, sextas e sabados, se realizam
na sua sede, para a efectivac;ao de trocas,

entre os seus associados; a resposta pronta
as consultas que Ihe sao formuladas; 0 intercambio com os Clubes estrangeiros; e
ate procurando dar soluc;ao as reclamac;5es
que a miudo os coleccionadores, estrangeiros e nacibnais, fazem acerca da rna conduta de certos troquistas portugueses.
Dissemos, ainda, que era urn baluarte da
filatelia portuguesa, porque, umas vezes defendendo os filatelistas, outras os comerciantes, e outras dirigindo-se aos C.T.T. nacionais e ultramarinos, 0 faz, sempre, construtivamente, nurn anseio de melhoria da
filatelia Nacional.
Os filatelistas portugueses que, segundo
certos calculos, se contam por trinta milhares, e como eles os C. T. T., continentais e
ultramarinos, que 0 prestimoso Clube sujeita a uma constante critica de valorizac;ao,
bern podiam saldar a divida que tern para
com 0 Clube, sempre pronto na defesa dos
seus interesses, uns tornando-se s6dos, outros colaborando, e os C. T. T. prestando-Ihe francaassistencia, ouvindo-o mais, l!
coadjuvando nas suas iniciativas.
Mas, como referimos, tambern 0 Clube
Intermacional de Filatelia tern tido, e como
ele os varios clubes e nucleos espalhados
por todo 0 territ6rio portugues, a sua quo-
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em

cal~ado

vu1canizado, e todos os artigos de
borracha em geral
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936
APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Terc;as e Serlas-feiras, das 21 ~s 24 horas. e Sabados, das 16 as 20 horu
CORRESPOND~NCIA:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Oontinente (excepto Llsboa) Dha8 e Provincda.s UltramariJlas
Efe~tivos . ... ..... .... 60$00, por ano

t ou equivalente em moeda local
JUnIores .. .... .... ..... 30$00, por ano (
Brasil .. ................. ...... .. ...... ...... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... )0$00. por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

f~----------------------------------------------------------~

hlp6lltO
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO AD IANTADO, POR CHEQUE. VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ClUeE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funcha! - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rl:.a das Dificuldades.
28-30

.

FOOOES -- LANTERNAS -- PULVERIZADORES -- CALDEIRAS DE DESTILAQAO -- PRENSAS «MARMONIER,.
. . . . . .. .IIi1III. . . . PRENSAS HIDRAULICAS. ETC., ETC.
E1'C.

TOM~

- Henrique-Vidal de L. A. Corte
Real.
INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havsleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - SaC"ramento 20California.
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,,

CAS A HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E
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