PAGAMOSBONSPRE~OS
POR
S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maior easa filat.liea da Ameriea, estamos eonstantemante a eomprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Aetualmente, estamos partieularmente interessados
em eomprar:

o

SILOS EM SERIES I De valnr baixo e m"tllo. C-ompletas ou
Incomplet8~, nnVHS ou "sail as.
• SElOS /sOLADOS I VarledRdell baratas e atractlva~.
• PACOlES I Feltos culdain~amente, lorn selns perfl'ltoB
GRAMDU QUAHTIDADU E RUTOS DE «STOCkS» de todos o. g~neros.
MIS1URA (AO QUILO, AClbre papel.
PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RET,UHO, tIJmbolm desPjamo" comprar quantlJ .. de
mals pequenas de !lelob em s~Jles, de preeo m~dlCl e mbls eleva do.
OueJra mandar-nos a sua Usfa de o{erfas, que merecera a nossa pron .
fa e cuidadosa afent;&o.

o

•

•
•
•

G R J.. T 15, A PI DID 0 I A no. s a n 0 v a l I s I a d . com p r a.
-Os melhores preeos por selos dol' Estados Unidos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

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

o

o

o

o

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON

o

o
o
o
o

o
o
(Reprodu~io

au/orinde pe/os C . T. T.)

VALIOSA FOLHA INTEIRA, COM FALTA DE DENTEADO NA I." FILA HORIZONTAL
(Ver noticia no interior)
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Telefone n." 10 -

GLUBE DE GOLEGGlbNADORES pARA GOLEGGIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-Dt.O - L1SBOA - Talaf. 54936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Ter'ies e Serles-fairas, des 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 horal

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

,

J

SEDE:

r

hlp6llto

CATEGORIA DE SeCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provinc:las Ultramarinas
Efe,?tivos ........... .. 60$00, por ano I ou equivalente em moeda local
Jumores ........... .... 30$00, por ano I
Brasil .... .... ......... ... .............. ..... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos . ........ 10$00, por mes; J uniores ..... .... 2$50, por mes

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SeCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLUBE FIL4 TELleO DE PORTUQ4L
MACAU - Rolando dos
C. P. 43-Macau.

Reis

Angelo-

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourem;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades.
2!l·~O .

S TOM!! Real.

Henrique-Vidal de L. A. Corte

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havsleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20Calif6rnia.

,,

CASA IDPOLITO, L.DA.
TORRES VEDRAS
,

TELEF. 3

E 53

PO~TUQAL
I.
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Selos brasileiros, comemorativos de visitas de
r

I

Chefes de Estados ao Brasil

r

I

MOTIVOS

Valor

100
200
400
600
1.000
200
300
700
1.000
1,20
1,20
0,40

CrS

0,40

1· 9-47

14- Visita do Pres. Batie Berres, db Uruguai .. .. ..
15 - Visita do Pres. Gene ral Manuel A. Odria, do
Peru .. ... ... ... ............. .... ... ............ ... ....... ... .. .... . .

CrS

1,70

-2- 9-43

CrS

1,40

25- 8-52

19 - Visita do Pres. Ramon Villela Morales, de
Honduras ... ......... ..... ....... .. .. .... ... .. ... ....... ..... ... .

10- 9-20
7-10-33
14-12-33
14·12-33
5-12-33
30 10-35
13- 1-36
20- 9-35
20·12-35
11- 5·43
30- 6·43
26- 6-47

CrS

UO

24· 9·53

CrS

1,50

12· 5-54

CrS

6,50

2· 6·52

CrS

6,50

2- 658

20 - Visita do Pres. Giovanni Gronchi, da ItaJia
21- Visita do fues. Sukarno, eta Rep. da Indonesia
22 - Vi~i~a do Pres. Dr. Adolfo Lopez Mateos, do
MexIco ........ .............................. ...................... .

CrS
CrS

7,00
2,50

4· 9-58
20- 5·59

Cr$

6,50

19- 160

23 - Visita do Pores. General Dwight D. Eisenhower, dos Estados Unid'os da America do Norte

CrS

6,50

23 260

(N. da R.) - Este mapa

e
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I

Date des

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
CrS
CrS
CrS

17 - V1sita -do Pres . Camile Chamoun, do Liba...o
18 - Visita do Pres. General Higino Oraveiro L0pes, de Portugal .... .. ...... .. ........ ...... .. ...... ........ .

X I V

Emls;;oes

1 - Visita do Rei Alberto da Belgica ...... ..... .... .. .
2- Visita do Presidente Justo, da Argentina .... . .
3 - Visita do Presidente Justo, da Ar:gentina ..... .
4 - Visita do Presidente Justo, da Argentina ... ... .
5 - Visita do Presidente Justo, da ATgentina ..... .
6 - Visita do PIes. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
7 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
8 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
9 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
10 - V.isita do Pres. Higino MOTinigo, do Paraguai
11 - Visit'a do Pores. Pen aranda, -cia Bolivia ..... ...... .
12 - Visita do Pres . Gonzalez Videla, do Chile .... ..
13 - Visita do Pres. Harry Truman, dos E stados
Unidos da America do Norte .. .. .... .. ...... .. .... ..

16 - V.i s1ta do Pres. General Anastacio Samoza, da
Nicaragu.a ... .......... .. .... ....... ... .... .. .. ..... ... .... .. .. .. .

AN0

~~----------------------------------------------------------~j

transcrito, com a devida venia, da excelente secr;iio
filatlilica dirigida par Moyses Garabosky!.

A Londres 1960"
1- UM RELANCE DE OLHOS PARA 0
PASSADO
Todos os que tiveram a fortuna de visitar a Exposi!;ao FHat6J.ica de Londres de
1950, voltaram 11 capital da filatelia mundial
s,ob a apreensao de que nao sena possivel
repetir agora uma exposi!;ao !fiillat6Jica com
a mes·r na riqueza e grandiosidade. Sabiamos que as eolecc;Ocs BUI'l1I.LS, Moniz de
Aragao, Adams, Riesco, BdmU!IlJcLs, Alfieris,
Dimitriou, Harmer, Abecassis, Hurlock,
We1J.burn, etc., tinham side vend<iJdas, e duvidava..se de ,q ue pll!cIessem reaJmente substililli-Ias as que agora apareceram em seu
lugar.
Manda a vel100de ldizer que assim aeonteceu, pelo menos na maioria dos casos.
Se tal ou tal colec!;ao apareceu vllIlltajosamemte substituida, e se novas eodec!;Ocs
grandiosas idoutros · ternt6rios fila.telicos
pudemm il'ol1IIlal'..se, outras deixaram urn
vazio <linda nao preenohido.
Esta incursao lSaudosista nurn pass ado
nao muito distante, traz-me a mem6ria os
nomes dos companheiros ldo Juri de entao,
ja arredados, rpela doen~a, d~ retlIlli5es,
como Nils Strnndell e Kumpt-Mikuli, ou
desaparecidos deste vale Ide lagrimas onde
de vez em quando brilha -uma restea de sol,
como durante as manifesta!;6es fiIat6J.icas
que tanto gosto temos em frequenJtar. Sem
talvez os lembrnr a tOOos, porque escrevo
de memoria, e a minha ja comec;a a atraic;oar-me, evocarei os nomes ido dr. George.

Pelo
Prof. Doutor Carlos Trincao
Fulpius, do dr. Olarence Herunan, de John
Ha.ll.

I I - A EXPOSI9AO DE 1960

o local da exposi!;ao melhorou consideravelmente em retlac;ao a 1950, embora ainda
fosse acanhado pam aIlbergar os quadros
ali montados e, especiaimente, os espa!;os
atI1ibuidos aos negoaiantes, cujas instala!;Oes dificultavam extraol1dinal'iamemJt:e a
passagem, especiaJrnente num lugar de impontanaia que nao sera exagerado oIassificar de vital: 0 corredor de acesso ao restau.rante ...
Nalguns pontos, a luz nao era boa; nou·
tros , a certas horas pe10 menos, 0 reftexo
criado petlos env6lucros de celofane, que.
protegiam os selos ida maior parte das co.Jec!;oes, tornava a 5Ua obsemra!;ao bastante
dificil.
Dois aspectos verdadeiramente excepcionais da exposi!;ao foram a sua perfeita
organizac;ao e as .a.ten!;Oes haViidas para com
os visitantes.
A organiza!;ao tudo soube prever ... menos 0 tempo ehuvoso, que so deixou de !Ilcomodar no Ultimo dia do certame. A guarda da exposi!;1io, 1110 Jongo periodo de en-
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que 'lllais numerosos fomm os que agora
fica.mos a conhecer, ou cam quem Testabelecemos contactos iIIlterompidos ha dez
anos .
A ceI1im6nia da 'a bertura e as reunifies
do Philatelic Congress of Great Britain, realizaram-se IDa sala de espeotaculos do Royal
Festival Hall, e de passagem direi que as
reuni5es do Juri 's e fizemm nos camarlns
das coristas, peloque, numa inscrl<;iio pintada na ponta, se reCOIIlelIldava de nao entrar sem bater, e tivemos exalusivamente
de fazer uso das instal~Oes ,sanitari~ destinados a ladies ...

-

•••

•
••• •••••

•
Urn dos quadros de Manuel Marques Sena

cevmmento, foi conffi.a:da a policias, bombeiros e as manchbulas fontes e desapiedadas duma matilha de caes de 'gua;vda, perfeitameDJte trednada nas suas importantissimas fun!;Oes.
Os estrangenros Iforam recebidos rom a
tmdicionalmente reqIDrutada contesia hrltaniea, nas lindas sedes td.al~ c011pora!;5es medievais, COIIIlO a dOs mercadores ou
ados fabrican<tes de papel, nos rn.aas duxuo50S hoteis de Londres, como 0 Savoy, 0
Connaught e 0 Dorchester, em clubes, como
o tAI11Js Club, ou em mamVlilhosas res~dtm
cias, como a de Mr. Rdesco, onde puderam
entrever os encantos Idos tramcionais fins
de semana dngleses.
A agradabilissimaatmosfera crlada por
ta1lll:as ~5es com que fomos obsequiados, muito contrlbuiu para estabelecer e
estreiroar !rela~ entre os que tiveraan 0
prazer de as ifu'equentar.
Uma das partdcula:ni.dades da exposi!;ao
de LOIIlIdres foi a de ter tvaztdo para 0 prlmeiro plano coleccionadores que habitualmente nao .frequentam as exposi<;5es do
continente, 0 mesmo se podendo dizer
quailito a membros do Juri. e comissan.os.
Se e cento que os !representantes dos Estados Unidos come~ a COIIIlparecer em
grande IIlUmero, especial1m.ente depois da
exJpOSd~o de Tel Aviv, nao M dlivida de

III - 0 TRABALHO DO JURI
Como consequencia do pouco espa!;o
disponivel pava exposi<;ao, 0 Juri teve de
obsevvaT mais de 600 albuns, cam enonme
gasto de t empo e ifadiga, muitas vezes mgratos, como quando, por exemplo, tIivemos
de obsevvar albuns de colec!;5es ja premiadas COIIIl medalha de ouro, receosos de que
essa i:nsp~ao as pudesse desclassificar ...
Ate 1959, foi oostume conceder as gran.des colecCOes nao mais de 5 quadros, se
a mpontfuroia do !IIlaIterial anunciado 0 justificasse. Na «Usboa 1953», ave de susterJ...
tar <vmas pol6micas cam coleocionadores
que querlam maior nfunero de quadros,
com 0 pretexto de que desej<avarn apresentar urn estudo, ou, por qualquer outro rnotivo, das suas col~Oes se nao pOidia dar
ideia naquela area. Cedi quase sempre, mas
a i;nsp~ao 'Illlterior das col~oes em questao, demonstrou-me nao :serem eles quem
tinha razao. Evidenteanente .que urn estudo
pode Illao caber nem em 5 nem em 10 quadros, mas e diflcil aldmitir que 5 metros
quadrados Illao possamdar ideia de como
ele Ifoi conduzido, e dos resultados a " que
chegou. IE 0 mesmo se pode dizer de coleceoes cuja forca ,r eside em pormenores que
exigem vasta area para completamente se
poderem expor.
Vieram depOlis os ovganizadores de Harnburgo, Palermo e Bar 10llJa, daTa cada expositor 0 espa!;o que desejava, tendo-se
chegado it loucura ,d e atrlbuir 100 quadros
a 'lllIla col~ao rtemlltioa! Com esta orien,t aeao, 56 podem oh.lcrar os organiz.a:dores
de ~<;Oes como a de Pa:lemno, que f.i.zeram. pagar oaro 0 custo de cada quadro ...
o coleccionador prejudiea-se mais do
que luera, dadb que , se pode mos1Iralr 0 que
tern, mostra, ao mesmo <tempo, 0 que lhe
. lalta, e as fal<tas e desequilibrios inevita-

Sabia que]
*

Nos Pl'imei:ros cinco meses deste ano
de 1960, forarn carlmbados nos Estados
Unidos urn total de 7 milh5es de sobrescritos pnrneiros dias de emissao.

*

Algumas series emitidas para auxiliar 0
Ano Mundial do IReifugiado, estao a
atingir plfecos elevados. De entre aquelas
de que temos noticia, ()(IDtarn-se as sene,
da Coreia e de GuaJtemala, os blocos do
Haiti, Dorninicana, Liberia, e 0 par de selos
nao denteados do Afaganistao.

*

T8rn-se descoberto bastantes falsificaC5es dos selos da Alemanha emitidos
para UlSO nos sectores Amerlcano, Ingles e
F.mnces, de Berlim, sobrecarga BERLIN a
vel'IIlelho, segundo informou a Sociedarle
Filatelica Germanica.

*

A China Comuni·s ta emitiu uma serle
cujo «slogan» <principal e «Mais Porcos».

*

Foi ernitkta, por 'lllIla fiirrma italliana,
serle de selos de Cuba, comemorativos
dos Jogos Olirnpicos, e corusiderada por E"Ste Governo como frauduJemJta. Os dizeres
do selo, sao: CUBA XVII Jogos Olimpicos
Aereo, e taxas de 5, 10, 2S e 1 pesos. (Ver
noticia atnls).

Uilla

*

Desenvolve-se neste momento, no Brasil, uma nova modalidade de coleccionarnento de selos, urn misto de tematica e
colec9ao geral, denominada Brasiliana. Nestas coleq;oes, incluem-se todos os selos tipoo do Brasil, e todos aqueles, estrangeiros, que toquem, de perto ou de longe, com
o Brasil, com a sua hist6ria e geografia.

*

A col~ao dos selos dos Correnos Sui!;Os da U.P.U. esta exposta numa sala
que nao recebe nenhurna 1uz do Sol, directa au indirectamente.

*

Na Exposicao de BarcelOlIla, foram fabricados, a vista do publico, selos espanh6is, a que forarn apostos, no canto inferior di'r eito, fora da ce:rcadura, a letra B.
Esses selos eram seguidamente vendidos ao
publico da Exposicao .

*

0 catalogo 1M6we-Spezial de selos da
Alemanha, rnarca para cada .,s elo cinco
pre!;os. Selo novo, selo usado e as tres u,l.
timas colunas para 0 selo sobre sobrescrito
com franquia singela, com franquia de diversos exemplares do mesmo selo, e, finalmente, com f =quia do referido selo em
combina!;ao com outros selos .

*

No ISelo dos U.S.A., St. Lawrence seaway, de taxa 4c, foi descoberta uma variedade rara : a Ultima iletra de States com
urn espalharnento anormal ,de tinta nas cur·
vas do S .

*

No quinzenmo regiOlIlalista da Costa
do Sol, «A Nossa Terra», estao a seT
publicadas cr6nicas interessantissimas, sobre a origem dos Correios, da autorla do
sr. Ant6nio Mata.

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

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
Telet. 834108

L1SBOA.

(PORTUGAL)
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Clube filatelico de Portugal
Balancets do caixa referents aD 2.0 trlmBstre do anD de 1960
Contas

Debito

Credito

SALDOSII
Deve dores

Saldo que passou do 1.· trimestre

1.124$55

Quotas .................................

80.258$60 65.100$50
25.195$60

Boletim .................................

10.626$80 10.119$00

DelVedores e Credores ........ ....

-

25.195$60
152$20

113$60

3.362$30

2.648$10

Donativos ....................... ;,....... .

5$00

3.362$30

3.621$30

6.632$80 11.436$00

4.803$20

455$30

1.645$00

1.189$10

42$50
2.222$00

483$60

441$10

Material Filatelico ................ .
Telefones
iMontepio Geral ................... ..

2.453$10

231$10

Gratificagoes e ordenados ..... .

10.114$30

10.114$30

Artigos de expediente .......... ..

4.505$80

4.505$80

Luz, agua, etc. .. .......... ,........ .

1.119$80

1.119$80

355$10

4.121$30

4.365$60
245$10

Selos ................................... .

45$30

245$1 OJ
246$20

C8jrnJbiais ............................. .

191$05

1.035$30

1138$25

4.050$00

4.050$00

Correios e Telegrafos ........... .
Jomais, caMlogos e revistas .. .

Rendas ............................... ..
Transportes

• • • j • • • • • • I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Propaganda
Somas

-

14.558$10

Receitas Diversas ................. .

F. D. C ............................. ..

I

Credores

Saldo que passa ao 3." trimestre

200$90

306$90

306$90

116$00

116$00

126.150$25 121.326$50

40.818$25

veis de carla coleq;ao, a falta de espru;:o
serve 11 marav:hlha de elegante cobertura.
Quanto aos albuns, a posic;ao e maILs delicada. Se 0 Juri ja viualgures a col~ao,
podem dispensar-se, desde que 0 Juiz da
nac;ao donde a oolecc;ao provem, possa testemunhaT que as pal1tes nao ex;postas continuam pertenc;a do exposLtor. Quando, como agora em Londres, 'se verifica a irenovac;ao duma iiracc;ao impol1tante do Juri,
temos de cOlI1vir' 'que os albuns pOlCfum fazer
falta.
Suponho contudo .que mesmo assim se
poderiio dispensar. Os relat6rios sobre as
partes nao expostas das cotlecc;6es, feitos
por membTos do Juri ou dirigentes das
Federac;5es, podem sofrer da pressa com
que sao redigidos, ou do desconhec:imento
do te1'l1it6I1io filatelico colecaionado pelo reratar. Souassim de opiniao que 0 relat6rio devera ser retdiigido pelo pr6prio expositor, e confirmado por qualquer das personalidades menciOllladas. Podera por exem1"10 aoom;palll!har 0 pedido definitivo de inscric;ao, apenas ISe lhe impondo que seja
redigido em lingua conhooiga da maioria
dos membros do Juri.
o sistema de jwgamento adoptado em
Londres diferiu do habitual, em dividir 0

Juri em 2 granJdes seq;5es somente, uma
para para a Gra.Bretanha e paises da corn1.liIDdade britamca, e outre ;paira os restantes paises, e duas secc;6es mais pequenas para as cotlecC;Cies do correio aereo e
tematicas.
o presidente da COIlIl!issao Organizadora
da exposic;ao, Mr. Ewart Gerrl5h, foi 0 presiJde.nte honorario do Juri. Presidente efectivo foi Sir John Wilson, vice..presidentes
Mr. John Boker (E. U.) e 0 signatano, e
secretario 0 dr. Bnzo Diena, cuja actividade pode avaliar..se pelo nl1mero de comunicados em ciclostilo que distribuiu ao
Jun-naJda menos de 17, e pela me1liculosidade com que vigiou a impressao da lista
de premios, onde apenas ruma pequeni!Ila
gralha poisou. Quem tenha relac;6es com
tipografos, sabe 0 que isto representa...
Pela pmneira vez na Europa, fez parte
do Juri -uma senhora, Mrs. Louise Boyd
Dale, e a todos proftmJdamente impressionou a vastJidao e seguranc;a dos sellS oonhecime!lltos, e 0 equfubI'lio das SUas decis5es.
Os outros J uizes dnternacionads com quem
mais directamente contact amos, Mr. John
Boker, Greene, Jephco1lt, Allen, Parves e
Beawnont, igualmente me deram nwnerosas opol'tunddaJdes de aumemJtar os meus
limitados conhec:imentos.
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40.329$95

548$30

AS restantes quadros da extraordindria participa{:iio de Manuel Marques Sena
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IV - OS PREMIOS
Alem dum Grande Premio atri.bufdo a
colecc;ao de InglateNa e comunidade britaruoa. de Mr. R. ·M. Phillips, foram outorgados: 2 ·I'!remios especlads, as colecc;5es
da Suic;a de Mr. G. E. Anderegg, e dos Estados Italianos do Sr. Mario Tommasini;
34 premios de ouro, 4 dos quais couberam
aos Sl'S. coronel Vitorino Godinho, Manuel
MalTques Sena, Jose Gonzalez Garcia e dr.
Almeida ·D ias; 33 de 0U'l'0 e ,praroa, um dos
quais atribuido a colecc;ao de Pol'tUgal do
dr. Reginald Urwick; 70 de veI1!Ileil, 123
de prata, 133 de bronze, urn dos quais a
um estudo dos .prlmitivos carimbos de Portugal e ilhas adjacentes, apresentado pelo
subditoingles Mr. George R. Ca!I'dozo, que
de portugues (?) s6 tem 0 apeHdo, e 28 diplomas de participac;ao, na cla.sse propriamente filat6liica. iNa olasse tematici deram-se 2 premios de prata, 6 de bronze e 15
diplomas de parti.cipac;ao.
Falamos de premios e nao de medalhas,
porque infell~te os tpr6mios nao foram
meidaJhas, e esta ifoi, a meu ver, a Unica
manifesta<;ao de mau gosto relacionada com
esta notavel exposic;ao .i.nternacicmal. Que
foram entao os premios? UlIS objectos cX>ncavos, de for'ma <w6ide, em cujo =tro estava gravada a rosa de Leinoaster, emblema
oficial cia expo&c;ao. Mas que objectos: Cinzeiros? . Pequenas bandejas? Chame-se-lhes
o que se quiser.
Os !reSUltados da 'Participac;ao povtuguesa
foraan emraorctinanamente brilhantes, principalmente ean COIlifu"oIlito com os doutros
paises, como a>lguns estrangeiros me meram no~ar. Efectivamente, se fizemnos um
mapa da distribuic;ao dos prenuos de Duro
pelos diferentes paises, tereanos:
Inglaterra .............. ....... 12
Irlanda ................... .....
1
Estados Unidos ..........
4
Pol'tUgal ................. ......
4
Franc;a .........................
3
Belgica ....................... ..
2
Holanda .......................
1
LtaIia ............................

2

Suecia ..........................
2
Turquia ........................
1
Egito ............................
1
Brasil ...........................
1
:£ de salieDlJtar que a colecc;ao do sr.
Eduardo Cohen esteve elq)OOta fora de conCUTSO.

Vas colecc;5es ,pol'tUguesas, a do sr. coronel Vitori.no Godinho foi a mais admirada,
pela vastidao dos tet'rit6rios filatelicos

abrangiJdos (Portugal, Hhas aci:jacenles,
Guin6 e tndia portuguesa).
Fez~e notar, mas pela originalidade de
apresentac;ao, 0 elQpositor iraniano dr. M.
Dadkhah, que apresentou colecC;Oes de Bushire e da Persia. Os selos estavam monta·
dos em folhas desenhadas e IJ1ntadas com
motivos de fantasia, muitos dos quais pornognificos. 0 resUiltado foi ninguem olhar
para os selos, alguns dos quais rea1mente
vaJiosos. Foi premiado com prata e vermem,
respectivaIIlfmte, porque 0 Juri adlnitiu que
o que e de 'P6ssimo gosto no ociden-te,
possa nao 0 ·ser no oriente: ..

V -AS MANIFESTA(:OES SOCIAlS
Ja disse que os visitantes foram convidados para numerosos banquetes. Posso acrescentar que os cozinheiros ingleses fizemm
nos Ultimos tempos consideraveis progressos' e ·que as refeic;5es por eles prepaJI"adas
plenamente agradarnan aos paladares continentais. 0 'servic;o dt' mesa deixou bastante
a desejar. Bmbora os oriados fossem mais
que numerosos, a sua rt:eonica era bastante
def.iciente, ·rara sendo a vez que nao entornavailil molhos sobre ·a tOOilha, 011 sobre as
mangas dos caruvidados.
Os banquetes, de aCOI1Clo com a tradic;ao,
iniciavam-se por uma breve orac;ao, recitada geralmente 'Pelo presidente, e tinham
a curios1dade de ser tao rigorosamente eronometrados, que ate a hora de iniciar cada
um dos brindes estava antecipadamemJte
prevista. Depois do bri.nde a Rainha, era
dada a permissao de fumar, seguindo-se os
demais brindes,seanpre condimentados de
anedotas que lhes quebravam 0 formalismo
e a monotonda.
Houve, aJ6an dos banquetes, uma excursao pelo Tamisa, com visita ao Museu Maritimo de Greenwich, que 0 mau tempo deve
ter prejudicado. Pela minha parte, preferi
ir ver a Macbeth, no Covent Garden ...

VII - CONGRESSO FILATELICO DA
GRA-BRETANHA
Reuniu-se nos Ultimos dias ·da exposic;ao.
duma !i.mportantissima agremiac;ao
de que sao s6cios os pri.ncipais olubes mgleses, e ,tambem coleocionaJdores iJngleses
e es1lrangeiros.
Numa das suas reuru5es, verificou~ a
cerim6nia da assinatura do Roll of Distinguished Philatelists, 'Pelos srs. Eduavdo
Trata~

Apesar de estar tao divulgada a Filatelia
no nosso Pais, para 0 que muito tem contribuido aae~ao impulsionadora do Clube
FiJatelico de PortugaJ e seus dirigentes, ain<Cia a chamada Grande Imprensa the nao da
a merecida atenc;ao... talvez porque Dao lhe
traga interesse suficiente. Porem, Ja por fora, as eoisas passaan-se de maneira bean diferente, prestaooo a Fil.atelia as homenagens de Realidade Importante dos nossos
dias. Outras maneitas de ver a questao ...
Hoje, como paraJelo em desiquilibrio
para n6s, queremo-nos referir especiaJmente ao relevo poueo vulgar que the deu a
revista americana LIFE, num dos seus numeros de Fevereiro (22-2-60). Incluindo a
capa, lSao onze as ipaginas inteimanente dedicadas a reproduc;ao dos mais belos e caracteristicos selos mundiais, numa transposic;ao fiiel das suas cores origi!ll.ais, dolS
temas de maior efeito na actualidade, como
sej.am: as Aves, os Peixes, as BOl1boletas, os
Insect0'3, os Animais selvagens, as Filores,
as Mascaras Folcl6ricas, os trajos tipicos, os
Barcos de vcirias epocas, e, finalmente, mais
algumas paginas dedicadas a arte da gravura em taJhe-doce (selos CaristocratasDcomo lhes chama a LIFE), em que surgem
selos holandeses reproduzindo obms de
Rembrant, e 0 30 .. groschen» austriaco, que
nos da l.ma fatmosa estatua do palacio Vienense .de Sch6nbrunn, primorosamente gravado por H. Woyty.
Para 0 filatelis1!a, mesmo para aquele
que 0 nao seja dos temas 'i ndicados, taJvez
nao haja qualquer novidade nestas paginas
da LIFE. Mas 0 que importa aqui destacar e a intencionalidade da divuJgac;ao, entre os milhares de leitores, leigos na materia, deste mundo maravilhoso que se lhes
depara, desde a pri.meira 'Pagina, em aJgumnlS cerutenas de os mais bellos selos emitidos os u\timos ranos, em todo 0 mundo.
Cremos que a LIFE nao pretendeu uesgotar» ·a materia, nem Illum nem noutro aspecto (beleza e tonaHdade), mas 0 que nao
deixa duvida e de que prestou urn excelente
sel'Vic;o a Filatelia, mostrando aos seus leitores que 0 coleccionismo de iSelos nao e um
entretenhnento de uns quantos cmaduros»,
mas sim que 0 assunto e tao impoIltante
que os Governos da maior parte das nac;5es
Ihe deddcam um iIllteresse rnuito especial, e
uma cuidadOlSa :a.tenc;ao e carinho.
LIlFE, como lIlao podia deixar de ser,
prestou justic;a a filatellia portuguesa, dando
a estampa, com relevante destaque, as series completas das «Aves» e cMotivos Indi-
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genas» de Angola, e «Peixes» e «Borboletas»
de Moc;ambique; quatro IS6ries que, sem duvida, honram a filatelia nacional. Se se tivesse tra~ado de uma competic;ao, PoIltugal
nao teria anda·do longe da vit6ria, quer pela
quanti dade, quer pela qualidade dos selos
ap-resentados, em relac;ao aos outros proses.
:£ d e salientar 0 rigor fiJateIico de cevtas
informac;5es, asGim como a bela apresentac;ao de todos os se\os ~m paginas de fundo
preto, que lhes reaJc;a as cores e 0 recorte
corr'ecto do den,t eado. Todos os selos apresentados sao carimbados. 0 carimbo aparece somente na ponta inferior dircita,
maculando no minimo possivel a formosura da estampa. A parte, .reproduz a
LIFE tres selos do Ultramar Portugues, incorrectamente obliterados, segundo 0 sell
ponto de vista.
Curiosa e a explicac;ao que nos da a LIFE, da maneira como conseguiu obter dos
C.T.T. portugueses a obJiterac;ao da fonna
ja indicada. Vale a pena traduzir: "As Leis
noIlte-americanas proibem a reproduc;ao a
cores de selos de uso corrente. Porero, ha
poueo tempo, at:.torizou-se a reproduc;ao de
seIol> estrangeiros . Todavia, 5urgiu urn obstaculo: segundo 'a .nova lei, os selos reproduzidos devem ser inutilizados no pais de
origem. Em breve descobrimos que, qu.ando
o Correio inutiliza 03 sellos, 0 faz sem consciencia, borrando-os e destruindo a sua beleza. Ora, como 0 que procuramos e precisamente fazer notar essa belleza, pedimos
aos CoI1l'eios dos varios pafses que obliterassem os sellos com l:ma 'Pequena marca no
iingulo inferior direito. Depois de uns meses de espera, todos os selos estavam em
nosso poder, excepto os de Angola e Moc;ambique. Duas series nos foram devolvidas mal inutilizadas. Remetemos outres. Estras, perderam-se no caminho. Como 0 tem·
po urgisse, enviamos correspondentes a Moc;ambique e Angola, e estes lograram realizar a taref.a».
Em pOUOO'.S palavras e em aJgumas paginas cheias de cor e belleza, da a LIFE uma
grande lic;ao fHatelica, a todos aqueles que
a leram, sem muita 'Possibilidade de «passarem paginas a frente", pois 0 assunto esta
excelentennente tratado, e os temas sao
atractivos. Aguaroemos que outros the sigam 0 exemplo.
Lunda, Angola
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faceis de obter, corn a possivel excep!;ao
da serie dos selos da Holanda, a pre!;os
muito razoaveis.
Os selos dos Jogos Olimpoicos <los Estados Unidos de 1932, podem ainda ser obtidos em primeko dia de emissao; e alguns
dos carimbos cornemorativos emit1dos pela
Alemanha, em 1936, sao algo comuns.
De 1948 para ca, existe material em abundancia. Urn coleccionador, se !desejar limitar-se, rpode arranjar uma Unda colec!;ao de
selos dos Jogos Olimpicos referentes a este
periodo do post-guerra. Evidel!lJtemente, ha
um certo Jlfunero de rnridades mddernas
que poderiio faltaa-, como seja 0 par de
selos da Coreia de 1948, mas se os carimbos e as vinhetas estiverem mc1uidas, 0
coleccionaldor podera ter uma -l inda e agradavel colec!;ao sem despesas exageradas.
Falando em Jinhas ,gerais, ,a liilatelia dos
Jogos Olimpicos pode ser dividida em tres
periodos. 0 rpll'imeiro, de 1896 a 1916, pode
ser olhado como 0 periodo c1assico. 0 segundo, e<ntre as !duas guerras mundiais,
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pode ser denominado 0 periodo medio. 0
terceiro periodo sera 0 do ap6s guerra.
Admito que uma colec!;ao cornrpleta dos
J.ogos Olimpicos sera disrpendiosa, mas as
series do periodo medio lIlao estariio fOora
do aIcance da maior parte dos coleccionudores medios, e 0 periodo !do ap6s guerra
esta em aberto ,para quem quer que seja.
Como cresce e se desenvolve uma colec!;ao de selos ,de J.ogos OHmpicos, - depende do coleccionador.
Inevitavelmente, os selos serao os alicerces. Mas os sobrescritos, os carimbos
especiais, blocos de provas, tudo isto constitwra a superestrutura.
Tomemos para exemplo a 10." Olimpiada,
que foi celebrada em 1932, com os seus
jogos de Invertrlo no Lago Placido, e os
jogos .de verao em Los Angeles. Foram
emit1dos somente tres selos, U1Il para os
jogos de invemo, e dois para os jogos de
verno. Assim, os 3 selos da 10.' Olimpiada
ficariio perdidO'S, se forem apresentaaos
numa so pagina.

Cohen, W. Boggs, J. A. Birch, J. Easton e
Jan Pouiie, tendo-me cabido a honrn de
apresentar 0 '!lOSSO eminente compatriota.
Este a.rtigo ja vai exressivarrne<nte longo,
mas no prolcimo, se para ele tiver acolhimento, !publicaJrei 0 .discurso nessa ocasiao
proferido.

a exposi!;ao de Varsovia, e para 0 pr6ximo
ano a de Bud~este. Tratando-se de paises
para alem da cortina de ferro,a participa!;ao portuguesa. tnestes certames sera provaveImente nlllla. Posso, ~, dar uma
boa noticia: Os quadros da exposi!;ao de
Londres foram vendidos para a Grc!cia, 0
que peI'1nite supor que, em 1961, Atenas
sera a sede duma exposic;ao internacional
de e<nvergadum semelhante as que se tern
verificado '!lOS paises ooidenta1s.

VIl- FUTURAS EXPOSI(:CJES
INTERNACIONAIS

Para

0

corrente ano,ainda esta prevista
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2 CRONICAS

Algo de novo e de noUvel na
politica dos selos
Tinhamos ja pronta uma outra cronica,
sobre os selos com eI1rOS, em continuacao
da de domingo passado. lMas a actualidade
e a importancia de determinada noticia,
que ha dias nos foi gentilmente comunicada pelo sr. engenheiro Couto dos Santos,
ilustre Correio·Mor, e que ontem [oi oficialmente t ransmitida ao Clube FilateJico de
Portugal, pelo sr. engeniheiro Manuel G.
Gra!;a, distinto director 'dos Servi!;os Industriais dos C. T. T., obriga..nos a que, gostosamente, a deixemos para uma das proximas semanas.
A l'ecen:te publica!;ao do Estatuto do
Sel0, com 'a consequente constituicao da
Comissao Filatelica Nacional, marca, indiscutlvelmente, uma fase nova, de mwtiplas
e valiosissimas consequencias, na historia
do selo portugues, na dos C.T.T., e lIla da
Filatelia nacional.
As primekas consequencias estao a vista: Atribui!;iio do substancial subsidio de
cern mil escudos, para a proxima Exposi!;ao Filatelica Nacional, Lisboa-196O, integrada nas comemorac~ henriquinas, e
emissao de urn sel0 tomemorativo da mesrna exposi!;ao.
Mas 'h a outra: A evidente melhoria na
confec!;ao dos selos portugueses continentais, confiada ao saber e a experiencia de
mestre Martins Barata, prestigioso consultor artistico dos C. T. T.
E outra ,a1n:da, aquela ultima, motive
deste artigo: A partir deste momento, passa
a haver um planoanual de emiss6es de
selos, 'coniforme ha pouco foi aprovado pOI'
aquela Comissao Filatelica Nacional, e agora foidete11IIlinado pel0 ilustre ministro
das ComunicacOes. E mais : Conforme noticias que largamente vao aparecer na Imprensa e na Ra,d io, todos os pol'tugueses em
geral, e os filate1istas em particular, sao
convidados a, ate deteI1minado dia de Agosto, apresentarem as suas ideias ou sugestOes sobre as pr6ximas emissOes de selos,
a fim 'CIe, seguidamente, serem presentes a

DO

referida Comissao Filatelica Nacionall, para
o efeito da elaborac;;ao daquele plano anual
da emissao d e selos.
o que, desnecessitando de comentarios,
bern demonstra que algo 'CIe 1Il0VO e de notavel se verifica na politica dos selos portugueses. - V. C.

Comeoando uma colecoao de
se los de Jogos Olimpicos

V Exposi~io Filatelica Nacional

Com a devida vema, publicamos parte
deste interessante artigo, da autoria do Sr.
Ernest Trory, extraido do "Philatelic Magazine», e no qual e focada a maneira de organizar ul1la colecr,:iio de selos de JogQs
Olimpicos:

Nao, ainda nao s era hoje que voltamos
a falar dos selos com erros. Embora tenham passado duas sem.anas s obre a nossa
promessa, e nao obstante 0 nosso quer.ido
dr. Jorge Vieira nos ter passado a frente,
na sua ultima cr6nica, na "Republica», a
tais erros dedicada, - e muito mais urgente
ralar-vos -h oje da V E~osiC;;ao FilateJica
Naoional, Lisboa -1960.
E esorevemos que e muito .mais urgente,
porque se passaram m.eses com urna organizac;;ao deficiente, e agora, com dois meses
de ferias intercalados, encontramo-nos perante esta realidade: tall exposic;;ao, de ambito naciona1, e integrada nas comemorac;;5es henriquinas, tera lugar em Lisboa, no
Palacio Galveias, de 5 a 20 de Novembro
proximo.
Efectivamente, 0 tempo urge. Mas estamos absolutamente convencidos de que it
gentileza da Camara Municipal de Li-sboa ,
que prontamente 1Il0S cedeu aquele local, e
ao ,n otavel espfrito de compreensiio e de
colaborac;;iio do senhor ministro das Comunicac;;Oes, do distinto corrcio-mor e dos
C. T. T., que nos d eram 0 substancial subsidio de cem mil escu'dos e urn selo comemorativo da exposi!;ao, n6s, comissao executiva, e 1Il0S, -filal1:e listas POI1tugueses, saberem os CClI'I'esponder amplamente, fazendo
todos e cada urn 0 seu melhor, e m ordem
a que a V Exposic;;ao Filal1:eIica Portuguesa,
Lisboa -1960, nao so seja a maior, mas,
mais do que isso, seja a e~pressao do d esenvo~vimento e do prestigio que a nossa
Filatelia alcancou, e esta al.cancando carla
vez mais ! - V. C.

Muitas vezes, perguntam-me se valle a
perra comec;;ar uma lClOlecc;;iio de selos e carimbos dos Jogos Olimpicos, nesta altura.
e JPreaiso nao esquecer que estamos no 64.°
an9, desde que apareceu no mercado a pIl'imeira serie de selos comemornndo os Jogos
Olimpoicos, e a procUira do proximo material e tao grande, que se torna virtualmente impossivel completa-lo, a nao ser com
dispendio de muito dinheiro.
Contudo, 0 assunto e de tao a1to interesse, que sera uma pena desencorajar 'a
ideia. Emquallquer caso, centenas de pessoas serao atJraidas pelas brilhantes series
dos novos J ogos Olimpicos, emitidas em
1960, e quererao iniciar 0 colecoionamento
deste tema, a despaito das d.i1iiCUJlclades que
Ihes surgilTiio, .quando comec;;arem a olhar
para 0 material mais antigo.
Pessoalmente, aoredito que ainda continua a haver urn. campo de acc;;ao, tanto pam
o coleccionador principanJte, C{)l!I1() para 0
colecaionooor mOOio e avanc;;ado. Mas aIlgumas indicac;;Oes sobre como e onde primcipiar, podem' lIlao viII' a desprop6sito.
Seria melhor comecar com as series correntes. Estas sao largamente anunciadas na
imprensa filateIica, encontrando-se facilmente, novas ou usadas, ou entao em primeiros ,dias de emissao. Como estes devem
ser coleccionado's, e evidentemente uma
questao de gosto pessoal. .Eu colecciono
cada sene em nova, e em primeiros dias
de emissao, e acho que estas formam urn
conjunto agradavel, especiatlmente se 0 prirneiro ilia de emissao e acompanhado de
carimbos alusivos aos Jogos Olimpicos.
Logo que os ISelos correntes dos Jogos

Olimpicos estao montados com seguran!;a
nos .aJbuns Idos novos adeptos, os mais entusiastas volvem a sua atenc;;ao para os selos e carimbos emitidos para comemorar
as anteriores Olimpiadas. 0 meu conse1ho
para estes coleccionadores e de apanhar
tUldoquanto Ilhes seja oferecido, dentro das
limdtac;;6es dos seus .recursos diinanceiros.
Neste campo e coleccionamento, a oportunidade mramente mca duas vezes a mesma
poI11:a.
o novo coleccionador breve reconhece
as possibilidades de um «tema Olimpico».
Claro que em breve sera SUI1)J'I'eeIIldiido pela
-d ificuldade oferecilda. por tal colecc;;ao, pensando provavelanente que a realizac;;ao dos
seus projectos Ide completar uma colecc;;ao
de selo mpo sera extJremamente remota.
A sua primeira tarefa -s era recolher tanto material comum, -quanto possa, e construir com J.sto ,u ma colecc;;ao representativa.
Mui-to deste material vulgaIr sera escasso
na a:l.-tura em que for celebrada a 18.' Olimpiada, em T6quio, em 1964. E par alturas
de 1968, algumas destas pec;;as serno mesmo
raras.
Com feliaidaide, sera possivel encontrar
algum<;lS p~ que digam respeito a cada
uma das OliID'piadas, que ifOll'a1Il celebradas
desde 1896 ate os nossos dias, sem dispendel' nenhuma ifortuna. POI' exemplo, os primeiros nove valores da serie dos J ogos
Olimpicos gregos de 1896, usados e em
born estado, deverno estar ao a:l.cance das
posses da maier parte dos coleccionadores
medios. Estes selos, mesmo sem a pil'esenc;;a odos 3 va:l.ores mais elevados, constituirao
uma boa in~roduc;;ao a uma co\ecc;;ao de Jogos Olirnpicos.
De 1920 para ca, nao e dificil encontrar
os ,selos emitidos tpelos cvarios paises. Assim,
os -s elos dos Jogos Olimpicos emitJidos pela
B61gica em 1920, ipela Franca em 1924, pel a
Holanda em 1928, pelos Estados Unidos em
1932, e pela Alemanha em 1936, sao tOOos
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Provas e Erros

A ex;posic;ao reuniu 375.000 selos, avaliados em dez miIh5es de libras.
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o sobrescrito especial com

0 carimbo col7lemorativo do 42.0 Congresso Filatelico da
Grii Bretanha

e licores. No inicio: «Madera, Old Custom»
e «House Sercia!». A. sobremesa : «Port.
Wallre's 1927».

Concorreram cinco filatelistas pol'tugueses : Urn, Eduardo Cohen, convidado especial, expos em lugar de HonIla, e assinOt
o «Roll of Distilnguished Philatelists», e quat!'O, Jose Gonzalez Garcia, Coronel Vitorino
Goidinho, dr. Ailimeida Dias e Manuel Marques Sena, obtiveram medalhas d e ouro.
Aqui lhes expressamos as mais efiusivas e
merecidas felicitac;5es, em nome de tod(ft<;
os filatelis tas portugueses.

*

Durante ·a assinatura do uRoIJ .. , 0 eloglO
de Eduardo Cohen foi feito pelo Prof. Doutor Ca.r.los Trinclio, que falou em ingll8s, e
cujo discurs o publicaremos no pr6ximo numero Idesta revista.

A Coso A . Molder
esta sempre . compradora de colecc;6es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, com os prec;os de venda,
ou fac;a 0 seu pedido por manC'~li:;ta,:o qual sera prontamente executado.

RUB

1. de Oezembro, 101.3.
0

Telefone

21514

0

(ilnador)

LISBOA

E dos selos com erros que vamos ocupar-nos neste artigo, embora, para bem os distinguirmos, tenhamos de, ligeimmente, dar
breve noc;ao do que sao os ensaios e as
provas.
A ·distinc;ao entre ensaios, provas e erros, e bastan-te dificil de fazer, muito controvertida e , em consequencia, plena d e
sUbjectivismo.
Distinguindo umas coisas das outras,
manifestamos, assim, 11ma opiniao pessoal.
na pretensao de extremaT campos, opinino
que e, alias, a de muitos outtos filatelistas ,
na maioria dos pontos focados-mas lIlao no
seu conjunto - e que de novidade, segundo
cremos, apenas tern a aporeser1llac;ao de, nwn
bloco, fixarmos exemplos das oVarias espedes de eI1I'Os.
Urn erTO, em fiJatelia, pode valer, e vale
muitas vezes , uma fortuna, e,assim, nao
admiTa que procurernos dedicar~l-he uma
das nossas habituais croni<:aS fiJateJ.icas .
Esta, entre nos, infelizmente, muito atrasada a rilatelia, e porque a coleccionac;ao
dos erTOS e ja urna espeoializac;ao, poucos
sao os coleccionadores que a tern tentado ;
dai a sua fraca valorizac;ao.
No estrangeiro, ao inves, 0 erro tern UIn
valor extraoroinario, que e tanto mais elevado quanto a raridade e 0 conhecimento
da sua autenticidade.
Fazem()l; esta prevenc;ao, por existirem
erros de dificil explicac;iio, os quais sao apelida:dos, graciosamente, por alguns filate!istas, de upossiveis pr()p6sitos» ou, abrevia.ciamente, uP. P.».
Em Portugal, a fiiIatelia tern, ultimamente, avanc;ado bastante, e porque comec;am a
surgir em forc;a os coleccionadores especiaIizados, born sera que os [lOVOS contactem
com estes assuntos, pois lIlao tardara que,
como sucede 1110 estrangeiro, ,1:'ambem em
Portugal os erros valham. milhOes .. .
o selo, ate ser obra a<:abad-a e p erfeita.
passa pelas maos de varios artisDas.
E, pois, faciJ que, nas maos do desenhaclor, do gra,vador; do fotografo ou do impressor, 0 selo tenha sofrido um acidente,
ainda que ligeiro.
Estes acidentes sao, regra geral, desco-
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bertos antes do selo comec;ar a circular,
pois todas as folhas sao, depois de term inada a impressao, a gomagem e a picotagem ,
examinadas COIn Iupas, uma a uma, por
funcionarios encaTregados da verificac;ao ,
que atiram pa.ra r efiugo as defeituosas ;
apesar de tudo, uma vez por outra, ha faltas ou defeitos que Ihes passam despercebidos, e dao, ao selo defeituoso que entrou
em oirculac;ao, valor dificil de estimar.
N\.JlIla troca de papel - com ou sem
filigrana -, a substituiC;ao de wna caracter tipognilico, ou a anormalidade dum picotado, sao suficientes para que cJassH'ique·
mos de erro determinado exemplar.
Vejamos - por que sao anteriores ao
erro - as definic;Oes do ensaio e prova.
"The Stamp Collectors Magazine» da-nos
a seguinte nOC;ao de ensaio: - «qua,l quer
grovura feita e enviada ao Governo para
aprovac;ao, mas nao aprovada».
Resp,i gando noc;oes de varios Jivros e
revistas estrangeiros e portugueses, 0 sr. dr.
A. H . de Oliveira Marques, no Iivro «Ensalos
e Provas de Selos PortJ.:.gueses», que Eladio
de Santos editou, da-nos, de ensaio e prova,
noc;5es que cuidamos perfeitas e, a seguir,
• reproduzimos.
Ensaio - «A dmpressao lCIe um desenho
nao aprovado oficialmente, quer no todo,
quer em parte, ou que, embora aprovado,
nao chegou a ser emitido» ;
.
Prova - «A impressao de urn desenho
aprov:ado oficiaJmente, e destinado a experiencias Ide colorido, de ·p apel ou de denteado».
As provas podem ainda cJassificar-se:
1 - Provas de gravador - «MoSDI1aiIldo
o processo evolutivo do trabalho do gravador, e produzidas por sua iniciativ,a »;
2 - Provas de cunho - efectuadas antes
da rep·roduC;ao na chapa, e, regra geral, em
papeI porcel-ana ou cartao;
3 - Provas de chapa - impressas, tal
como os selos, em blocos de vanios exem-

SeJos, selinhos & seloes
Urn burlEio pretendia

assoclar Fidei Castro
a um «neg6cio It de selos,
mas {oi parar a cadeia 0'.
ROMA, 28 ....:.. Grac;:as a Fidel Castro, urna
vasl'a organiza~o especializada no fahrico
e trnfioo de selos falsos cubanos e PaTaguaianos, «.COmemo:rando» os ipr6ximos Jogos Olimpicos, acaba de sea' descoberta pela
policia italiana, em colabora~ao com a Inte!1pol. 0 chefe da organim~ao, urn tal Castagna, escreveu a Fidel Castro propondo-llie «colocar» wn milhao e ;rru,io de selos
cubanos, e dividir os lueros.
o plI'esidente do conselho cubano declinou 0 ofelI'ecimento e avisou a policia italiana.

Os falsificadores enviaram os seIlS uselos», por eles fabricados, a filatelistas do
mundo inteiro, corWra Teembotlso. .
Urn credulo industrial de Milao, a quem
Castagna se 'apresentou como director dos
correios cuban os, emprestou os fundos necessarios para montar uma oficina de tipografia.
Cinco falsificadores foram ja ipresos.

Uniao Portuguesa
de FilateUa Crista
cS. GABRIEL,.
Sede: Rua das Pedras Negras, n.· [
LISBOA-2
Quota anual: Esc. 50$00
Boletim peri6dico, gratis.

SELOS-ALBUNS
CAT ALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR, 1961
BIBLI.oTECA DE INICIAQkO FILATELICA,
4 VOLUMEtS PUBLIC ADOS, EM BREVE APARECE
o 5. Volume.
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAM.A!R E ESTRANGEiJ:RO,
EM 3 QUALIDADES, PAPEL. CARTOLINA
E DE LUXrO COM DOBRADICAS.
SERIES OOMPLETAS DE P6RTUGAL, ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO.
PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQAO cO FILATELISTA»
E AS MINHAS LISTAS DE PREQOS.
0

Elcidio de Santos
RW1 B~ Lima, 27-LISBOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922

_V EXPOSIQ.A:O FILATELICA NAC]ON AL. LISBOA - 1960
Assumiu, muito merecidamente, a presidencia da Comissao Execu.tiva da V Exposi~ao FiIatelica Naoional, Lisboa. - 196!?,
o eminente fil8Jtelista e nosso quendo amIgo Eduardo Cohen, entIrando para aqu~la
Comissao, para a vaga aberta pelo ipedido
de demissao do sr. brigadei'l"O Cunha Lamas, 0 ilustre filatelista sr. Manuel M8Jrques Sena.
Os restantes membros da Comissao Executdva Siio os SIl's. Prof. Doutor Carlos
Trincao, dr. A. J. de Vasconcelps Carvalho, comandante Fernando de Barros, dr.
Jor.ge de Melo Vieira e eng. Ant6nio Eladio de Santos.
A V Exposi~ao Filatelica Nacional, como
dizemos notlJtros locais, mas quereroos acentuar aqui, rera lugar em 'Principios .de Novembro, no Palacio Galveias, gemrtidmente
cedi do pela Camara MUIIlicipal de Lisboa.
e a inscri~ao respectiva, prestes a fechar,
ainda pode ser feita na secretaria do Clube
Filatelico ,d e Portugal, ou nos comissarios.
nacional e regionais.

DAS BANDAS DO NORTE ...
Certo filatelista do norte, para e10giar as
suas reunioes e 0 seu ambiente, niio encontrou termos melhores do que estes: era serena intimidade de familia, aquele doce
aconchego de antigo-solar portugues, aquele
ambiente que nao e facil de tOipar obi para
as bandas de baixo... »

o sublinJuulo

Ii nosso, mas os tres ponque niio
tinllos silo dele, que bem se

ve

tem assistido, por exemplo, aos nossos inesqueciveis banquetes do erDia do Selo».
Os tres pontinhos silo dele, que bem
se ve que continua a usar de processbs do
norte, que felizmente se nao usam cd para
as bandas de baixo ...

DR. JORGE DE MELO VIEIRA
Demtre os filatelistas portugueses, espe- '
dalmente demtre os seus principais prop agandistas e orientadores, 7 t~bem entre
os dirigentes do "Olube F1J.ateiIco de Portugal», e colaboradores desta Tevista, - ~es
taea-se, e muito, 0 dr. Jorge de Melo Velra,
distinto inspector do Banco de Portugal, e
que, tanto em Lisboa como ~a 'p~ovincia,
esta realizando uma obra VallOSlSStma, de
divulga~ao e de valoITiza~ao da Filatelia
portuguesa.
o dr. Jorge Melo Vieira, espirito din amico e incansavel, faz, semanai1rnente, a exeelente sec~o filatelica da «Republica», mas
ainoa escreve interessantes artigos para
os jomais de Arganil, :£vora, Luanda, ~c.
E, wtimamente, devotou-se a tertUlia filatelica que todos os ,domingos de manha se
reune sob as arca!d'a s da Praca do Arieiro,
e a quail, se criar e estender Ta,izes, com.o
pareee que ja criou, muito pede contribmr
para 0 desenvolvimento da Filatelia, ao
mesmo tempo que dara iVida, anima~ao e
cor, a bela pra~ da cidade nova.
Recomendando aquela simpatica tertlilia a todos os filatelistas lisboetas, e a todos quantos, da provincia, do ultram8lI' ou
do estrangeiro, 'Passero urn domingo em
Lisboa - express amos aqui vivissimos agradecimentos ao entusiastico, que ainda por
dma e estuclioso, dJr. Jorge de Melo Vieira.

DR. HORACIO

GARCI~

Esteve gravemente ,doellte, encontrando-se
jd completamente restabelecido, 0 sr. dr.
Horacio Garcia, nosso querido amigo e fUIlcionario superior - e muito distinto - da
Embaixada do Japiio. 0 dr. Horacio Garcia
tem sido, por mais do que uma vez, de
invulgar e penhorante gentileza para 0 110Sso Clube, quer aferecendo-nos duas belas
colec~oes de selos do Japiio, uma para 0
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Clube e outra para 0 seu Presidente, quer
trazendo a. nossa sede 0 anterior e ilustre
Embaixador do Japao. Motivos pelos quais
aqui Jhe expressamos a nossa viva satis/afaO pelas suas completas melhoras.

JOSE MkRrIA FIkLHO DE
MACEDO
Deu-nos 0 ;prazer <CIa 'Sua visita 0 nosso
prezado cons6cio eamigo Jose Maria Fialho de Macedo, .comerciamte de selos em
Ilhavo, em cuja regiao muito tern contribuido paJra a cU,vulgac;ao da filate1ia.

Congresso anual da

r

MARCOFI LIA
)

FederaGBO Internacional

PORTUGAL

CARIMBOS COMEMORATIVOS

CARIMBOS DE 1.0 DIA DE CIROULACAO

de Filatelia

Exposir;ao Filatelica de Cartografia

Padre Oruz

A NOSSA C,AlPA
A gravura da nossa capa representa uma
folha inteira de um dos selos ·da recente
serie do Aero Clube de Portugal. Tem a
particularidade rara, que a torna valiosissima, de falta de denteado em toda a primeira fila horizontal. E, fora de duvidas,
uma pefa notdvel, pertencente ao nosso
amigo e prezado cons6cio sr. Castel-Branco, de Viana do Castelo, que supomos ainda
a ter a. ,venda.

s

E L

o s

BAVIERA
ALE·MANHAS OCIDENTAL
E ORIENTAL
BERLIM
Contra referenda, envio 11 escolha.
Envie mancolista, sem compromisso.

RUDOLF JANH
HERRSCHING

•

Bayern-D. Bundesrpubl.
gegr. 1920

Nos dias 9, 10 e 11 de Setembro pr6ximo,
realizar-se-a, no Palacio da Cultura e das
Ciencias, em Vars6via, 0 CongI'esso anual
da F. I. P.
AI6m dos asSU!Iltos normaLs de tal r euniao, aJparecem referidos, no 'r espectivo programa, cel1tos ipontos que julgamos de interesse referir no nosso Boletim:
a) Reclamac;ao da Federac;ao Nacional de
FiJatelistas Hlingaros, contra a decisao da
F. I. P. que considera mdesejavela emissao
htingara do «Dia do Se10» 1952-1953.
A sanc;ao tda FI,P l:1un!damentou-se no
facto de tal emissao aparecer corn uma sobretaxa de 100%. A Federac;ao Hungara alega que esta sobretaxa reverteu. totalmente
a favor da Federac;ao de Filatelia, e que s6
a compra daque1e selo dava direito a entrar na Exposic;ao.
Lembra ainda casqs semelhantes, como,
por exemplo" por ocasiao das exposic;5es de
Lousana em 1955, e Nabal em 1959, em que
selos de valor nominal de 10 a 20 centimos
foram vendidos a 2 fro suic;os.
b) Pede a FloP que providencie no sentido de se conseguirem boas condiC;6es de
exposic;ao para os selos apresentados em
reunifies internacionais, para evitar que
exemplares expostos sejam prejudicados
por demasiada exposic;ao ao sol.
c) 0 ,congresso dara 0 seu patrocinio as
seguintes Exposic;6es:
Budapeste, em Setembro 1961
Praga e Buenos Aires em 1962
d) E infomna ainda que foram marcadas
datas para -as seguintes exposic;5es:
1963 - Istambul
1964 - IUo de Janeiro
1966 - Belgrado.

Vila Nova de F'amalicao - 10 de J unho
de 1960. Estac;ao dos C. T. T.

Festas da Rainha Santa Isabel
Lisboa-18 de Julho de 1960-S. I. R.
Rua de S. Jose
Porto - 18 de Julho de 1960 - Estac;ao de
Correios da Batalha

IV Centenario da Universirdade de

~vora

Coimbra-14 de Julho de 1960. Estac;ao

C. T. T.

!..",ls ~tn(lsl,b ~a
Lisboa -18 de Julho ,de 1960 - S. I. R.Rua de S. Jose
Porto - 18 de J ulho ,de 1960 - Estac;ao de
Correio da Batalha
Coimbra - 18 de Julho de 1960 - Estac;ao de Correio de Coimbra.
~vora -18 de JUJIho de 1960 - Estac;ao de
Correio de ~vora

Obset1Vac;ao: 0 desenho do carimbo e
identico para 0 Porto e Coimbra.

SllDa 'lCcelaa
Em Lisboa, faleceu recentemente 0 nosso
prezado amigo e cons6cio sr. Luis Ernesto
da Silva Rocha, que com ,g rande assiduidade
frequentava a nossa sede, e aqui contava
inu.mer-as simpatias.
11. sua viuva, .sr." D. Ana da Silva Rocha.
e a seus dois .fHhos, apresentamos sentidissimos pesames.

ANONCIOS

ECONOMICOS
ESCRITORIO FILATl!LICO
de 100.0 M . da Cunha

Pago bem. Portugal
e Ultramar. Coiecclies,
pacl'tes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigos II mo·
demos. Bons deacon·
tos. Llsta pre COB
GRATIS

Ferreira da SUva - Pra!;a do Municipio.
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefonea 366496 e 845759

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar·
dez, Goa, India Portuguesa. S6cJo APS,
CFP, elF, NPS. Fornece selos portuguesea, especia.1mente India; Envelopes de
1.· Dla; Maxtmos e Inteiros. Pre!;irio a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangel·
ros a $03 cada franco. Jo~ Plnto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.·-Esq.-Lls·
boa - Telefone 842083.
Grandes e pequenas quantldades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu~s, troco ?or selos para a sua colee·
c;lio, mediante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
Rue de Medelene, 80·3.· _. LlSBOA
~ROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro, pagando bern. Resposta It seore·
taria do Clube, ao n.· 22.

Boletimdo Clube Filatelico de Portugal.
Compram·se os n." 1, 2, 3, e 4. Ofertas com
pre~, It Secretaria do Glube, ao n.D 27.
Desejo 1Jrocar selos novos, Portugal, Ul·
tramar, America do Sul e de todo 0 mundo.
Qferec;o: Marrocos, Gibraltar, Espanha, Ifni,
Sahara, Ferna!Ildo ,P6, Rio Muni e Guine, em
series completas, Comemorativos e Aereos.
AnUncio sempre valido. Francisco Rubio
Cano. Soberania Nacional n.D 32 - CEUTA
(Norte de Africa). ,E spana.
Desejo troca de selos de Desportos, Ani·
mais e Flores, com todo 0 mundo, e em
especial com UItrarnar Portugues. Correspondencia em port., .mgl., frances e es?
Maxima seriedade. J oao Trindade CalhaRua Tenente Valadim, 8 - Portalegre Socio do C. F. P. 3452.

Material filatcmoo - Material phistico Hawid
- Charneiras Philorga - Selos para Colecc;5es. - C. P. 510 - BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOIlrespondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Pas·
sos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - Brasil.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, au compro, pagando bern. Resposta It secretaria do Clube, ao n.D 22.
Tenho atendido os pedidos que me tern
sido feitos. Entretanto, minhas remessas de
selos nao tern sido correspondidas. Desejo
trocar, com qualquer pais -do mundo, selos
do Brasil (usados) comuns ou Comemorativos, na base de urn pDr urn, concordando
ate cinco de cada, responderei com Ul'gCncia. I.Iton Epichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Sa!Q>to - Brasil.
Compraan-se os Baletins do C. F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta
com prec;o It Secretaria do Clube, ao n.D 25.
Selos com erros, novos, de Portugal e
ULtramar, compro, pagarido bean. Cartas
Ii Secretaria, ao n.D 22.

Desejo trocar selos de Portugal e Ultra·
mar em -s eries completas, novos. Remeta
10 series ou mais, de cada. Em troca dOll
FILINNAS, FORMOSA, J:APAO E HOLAN·
DA. COIlrespondencia em ·i ngles. R. M. GARCIA STAMP CO. P. O. BOX 1860, Manila,
Philippines.
EXCHANGE WANTED with PortugaJ. and
Overseas unused cpl. set. Minimurn sendings
10 sets and above per kind. In exchange I
give PHILIPPINES, FORMOSA, JAPAN and
NETHERLANDS. Correspondence English
only.-R. M. GARCIA STtAMP Co.-Pi O.
Box 1860 - Manila Philippines.
Compro novos ou obliterados, urn ou
mais exemplares -do selo de 1$75 da Viagem
Presidencial de 1938, da P.rovincia de Cabo
Verde (El. Santos nr. 146) - Jose Corte·
-Real - Aeroporto da Illia do Sal - Cabo
Verde.

«,A jl4atel.a
'V.

C.

I!

~CS S~lCS'., -

~tAsil

7>t. 'V4Sebnetll(Js CatDAl/'tJ

Referimo-nos hli tempos, iIleste mesmo
lugar, elogiosamente,ao peri6dico «A Marcha dos Selos», 6rgao do «Brasilia Club Intemacionad», com sede em S. Paulo.
Hoje, com 0 mesmo 'desassombro e imparciaIidade de entao, temos de nos referir a urn artigo - especial para «A Marcha dos Selos» - que constitui urn ataque
pessoal. reles e nojento, ao Director deste
Boletim, que assina allguns dos seus alI'tigos
com as suas iniciais: - V. C.
Por Idever de oficio, temos de ler muitos
jomaJis e revistas, que .diMiamente ohegam
Ii nossa Sede; e, pelo mesmo dever de oficio, fazemos nesta secc;ao referencia a alguns deles, no caso presente para lavrar
o mais veemente protesto contra urn ataque injusto, e feito em termos que n6s,
portugueses, CIVIUZADtSSLMOS, como 0
pr6prio ·articulista brasileiro, 0 Dr. Heitor Fenicio, <Vire;presidenJte da P. S. P.,
reconhece, 56 somos obriga:dos a usar quando 0 baixo nive! mteleotual e cultural do
interlocutor nao rpermite que utiJlizemos outros, ISOb pena de nao iIlOS compreender.
Motivou 0 longo aI1razoado do Dr. Fenicio, 0 faoto de 0 nooso Director ter escrito
que nao era ICOleccionador tematico, e considerava a tematica wna fiIateIia de segunda ou terceira Oldenl.
Por outro lado, causa admiraC;ao, ao
supra-citado Fenicio, que, nas paginas destc
Boletdm, outroo exponham doutrina absolutamente contraria.
MaS aqui ... e assim mesmo, Feniciozinho.
CaJda qual exp5e, divremente, os seus gost05' e opini5es, I5eIIl que, rpor tal, rpretenda
al'Vorar-se em dono da ·filatelia mundial,
ou se sujeite a ser cobarde e miseravelmente insultadoe enxQlVaIhado.
o Presidente Ida DirecC;ao do Clube Fila.telico de Pomugal e urn acerrimo defensor dos selos novos; da Direcc;ao faz parte
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outro Director que prefere os selos usados.
Pois e urn rprazer assistir as suas anima·
das conotroversias, ;cada qual defendendo,
com eleva~o e conhecimento, os seus pontos de !Vista. E 1odosaprendemos com isso,
p01'que e ce!I11:0 que da rtroca de ideias entre
homens sempre se podem coIher ensinamentos, que :nao se adquirem na troca de
coices entre burros.
Digamos, porern, em que consiste 0 artigo, para gaudio dos nossos cons6cios que
o nao souberem.
o homem descreve urn passeio que fez
em Portugai. Vau 0 Estoril, Sintra, 0 sor·
riso brejeiro de D. Amelia (sic).
... Este homem sempre viu por ca cada
coosa...
Bebeu urn excelente vinho ern AIcobac;a,
c comeu uma plan gada de cerejas, na Guarda ...
E ai esta.
A causa, 0 «ptimum movens» da sua
arenga, Ifoi precisamente a plangada de ceo
rejas em cima odo vinho ...
Sobreveio-lhe uma diarreia Jiteraria, como todas as diarreias, porea, oSUja, mal-chei·
rosa, que, se nao deucabo dele - 0 que foi
pena -, ja dmdo cabo .do nosso DiTector...
E desatou a escrever insultos e sandices.
Tendo 0 nosso Piretor assinado apenas
com as suas ilruiciais - V. C. - como, de
resto, ja aqui tern escrito, muitas dezenas
de vezes, 0 Dr. Fenicio afi=a que is to e
urn pseud6nimo atras do qual sa esconde,
cnvergonhadamente, 0 autor da docal Que
lhe .desagradou ...
Ora, annal, 0 que seu Fenicio nao sabe
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que significa a palavra pseudOOimo.
Va, homem, aneta..se em despesas, COIIlpre urn dkliona.rio, - e aprel!lda.
Ter, ern filatelia, ou em qualquer outro
assunrto, uma opiniao diferente, nao significa, obrigatoriamente, dizer uma asneira.
Mas afinmaT que uma assinatura por iniciais e urn pseudOndmo, isto sim, e que e
dizer uma asneira.
.. .Allrenda, que tern muito que aprender,
e com qualquer desta casa.
Aoredite: - Nern a ipr6pria mulher que
aqui faz a limpeza escreVeria «Daqui ha
cern aIIlOS ... », referlndo-se ao futuro, como
este Fenicio faz.
uHa cern ooos .. .» refere-se .sempre ao
passado; cDaqui a cern anos... » ·referir-se-a
ao futuro, como Fenicio queria dizer, mas
nao conseguiu.
... Vamos, compre ltambem t:ma gramatica, e va de estudair...
Nao sei como esta 0 problema da Instrucao no Bmsm, mas creio, firmernenrte,
que muito melbor do que 0 Fen1cio nos
mostra. ,Entre n6s, matricu1ado nurn ourso
de educacao de adultos, coan muito rtempo e
nao menos trabalho, ti:nha algumas possibilidades de obter diploma de instrucao
primaria.
A .seguix, este anaganao que, como se ve,
mal sabe escrever, - e prometo nao citar
mais dos seus dislates, ipara nao alongar
estas considerac;5es - despeja outra serie
de improperios, peI'gUnta 's e 0 nosso Director conhece 0 Regulamento da F.I.P., acerca
das exposic;6es rtematicas, esse mesmo Regulamento que I!IaS paginas deste Boletim foi
publicado, discutido e comentado, e cita
Ec;a de Queir6s, paTa atribuir ao nosso Director a ngura do Conse1heiro Acacio...
Oh gmnde! Oh extraordimtrio! Oh enot'me Ec;a de Queir6s!. ..
Tao vasta, tao unLversal e a difusao da
tua obra, que ate chegou ao conhecimento
deste Dr. Heitor Fen1cio!
Pois, Feniciozilnho, esse imor:tal escritor,
honra e gl6ria da Lingua Portuguesa - por
si tao barbaramente assassinada -, nao
criou 56 a figura do Conse1heiro Acacio.
Criou muitas, muitas outras, por exemplo, a do celebre Palma Cavalao, que escrevia injurias nas gazetas ...
E aqui tem 0 Fen£cio urn 6ptimo pseud6nimo; 'timva.Jlhe 0 Palma, rporque palmas
ninguem Jhas dara, com certeza, e ficava
56 Cavalao, Dr. Caivalao.
Estupendo pseud6ndmo, que !he assentava que nern uma luva...
0

.. .Para que 'havia ele de ir bulir com 0
Ec;a de Queir6s...
SeguidameDJte, cita-nos 'Vamos termos de
medicina, a 1al ponto que -hesitei em 0
sup~r medico, quanto mais lIlao fosse porque ja la dizia Paracelso que, de medico
e de louco, todos temos urn pouco (embora
este ,parcciro tenha muito roais de louco do
que de medico). Assim, faJIa-lIlos ern psicossornatica, eve, na discordancia de opini5es,
uma manifestacao allroidiana».
A mim, que sempre vi os medicos esoreverem ",Freudiana», por 'CIeri-var de Freud,
o grande medico austriaco; da-me a impressao de que quem assim escreve 0 faz por
ter -a penas ciencia de ouvido. Mas pode ser
impressao mi:nha...
Fala.,nos agora 0 Dr. Fen1cio em mimetismo.
Mas ,gabera, ele, 0 que e mimetismo?
Nao sabe, coan certeza, visto que aincta
mo comprou 0 dicionario...
Mimetismo significa precisamente 0 oontrario do que sup6e, incompanivel Dr., e e
a ipropriedade que tern os seres vivos de
modificarem 0 >Sell aspecto, i1nodificaC;6es
essas trnnsmi1li.das e me1horadas ao 10illgo
de milemios, para pa-r ecerem precisamt;mte
o que nao sao.
Ora 's e a tematica se da uns ares de
mimetismo, 56 0 pode :fazer para parecer 0
que nao e...
Isto de se empregar31Jl termos dificeis,
~m se saber 0 que sig;niJficam, da sempre
bota.
Teme ainda este divertido filatelista que
a doutrina da docal que !he desagradou
tenha sido causada rpor iproblemas domesticos. A cooisa» reveste>.se, aqui, de uma ' tal
irliotice, que, fmncamente, nern tern POllta
por onde se the pegue.
Pois ,f ique sabendo, seu Fenicio mimeteiro, (isto e que e 'l:ma ernpanzinadela de
ciencia! ) que pela Peninsula Iberica passaram muitos e variados povos, os Fen£cios
entre eles, quando entao se espalhavam
pelo mundo conhecido, -a todos enganando
com 0 -s eu ·i nvento da moeda e 0 seu fino
tacto diplomatico (que este, infe1izmente,
nao herdou); com a vinda dos Cartagineses, acabou..se aqui, em boa hora, a ra\;a
dos fenicios.
Qutros viveram. !pOS1:eriormente, e os que
mais se demoraram foram os Mouros, de
quem herdamos muitos dci'eitos e qualidades.
Desrtas Ulrimas, vem 0 cuidado que temos em nao meter os assun10s exteriores
no «dornus» (quer dizer casa, ern datim) ,
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Mifnisterio' das Gomunicaf(oes
ADMINISTRA9.if.O GERAL DOS CORREIOS,
TELS,GRAFOS E TELEFONES
PORTARIA N.· 17.832
16 de Julho de 1960
Manda lanc;ar em circuJac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor, uma
emissao extraordinaria de ·selos postais comemorativos do 5.· Centenario da morte do
Infante D. Henrique, com as dimens6es de
26X33,6
denteado 121j4 horizontal e
12112 vertical, lIlas taxas, temas, e quantidades seguintes:
1$OO-Armas ........... .... ............ . . 15.000.000
2$50 - Cara'Vela ....... .. ........ .... ... . . 3.000.000
3$50 - Retrato ............. .. ........... . 2.000.000
5$00 - Divisa ... ............. ... .... .... . .. 1.000.000
8$00 - Barca ... ... ... .. ........... .... ... .. 1.000,000
10$00 - Sagres .. ............ .......... ... .. 1.000.000

uma emissiio extraovcLinaria de oolos pOStais comemorativa do 4.· Centenario da
Universidade de evora, {;om as dimens6es
de 34,5X27mm, denteada 13.5, nas taxas, .:0res e quantidades seguintes:
$50 - azul ......... ... .. .... ... .......... .. .. . 5.000.000
1$00 - castanho sobre fundo arna·
relo .. .. ..... ........... ............ .. .. 9.000.000
1$40 - vermelho .... .. ... ............ .... .. 1.000.000

=,

MinisteriQ das Comunicaf(oes
DIREC9.if.O GERAL DOS C. T . T.
PORTARIA N.· 17.816
12 de Julho de 1960

Mifnisterio- das GcYmunicaf(oes
ADMINISTRA9.if.O GERAL DOS C. T. T .

Direcr;iio dos Serllir;os Industriais

Manda emitir e por em circuJac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor, uma
emissiio extraordinaria de selos postais

PORTARIA N.· 17.815
12 de Julho de 1960
Manda emitir e pOr em circulac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor,

(Reprodu9io au/orinda pelo. C. T. T.)

«Padre Cruz», com as dimens6es de
35X27mrn, denteado 13,5, nas taxas, cores
e quantidades seguintes:

( Reprodu9io au/orinda palol C. T. T.)

1$00 - castanho-escuro .... .. .. ..... ... .. 9.000.000
4$30 - azul-escuro .. ........ ..... .......... 1.000.000

A Filatelia,- Arte

e Ciencia
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nem trazer para

mesmcos.

Ra jei alguns anos, ocorreu, numa capital da provincia de terceiTa or-dem, urn
acontecimento, 11 primeirra vista trivial e
insignifiClll!lJte, mas que teve uma grande
repercussao entre a grei estudantii.
No Instituto de curso .gecu:ndeirio daquela POVOa!;aD, distinguia-se, p elo grande
caudal de conhecimentos que revelava passuir, urn Tapaz de 13 anos, matriculado no
2.° ano de geografia .g eral. Nenhurn como
ele ,clava respostas com tao singular aprumo e acerto, 'Sobre a potencia colonial de
algumas na!;Oes, bern como a respeito da
situa!;iio geognifica de iilias, dominios, colemias, etc., permitindo-se 0 Juxo de dar
noticias historicas sobre sucessos de importancia, nomes de homens, descri!;oes de
monurnentos, e a cita!;ao de distintas datas
comemorativas de factos historicos.
o rapaz era, realmente, a admira!;lio da
classe inteira. 0 professor de geografia, qlle
de vez em ,quazn;do se eJogiava de ter na
sua auJa urn fen6meno estudantil, atribuia
a cudtura de seu aluno a ,u ma excessiva
aplica!;!;ao do mesmo, e lIlunca haNia indagado como seu discipulo aJd!quiI'ia tantos e
tantos conhecimentos, fora do PTDgrama
ofidal do Ins titUtD.
Urn dia, Tevdsando os atJIas de cartas
geogrcificas desenhadas pelDs alunos, acertDU em dar com urn, entre cujas peiginas
h8lVia al'tisticas foilias de gelDS de correio
de divers os proses. 0 catedratico sentiu
prontamente a sugestao daquelas beJezas
de desenho, f.'Stampa e eolondo, nao duvidando que os mesmos se achavam no atlas
por urn E'-quecimento ou descui.do, e abstraiu-se, .d urante largo tempo, na contempla!;aodos selos, tendo depois, maquinalmente, PTOCUrado na capa do atlas 0 nome
do aluno. Es te nome era
de seu aluno
mais adiantado. Prontamente, ·urn raio de
luz brilhou irrttensamente no seu cerebro.
Nao era muito forte em assuntos de filatelia, porem era muito culto e vivaz, e pade,
portanto, sL',gePir..se a ideia de que a cultura exoepcional ,do rapaz se encontrava no
coleccionismo filatelico. Nao .Ihe custou
grande trabalho comprooar que, efectivamente, 0 estudo dos selos era 0 marumcia.J
daquela enorme soma de conhecimentos de
todo 0 genera, de que d,wa fe nas suas Ii-

°

~oes.

Desde entao, 0 catedratico ficou a penS:lr que a paixao coleccionista era, pelo menos, urn sistema de equilibrio mental; nao

por

J. Mlljo Tocabens
viu com indiferen!;a nem CODl desprezo, a
afei!;aD peJa filatelia; naD fez cbro com os
nescios que sorriem maliciosamente na presen!;a de colecciDnadores, a'lltes pelo contrario, aquele sabiD professor convel'teu-se,
sem ser coleccionador, em urn ardente defensor da FJlatelia, cia quell fala de citedra,
nao poucas vezes com grand'e entcsiasmo,
estimula:noQ !:eus alunos a ·q ue nao desdenhem tao poderosD elemento cultural, que
faz do ignorante urn homem instruido,
muitas vezes urn sabio, pela gran·d e vanedade deconhecimentos que encerra a complexa IClrte filateJica.
Quantos conhecimentos positivos da 0
coleccionamento aos jooens!

Este excelente artigo de 1. Majo Tocabens, inicialmente publicado no "Pent Pilatelico», toi, posteriormente, transcrito em
varias revistas e jornais sul-americanos.
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exterior osassuntos do-

Mas, claro, oomprendemos e aceitamos
que POVDS semi-selvagens, menos evoluidos,
menos civiIizados, tais cexmo os felIlicios, niio
sigam os nossos habitos.
Ten.IDna este admiravel cronista poor
transcrever urn artigo que the agradou e
por chamar vigarista ao nosso Director.
Ora, seu Fenicio, aqui em PoI'tugal, s6
cham amos rvigarista aalguem a dis&aia db
bra!;o, do b:ra!;o do advel'sano, entenda-se,
para Ihe darmos, desse modo, todas as
chanches.
•
Faze-Io a milhares de quiJ.6metros de distancia, e 'Illetendo de pel'lllciD nada memos
do que urn oceaI!lO, e atitude que nao 0
honra, mas, enfiirn., la .t m as suas razOes e
.
a sua prudencia...
Aceite, pox-em, urn conse1ho: - Se algum
dia voltar a Portugal, naD chame vigarlsta
a ninguem. Nem os que 0 sao ,g ostam que
Iho chamem, quanto mais os que 0 nao
sao... Doutro modo, arrisca-se a regn'eSSa·r
a penates CDm urna diarreia nao meramente Iiteraria ...
o caso deste Fenicio ficarla iIIlcompleto,
se nao revelassemos que, naD obstante decJaorar nao saber -quem seja V. C., sempre vai dizendo que «tambem ha no Brasill
outros que promovem exposi!;5es de seJos,
sao presidentes de cJubes, escrevem sobre
coleccionismo, 'Cloutrinam, criticam... lO e para disfaT!;ar - acrescenta: ce nllDCa tdvel'am coJeq:ao de seloslO.
Uma inteligencia mesmo muitD abaixD
da mediana, identificarla d'aoiImente as anidais V. C. com dr. VasconcellOS CarvaJho,
Presidente do Clube FilateIico de PoI'tugal,
Director dD Boletim dD Clube FilateJico de
p.ortugal, causidico muitD di~in.to, membro
da Comissao Filatelica Nacional, etc.
Romem culto, dinrunico, que ha cerca
de dez aDOS diPige 0 Olube Filatelico de
PDrtugal, colaborador assiduo de Tevistas
nacicillais e esliraingeiras, que Item Dnganizado aq.ui, porque ilio pedem, a maioria
das Exposi!;Oes rea1izadas nos Ultdmos anos,
entre as quais - sem ser Itematico - as
melhores Exposi!;Oes tematicas que entre
n6s estiveram paten,tes, e que tern, comD fiJatelista, nada menos do que 0 seguinte
« ::uI'rictclurn» :

MEDALHAS EM EXPOSI9CJES INTERNACIONAIS:
Lisboa - 53, bronze
Norwex - 55, bronze
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Finliindia - 56, prata
Israel - 57, bronze
Interposta - 59, prata
Palel'lllo - 60, prata
Barcelona - 60, pI'ata
E nada menos do que 15 medalhas de
p'rata e vermeil, em exposi!;Oes d'ilat6licas
nacionais e regionais.
.

EXPOSI9CJES TEMATICAS:
Nao senodo coleccionador tematico, fDi ele
o Ol'ganizador Unk:o da I." Elq)OSi~D Filatelica da Tematica dos Caminhos de FerrD,
e da 1.' ElOpOsi!;ao PDI1tuguesa de FilateIia
Tematica, primeiras elOpOsi!;Oes tematicas
que se ,realizaram em POI'tugad, e patrocinO'll todas as que se lhes seguiram.

CLUBES:
~ SOOD e presidente da DiJreq:lio do
Olube FHatelico JCIe POl1tugal, iniIIlterruptamente, desde ha dez anDS; sOcio honorario do Clube Intemacionail. de Filatelia, do
PDrto ;s6cio hononlrio do Clube FilatelieD de iM092.Illbique, e sell delegado a Federa!;lio POIItUguesa de Fillatelia, desde a funda!;lio 'desta; e vice-presidente da AssemblciaGeral da Fedel1a!;ao Portuguesa de Filatella.

OUTROS CARGOS:
Foi 0 unico filatelista membra da
Comissao de Ronra da Exposi!;ao Filatelica liIltemacionaJ. de Lisboa - 53; delegado adjunto de Portugail. IIlD Congresso da Federa!;lio linternaciOIUlll de Filatelia ode 1953; presidente dDS JuI'is de quase
todas as exposi!;Oes poortuguesas realiza'Clas
. desde 1953 ate ao IPresente; e l1llembro da
COmissaD FilateIica Nacional, importante
orgilo dos C. T. T., que hoje superintende
em tudD que diz respeito aos selos portugueses; e e .membrD da Comissao Executiva
da V EX'PDSi~ao Filatelica NaciOlIlal, Lisboa
1960.

PUBLICA9CJES FILATP.LICAS :
Dirige, ha cerca de dez a'llDS, 0 ..Bolenm
do Clube Filatelico de PoI'tugallO, revista
mensal de quarenta paginas, que e, no seu
genero, uma das maiores e melhDTes publica!;Oes de todo 10 mundo.
. Tambem desde ha dez anos a esta parte,
redige a seq:lio filat6lioa semanal do gI'aIlde
jomal «Dhirio de Lisboa. , e, 81em de colaborar em varias revistas espanholas, e 0
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Do nosso cons6cio sr. Felix da Costa
Ilha, de" Alcoentre.
«Nao quero temninar sem fe:licitar V.
Ex.' pela magnifico mimero do ![lOSSO Baletim, pelo seu grande e bela artigo, e pehs
raz5es IIlO mesmo insertas; inteiramente de
aeopdo! "
FinaJImente, do sr . Antonio Borges de
Brito, do Barreiro:
«Tendo lido 0 Boletim do Clube Filatelieo <de PontugaJ , n.O 107, d e Maio, distribuido ha POllCO, ver.ifiquei ,p elo sea artigo
«Uma vez por todas», que ao Amigo tern
sido didgidas orillicas malevolas.

Fiz paJrte da sua Comissao Ovganizadora
em 1943, e das suas Direq;:5es n os anos de
1944 a 1946, acompa.nho sempre a .v ida e 0
progresso do Clube, e posso afinmar que,
atraves da ·s ua existencia, decarridos ja cerca de 17 anos, somente desde 1950 0 Clube
comec;:ou a ·a tingir 0 nivel e projecc;:ao de
engrandecimento, pawa que foi fundado, ~u
do produto da grande actividade desenvolvida rpelo Amigo, ·q ue me cumpre deixar
aqui bem patente e eJCI)ressa».
A todos, reafimnamos aqui Os nossos
melhores agradecimentos .

Ad min i stra ~a 0 -G erol dos
Correios, Telegrafos e Telefones
Ovdem de Servic;:o n .O 6003,7 - Estatuto
do selo postal. Correspondencias com selos
jd servidos.
Q § 1.0 do artigo 37.° do Decreta-Lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, obriga
os individuos que utiJizaJrem selos servidos
para franquia das coprespondencias ao paga,mento de cern vezes a taxa correspondente a esses selos . Regula-se lIla presente
opdem .d e servic;:o a forma como deve ser
executada aquela disposic;:ao ~egal . Assim:

1 - A correspondencia so sera entregue
ao destinatario, convocado pMla verificar 0
facto, se ele pagar 0 porte devido, indicar
o nome e momda do remetente, se necessario, e puser it disposic;:ao do correio, depois de ter tornado conhecimento do respectlivo conte11do, ou 0 objecto por inteiro,
no caso de eJe nao se pader separaJr do
presumido corpo .de deli to, ou a parte do
objecto (sobrescri.to, cinta, parte da carta ,
etc.) que contiver 0 enderec;:o e selo ja servido. Desta convocac;ao se lavrara auto de
que constem todas as indioac;:6es relativas
a identitiicac;:ao do remetente, 0 qual sera
assinado pelo funcionario Iposta,l e 11elo destinatario. A recusa eventuad deste Ultimo
ficara exarada so referido auto;

2 - 0 au.to, ·a eompanhado da respectiva doeumentac;:ao, sera remetido Ii estac;:ao de origem, ·que cobra.rn do remetente,
contra recibo passado no impresso rnadelo n. 12, a importancia devida, considerada como «multa», sobre ela inddindo,
povtanto, enos 1=os da lei vige:nte, 0
adicional de 25 por cooto 11ara 0 Estado.
Aquela importancia sera olassificada
como «Rendimentos ·diver-sos nao esrpecificados da explomc;:ao postal», devendo como
tal , ser incluida no modelo n ." 410;
3 - Se do envolucro da correspondencia nao cOlIlstarem indicac;:5esque permitam identificar 0 remetente, e se 0 destinatci:no se 'TecUSar a faze-lo, a IIleISIIlIa devpra ser enviada para 0 servic;:o de refugo.
Oesde que seja possiveJ a identificac;:ao com
os elem.entos colbidos ![leste servic;:o, proceder-se-a como se determina no numero anterior, para 0 Cl,ue /Sera expedida a COI'respondencia para a estac;:ao da localidade onde
aquele remetente residir.
Arq . 13-1-12. DSE2.
10 de Marc;:o de 1960. 0 Administrador
Adjunto, Henrique Pereira.

exi to a

V 8 i constituir notavel

vExposi~ao Filatelica Hacinnal
Lisboa
A V Exposic;:iio .Fila,teIioa Nacional, Lisboa-1960, que, de 5 a 13 e de 18 a 20 de
Novembro ;proximo, se ·r eaJizad no Palacio
Galveias, ao Campo Pequeno, gen1li1mente
cedido rpela Camara Municipal de Lisboa,
- vai, decerto, eonstitJuir urn grande exito, mesmo a avaliar pelos ruatelistas que
ja se enoontram inscritos, nao obstante 0
que as inscric;:6es podem ainda ser feitas na
seoretaria do nosso Clube, e tamb6m por
inteI'meruo dos respectivos comisscirios, nacional e regionais.
OS COMISSARIOS NACIONAL E
REGIONAIS
Bfectivamente, alem do Comissario Nadonal, 51". Henrique Mantero, a Comissao
Executiva da EXiposic;:ao designou os seguintes CcmESlScirios Regionais:

Abrantes - Manuel Gueifao Galric;:a
Angra do Heroismo - cNuoleo Filla,telico
de Angra do Heroismo
Barreiro - Dr. Carlos Jose da Oruz e
Franc;a
Bombarral- Humberto Sousinha Macatrao
Braga - Amadeu Regalo
Caldas da Rainha- S6pgio W. de Sousa
Sim5es
Castelo Branco - Narciso MeMo Brciz
Coimbra - Clube Filateli.co db Centro
Covilhii - Dr. Francisco iF'eio
Evora - Juve:ntude Sport Oube
Figueira da Fo? - Dr. A.r:tur Beja
Funchal-Dr. Jose.da Cunha TaJVares da
Silva
Leiria - .G emio Litenirio e Recreativo
Olhiio - Dr. Ailexandrino Passos
Oliveira de Azemeis-Joaquim da Silva
Ledo

1960
Dvar - Clube Fila,teIico de Ova.r
Ponta Delgada-Nucleo Filatelico Micae,l ense
Porto - Angelo Cor.reia
Santarem - Circulo ·Cultural Scalabitano
Torres Vedras-Jose Hipolito
V alel1~a - Jose Ganzalez Garcia
Viana do Castelo-Alberto Hugo Caste:l-Branco
Vila Nova de Famaliciio - Fernando Ribeiro Osorio ·Allves
Vila Franca de Xira-Antonio Joaquim
Faria Amaro
Vila Real de St." Antonio- Bmilio Diogo
Costa
V iseu - Clube Fill ateIico e Num~'smatico
de Viseu
~O

ULTRAlMAR:

Angola - Centro ,F ilatelico de Angola
Cabo Verde - Clube Filatelico de Cabo
Verde
Estado da 1ndia-·Luis M. de Noronha
Guine - Com. CaPlos Alberto SaJ!gueiro
Rego
Macau - Eduar.do Augusto Gracia,s
Mo~ambique-Clube Filatelico de Mac;:ambique
S. Tome e Principe-Joao Paulo Rego
Teixeira
Timor -Cap. Helder Samnento
A COMISSA.O EXECUTIVA E OS SEUS
TRABALHOS
Tendo pedido a sua dem.issao 0 sr. brigadeiro Cunha Lamas, a Comissao Executiva
da V Exposic;ao Filatelica Nacional ficou
constituida pelos ·s rs. Bduardo Cohen, presidente, prof. doutor Carlos Trincao, dr. A.

BOLETIM
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J. de Vasconcelos Carvalho, comandante '
Fernando de Barros, Manuel Marques Sena,
dr. Jorge · de Melo Vieira e Eng. Ant6nio
Ehldio de Santos.
A Comissao instalou a sua secretaria na
sede do Clube Filatelico de Portugal, e in·
tensificou todasas suas actividades.
SUBsmIOS E SELO COMBMORATIVO OA
EXPOSICAO
C. T. T., POI' inteI1lTIedio da C(JIII1issao Filat6lica Nacional, ·concederam 0 subsidio de cern mil escudos a V Exposic;ao
Filatelica NacionaI, e autorizaram a emissao de urn selo cOIIiemorativo.
A Comissao Nacional das Comemorac;6es
do Centemirio da Marte do Wante O. Henrique concedeu-lhe tambem 0 subsidio de
cinco mil escudos.
05

OS JuRIS DA EXPOSICAO

o Juri da V Exposic;ao Filatelica Nacional e constituida ,por Sir John Wilson e
pelos HS. Major Alexandre Guedes de Magalhaes, Dr. Ant6nio Fragoso, Prof. Doutor Car1los Trincao, Eduardo Cohen, Jose
Gonzalez Garcia e Manuel Marques Set:!a.
A par>te tematica tera urn juri proprio,
constituido pelos 5rs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, Eng. Antonio Eladio de Santos,
Tenente-Coronel CaI'doso Salgado e Dr. Jorge de Melo Vieira.

Clubes Filatellcos do Brasil
«SOCIEDADE FILATELICA RIO
GRANDENSE»
Realizou-.se a Assembleia Geral da prestigiosa «Sooiedade Filatelica Rio Grander,se, que elegeu, para 0 bien10 1960-61, os corpos directivos seguintes:
Direc{:ao:
Dr. Benjamim C. Camozato, presidente
( reeleito)
General Pedro Messias Card<YLo, vice-presidente
J oao Carlos Thofem, 1.° secretario
Dr. Octavio Rodrigues da Silva, 2.° secretario
Dr. Jaymino Chagastelles, 1.° T~oureiro
Joao Carlos Bopp, 2.° Tesoureiro (reeleito)
Octacilio F. da Conceic;ao, Bibliotecario
(reeleito)
Dr. JUlio Marino de Carv<illho. orador
(reeleito)
Comissao fiscal:
A. J . IRenner
Dr. Mano de Oliveira (reeleito)
Eugenio F. Di Primiq (reeleito)
Comissao de trocas: Carlos Schamberg
Comissao de estudos e pareceres:
Wlado Andrassevic
General Pedro Messias Cardoso
Dr. Nicolau Batory
Cumprimentamos afectuosamente todos
os ele1tos, na pessoa do prestigioso Dr.
Benjamin C. Camozato, nosso querido Amigo, e oferecemos-lhes as paginas desta revista.

propo8ito do recente
ar'ligo

do nocScSo ?iJirector

Sobre 0 recente e desassombrado artigo
do nosso Director, recebemos inUmeros telegramas, telefO!Ilemas e caITtas de apIauso,
de entre os quais destacamos apenas os
segui!ntes :
Do nosso consocio sr. Emilio Diogo Costa, de Vila Real de Santo AntOnio:
«0 'a rtigo por V. Ex." pu:blioado 1110 mimero 107 do Boletim do C.F.P., que acabo
de receber, proponcionoume a opOI1lru.nidade de 03crever-lhe algumas linhas, 0 que
des de ha tempo tencionava fazer.
Primeiro, e para !he dar- a saber que
taanbem hli sOOos do C.F.P. que apreciam
o 1:rabailho que a bern da filatelia e do Clube V. Ex." tern dispendido, Jho agradecem
e incitam a continuaJr. Ha deseontentes?
Mas lIlem podia deixar de .ser! Mesmo para
o que de mais perfeito houvesse a face da
terra, haveria sempre os eternos «inconfor·
mistas». e da lIlatureza. hurnana! Portanto,
se V. Ex." trabailha com a conscit~ncia de
que 0 faz a bem da filatelia e do Clube (e
faz ! ! !), cQlIlilJinue sem se importar comas
criticas, e IIlO sentido de-mas daqui a muitos e bons anos-haver quem lembre 0
velho ,ditado «atJr.is ,de mim vim quem bom
me fanh.
.
SeguDldo, e para the agradecer, como
Presidenie do Clube, os servic;os prestados
pelo mesmo, na aquisic;ao dos envelopes
F.O.C. e das navidades do Ultramar, cuja
aqt:.isd!:ao, se nao fora 0 Clube, teria de fazer por intenrtedio dos negociantes.
E terceiro, que e 0 motivo 'Por que desde
o Verao pasado tenho 'querido escrever-llhe,
para the dizer 0 quanto aprecio as suas
cronicas no «Diario de Lisboa», e sugerir-Ihe a mudan~a do lc1ia da publicac;ao, pois
os oSeus leitores da p,~cia, nesta epoca,
recebem a 2." eclic;ao do jomal, que pOl' vezoo onao traz a monica filatelica, sacrificada
ao futebol. Haveria muita dificuldaJde em
a pt:tblicac;ao ser ao sabado, quando nao ha
futebois?!

Aceite V. Ex." os cumprimentos e agradecimentos durn dos mais modestos s6cios
do C.F.P., que aprecia e sabe 0 quanto de
saorificio e preciso para rom competencia
se Itwar a cabo 0 1Jrabailho que V. Ex."
realiza.
Com os protestos oda mais elevada considerac;ao me subscrtwo, etc.» .
Do noS50 con:s6cio sr. Eduardo Doutel de
Andrade, de Mirandela:
«Li erell, com a mais simpatioa impressao, 0 artigo de V. Ex.", publicado no
Ultimo IllUmero. do Boletim d.esse aIube.
Como V. Ex." podera ca1CUJlair, sou urn
«soldado desconhecido» do ex.ercito fiilatelico.
No local em que me encontro, como
«testa ide ponte. filatelLica, no nordeste
transmontano, <chamo, ;ruinguem me responde; olho, nao vejo ninguem »...
A nao ser as publicac;oes periodicas destes 2 ou 3 ill1D.mos anos, iIlao tenho a minha 'disposic;:ao, quaisquer infoI1lTIac;Ocs ou
esolarecimentos que bem me permitam Ievar a cabo a empresa em que me meti.
Oai a necessidade, ja POI' mais de uma
vez expressa, de contribuir com perguntas
~astidiosas, para 0 aurnento IC!as atribulaC;1>es de urn Presidente que eu Illao supus
tao sobrecarregado com graciosos dtweres.
Da quota pal1te que me cabe nessas atribulac;Oes, apresento sinceras descu1pas, e
ofer~o a V. Ex." 0 meu inteiro apoio m0ral, em toda e qualquer emergencia.
.com verdaldeira considerac;iio e estima,
etc.»
Do ilustrc Advogado e nosso cons6cio sr.
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, antigo deputado:
«Com muiios cumprimentos, 0 Manuel
Ribe1ro Ferreira, Illa sua ·q ualidade de sOcio
do aIube Filatelico, vern felicitar 0 seu p·rezado Amigo, pelo seu claro e nobre ar>tigo
em 0 n.O 107 do Boletim do Cll.lobe».
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J. de Vasconcelos Carvalho, comandante '
Fernando de Barros, Manuel Marques Sena,
dr. Jorge · de Melo Vieira e Eng. Ant6nio
Ehldio de Santos.
A Comissao instalou a sua secretaria na
sede do Clube Filatelico de Portugal, e in·
tensificou todasas suas actividades.
SUBsmIOS E SELO COMBMORATIVO OA
EXPOSICAO
C. T. T., POI' inteI1lTIedio da C(JIII1issao Filat6lica Nacional, ·concederam 0 subsidio de cern mil escudos a V Exposic;ao
Filatelica NacionaI, e autorizaram a emissao de urn selo cOIIiemorativo.
A Comissao Nacional das Comemorac;6es
do Centemirio da Marte do Wante O. Henrique concedeu-lhe tambem 0 subsidio de
cinco mil escudos.
05

OS JuRIS DA EXPOSICAO

o Juri da V Exposic;ao Filatelica Nacional e constituida ,por Sir John Wilson e
pelos HS. Major Alexandre Guedes de Magalhaes, Dr. Ant6nio Fragoso, Prof. Doutor Car1los Trincao, Eduardo Cohen, Jose
Gonzalez Garcia e Manuel Marques Set:!a.
A par>te tematica tera urn juri proprio,
constituido pelos 5rs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, Eng. Antonio Eladio de Santos,
Tenente-Coronel CaI'doso Salgado e Dr. Jorge de Melo Vieira.
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em 0 n.O 107 do Boletim do Cll.lobe».
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Do nosso cons6cio sr. Felix da Costa
Ilha, de" Alcoentre.
«Nao quero temninar sem fe:licitar V.
Ex.' pela magnifico mimero do ![lOSSO Baletim, pelo seu grande e bela artigo, e pehs
raz5es IIlO mesmo insertas; inteiramente de
aeopdo! "
FinaJImente, do sr . Antonio Borges de
Brito, do Barreiro:
«Tendo lido 0 Boletim do Clube Filatelieo <de PontugaJ , n.O 107, d e Maio, distribuido ha POllCO, ver.ifiquei ,p elo sea artigo
«Uma vez por todas», que ao Amigo tern
sido didgidas orillicas malevolas.

Fiz paJrte da sua Comissao Ovganizadora
em 1943, e das suas Direq;:5es n os anos de
1944 a 1946, acompa.nho sempre a .v ida e 0
progresso do Clube, e posso afinmar que,
atraves da ·s ua existencia, decarridos ja cerca de 17 anos, somente desde 1950 0 Clube
comec;:ou a ·a tingir 0 nivel e projecc;:ao de
engrandecimento, pawa que foi fundado, ~u
do produto da grande actividade desenvolvida rpelo Amigo, ·q ue me cumpre deixar
aqui bem patente e eJCI)ressa».
A todos, reafimnamos aqui Os nossos
melhores agradecimentos .

Ad min i stra ~a 0 -G erol dos
Correios, Telegrafos e Telefones
Ovdem de Servic;:o n .O 6003,7 - Estatuto
do selo postal. Correspondencias com selos
jd servidos.
Q § 1.0 do artigo 37.° do Decreta-Lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, obriga
os individuos que utiJizaJrem selos servidos
para franquia das coprespondencias ao paga,mento de cern vezes a taxa correspondente a esses selos . Regula-se lIla presente
opdem .d e servic;:o a forma como deve ser
executada aquela disposic;:ao ~egal . Assim:

1 - A correspondencia so sera entregue
ao destinatario, convocado pMla verificar 0
facto, se ele pagar 0 porte devido, indicar
o nome e momda do remetente, se necessario, e puser it disposic;:ao do correio, depois de ter tornado conhecimento do respectlivo conte11do, ou 0 objecto por inteiro,
no caso de eJe nao se pader separaJr do
presumido corpo .de deli to, ou a parte do
objecto (sobrescri.to, cinta, parte da carta ,
etc.) que contiver 0 enderec;:o e selo ja servido. Desta convocac;ao se lavrara auto de
que constem todas as indioac;:6es relativas
a identitiicac;:ao do remetente, 0 qual sera
assinado pelo funcionario Iposta,l e 11elo destinatario. A recusa eventuad deste Ultimo
ficara exarada so referido auto;

2 - 0 au.to, ·a eompanhado da respectiva doeumentac;:ao, sera remetido Ii estac;:ao de origem, ·que cobra.rn do remetente,
contra recibo passado no impresso rnadelo n. 12, a importancia devida, considerada como «multa», sobre ela inddindo,
povtanto, enos 1=os da lei vige:nte, 0
adicional de 25 por cooto 11ara 0 Estado.
Aquela importancia sera olassificada
como «Rendimentos ·diver-sos nao esrpecificados da explomc;:ao postal», devendo como
tal , ser incluida no modelo n ." 410;
3 - Se do envolucro da correspondencia nao cOlIlstarem indicac;:5esque permitam identificar 0 remetente, e se 0 destinatci:no se 'TecUSar a faze-lo, a IIleISIIlIa devpra ser enviada para 0 servic;:o de refugo.
Oesde que seja possiveJ a identificac;:ao com
os elem.entos colbidos ![leste servic;:o, proceder-se-a como se determina no numero anterior, para 0 Cl,ue /Sera expedida a COI'respondencia para a estac;:ao da localidade onde
aquele remetente residir.
Arq . 13-1-12. DSE2.
10 de Marc;:o de 1960. 0 Administrador
Adjunto, Henrique Pereira.

exi to a

V 8 i constituir notavel

vExposi~ao Filatelica Hacinnal
Lisboa
A V Exposic;:iio .Fila,teIioa Nacional, Lisboa-1960, que, de 5 a 13 e de 18 a 20 de
Novembro ;proximo, se ·r eaJizad no Palacio
Galveias, ao Campo Pequeno, gen1li1mente
cedido rpela Camara Municipal de Lisboa,
- vai, decerto, eonstitJuir urn grande exito, mesmo a avaliar pelos ruatelistas que
ja se enoontram inscritos, nao obstante 0
que as inscric;:6es podem ainda ser feitas na
seoretaria do nosso Clube, e tamb6m por
inteI'meruo dos respectivos comisscirios, nacional e regionais.
OS COMISSARIOS NACIONAL E
REGIONAIS
Bfectivamente, alem do Comissario Nadonal, 51". Henrique Mantero, a Comissao
Executiva da EXiposic;:ao designou os seguintes CcmESlScirios Regionais:

Abrantes - Manuel Gueifao Galric;:a
Angra do Heroismo - cNuoleo Filla,telico
de Angra do Heroismo
Barreiro - Dr. Carlos Jose da Oruz e
Franc;a
Bombarral- Humberto Sousinha Macatrao
Braga - Amadeu Regalo
Caldas da Rainha- S6pgio W. de Sousa
Sim5es
Castelo Branco - Narciso MeMo Brciz
Coimbra - Clube Filateli.co db Centro
Covilhii - Dr. Francisco iF'eio
Evora - Juve:ntude Sport Oube
Figueira da Fo? - Dr. A.r:tur Beja
Funchal-Dr. Jose.da Cunha TaJVares da
Silva
Leiria - .G emio Litenirio e Recreativo
Olhiio - Dr. Ailexandrino Passos
Oliveira de Azemeis-Joaquim da Silva
Ledo

1960
Dvar - Clube Fila,teIico de Ova.r
Ponta Delgada-Nucleo Filatelico Micae,l ense
Porto - Angelo Cor.reia
Santarem - Circulo ·Cultural Scalabitano
Torres Vedras-Jose Hipolito
V alel1~a - Jose Ganzalez Garcia
Viana do Castelo-Alberto Hugo Caste:l-Branco
Vila Nova de Famaliciio - Fernando Ribeiro Osorio ·Allves
Vila Franca de Xira-Antonio Joaquim
Faria Amaro
Vila Real de St." Antonio- Bmilio Diogo
Costa
V iseu - Clube Fill ateIico e Num~'smatico
de Viseu
~O

ULTRAlMAR:

Angola - Centro ,F ilatelico de Angola
Cabo Verde - Clube Filatelico de Cabo
Verde
Estado da 1ndia-·Luis M. de Noronha
Guine - Com. CaPlos Alberto SaJ!gueiro
Rego
Macau - Eduar.do Augusto Gracia,s
Mo~ambique-Clube Filatelico de Mac;:ambique
S. Tome e Principe-Joao Paulo Rego
Teixeira
Timor -Cap. Helder Samnento
A COMISSA.O EXECUTIVA E OS SEUS
TRABALHOS
Tendo pedido a sua dem.issao 0 sr. brigadeiro Cunha Lamas, a Comissao Executiva
da V Exposic;ao Filatelica Nacional ficou
constituida pelos ·s rs. Bduardo Cohen, presidente, prof. doutor Carlos Trincao, dr. A.
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cronista portugues da grande ,r evista brasileira «Reporter Filatelico».
Nurna palavra,ainda e sempre para V.
aprender, seu tFeniciozinho : 0 dr. Vasconcelos Carvailho escreveu, ate hoje, mais de
mil aFtigos sobre Filatelia, alem de ter proferido, sobre cia, mais de urna dezena de
conferencias e palestras. Va, 5eU Fenfcio
Cavalao: Aponte hi dois iguais, em to10 0
mundo!
Emfim . E 0 homem que, ,p oucos dia~
depois do seu insultuoso artigo, recebeu
conViLte para colaborar nessa mesmissima
«Maroha dos Selos». Sabia?

TtCNICA FILATELICA

cluira que V. C. esta mais looge do que 0
sputnik.
10. como se estivesse no C8u.
Ora e bem sabido que vozes de burro
nao ohegam ao Ceu ...
CARTAGO PARA TAL FEN1CIO !

EM 1960 EM

Compreeildemos 0 silencio do nosso Director, que nao quereria elizer, eIe prOprio,
as palavras que escrevemos .

v

E comprendemo-ao ,a inda porque a distancia que dele vai a urn ,F enicio qualquer,
e tal, e tao grande, que se este se puser a
procurnr enxerga-'lo, de nariz no ar, con-

LlCA
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LISBOA
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EXPOSI<;AO FllATENACIONAL

COM BUS T,~VEI S

LUBRIFICANTES
GAICIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTivEIS S.A.R.L.

LOURENCO

MARQUES
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que e a Idmpada de Wood,
e a Idmpada de Qua r t Z 0 ?
Muitas vezes Jemos, em seguida a descric;:ao de urn selo, que «aparece com tail cor
it lampada. de Wood», e, quando se faz
uma poeritagem, quase sempre 0 perito responde que «a fluorescenciaa luz de Wood
de selo exa.mmado nao corresponde a do
original», sup on-do ,que 0 selo e lialso, e que
o perito tenha tido a sua disposic;:ao, no
momenta do exame, urn selo autentico, ou
conhec;:a muito pel1feitamente as ,reaq;6es do
original 11 citada la.mpaoo de Wood.
Muitos ignoram, no entanto, 0 que' seja
sem.elhante aparelho.
Trata-se, fundamentalmente, ode uma limpada de mercurio ern vidro cle qua.rtzo (silicio praticamente puro) com urn filtro ultravioleta de vidro corado.
A peritagem 'de urn selo e urn exame rigoroso, que incide sobre todos os elementos do mesmo :
- 0
denteado, para irevelar wna reparac;:ao;
- a goma, para mostrar 5e foi recolado;
- a cor·da impressao, para determinar a
origem qufmica odos cornntes;
- a qualidade do papel, para demon 5trar urna fialsificac;:ao.
Cada elemento tern ,uma reacc;:ao diferentes, e esta cor.responde exactamente a do
original, pois que 0 mais pequeno desvio
faro suspeitar de fasificac;:ao, e podeni
orientar 0 perito para outro processo de
exame.
A COIDpalrac;:ao das cores da uma reacc;:ao demonstrativa, mas uma meSIlla cor
reage diferentemente, ccmi'oI1IIle e aplicada
em papel espesso ou delgado, brilhante ou
mate.
As cores obtidas p~r lIllistura (por exemplo : violeta( com:posto de 'venmelho e azul)
darao reacc;:6es suplemen1laJres em func;:ao
da percentagem das misturas.
Vej amos , pois, 0 que e essa misteriosa
lampada de Wood .
Esm 1903, 0 fisico americana Wood conseguiu separar os raios ultra-violetas do
espectro !t:minoso de urna lampada, par
meio de urn filtro liquido.
Este processo elementar, que deu 11 lafnpada. como era de justi!;3, 0 nome do seu
descobridor, foi sucessivamente aperfeic;:oado, dentro do mesmo principio.

Em 1925, conseguiu-se fUondir um vidro
especial de quartzo transpa.rente, muito
mais resistente do que 0 vidro ol1dinano,
e com urn coeficentie de reaq;ao as diferenQas de temperatura proximo de zero.
Substituiruio 0 filtro Iiquioo da lampada
de Wood por este ,vi,d ro, obteve-se a nova
hlmpada chamada de quartzo.
Pode-se examinar urn selo inodiferentemente com uma ou outra, com resultados
semelhantes, dado q\.le 0 principio em que
se fLLIldam e 0 mesmo, e so diferem no
processo de fubricac;:ao.
o aparelho comp5e-se fundamentalmente
de urna lampada como foote de Juz, e de
urn filtro.
A lampada e a, agora mtlga.r, afunpada
f1uorescente de vapores de mercUrio. Vma
corrente electrica, altenna ou continua, do
minima de 220 volts, aquece t:ma resistencia que leva 0 mercuric a ebulic;:ao. Os
gases que se desporendem sao inliIamados
por uma faisca que salta entre dois polos.
Isto provoca elevada temperatura, que detel1minaria dilatac;:6e,;; de V'idro incompativeis com as do material de suporte. A dificuldade foi resolvirla em 1925, com 0 u.sa
do vidro de quartzo, descoberto em 1902
pelo sabio alemao Kuech, .que logo em 1905
tiOOa inventado a lampadoa de quartzo. Com
efeito, 0 vidro de quartzo tern UIIll coeficiente de reacc;:ao as variac;:6es de temperatura conhecido e proximo do zero, e foi
portanto possivel prepa.rar Iigas de metal
de cooficiente identico.
A Il ampada de quartzo e semelhante 11
dosaparelhos usados em medioina, para
tratamento pelos ·raios ultra-violetas. Mas
enquanto que, neste caso, os raios sao d e
ondas curtas, inferiores a 310 ml u (1 u e
a milionesima parte do metro), as lampadas para peritagem emitem aopenas raios
de 366 m/u, e isto porque 0 filtro se encarrega de reter os restantes .
Al6m elisso, dado que a luz emitida e
'de tao grande intensidade lurninosa que
poderia causar cegueira, 0 filtro e corado
por meio de uma Hga de niquel e cobalto.
A plena intensidade de f1uorescencia so
e obtida apos uns 3 minutos de funcionamento, e so a parti'l" de entao convem examinar os selos de que se quer de tet'lTlinar
a autenticidade.

A Filatelia,- Arte

e Ciencia
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nem trazer para

mesmcos.

Ra jei alguns anos, ocorreu, numa capital da provincia de terceiTa or-dem, urn
acontecimento, 11 primeirra vista trivial e
insignifiClll!lJte, mas que teve uma grande
repercussao entre a grei estudantii.
No Instituto de curso .gecu:ndeirio daquela POVOa!;aD, distinguia-se, p elo grande
caudal de conhecimentos que revelava passuir, urn Tapaz de 13 anos, matriculado no
2.° ano de geografia .g eral. Nenhurn como
ele ,clava respostas com tao singular aprumo e acerto, 'Sobre a potencia colonial de
algumas na!;Oes, bern como a respeito da
situa!;iio geognifica de iilias, dominios, colemias, etc., permitindo-se 0 Juxo de dar
noticias historicas sobre sucessos de importancia, nomes de homens, descri!;oes de
monurnentos, e a cita!;ao de distintas datas
comemorativas de factos historicos.
o rapaz era, realmente, a admira!;lio da
classe inteira. 0 professor de geografia, qlle
de vez em ,quazn;do se eJogiava de ter na
sua auJa urn fen6meno estudantil, atribuia
a cudtura de seu aluno a ,u ma excessiva
aplica!;!;ao do mesmo, e lIlunca haNia indagado como seu discipulo aJd!quiI'ia tantos e
tantos conhecimentos, fora do PTDgrama
ofidal do Ins titUtD.
Urn dia, Tevdsando os atJIas de cartas
geogrcificas desenhadas pelDs alunos, acertDU em dar com urn, entre cujas peiginas
h8lVia al'tisticas foilias de gelDS de correio
de divers os proses. 0 catedratico sentiu
prontamente a sugestao daquelas beJezas
de desenho, f.'Stampa e eolondo, nao duvidando que os mesmos se achavam no atlas
por urn E'-quecimento ou descui.do, e abstraiu-se, .d urante largo tempo, na contempla!;aodos selos, tendo depois, maquinalmente, PTOCUrado na capa do atlas 0 nome
do aluno. Es te nome era
de seu aluno
mais adiantado. Prontamente, ·urn raio de
luz brilhou irrttensamente no seu cerebro.
Nao era muito forte em assuntos de filatelia, porem era muito culto e vivaz, e pade,
portanto, sL',gePir..se a ideia de que a cultura exoepcional ,do rapaz se encontrava no
coleccionismo filatelico. Nao .Ihe custou
grande trabalho comprooar que, efectivamente, 0 estudo dos selos era 0 marumcia.J
daquela enorme soma de conhecimentos de
todo 0 genera, de que d,wa fe nas suas Ii-

°

~oes.

Desde entao, 0 catedratico ficou a penS:lr que a paixao coleccionista era, pelo menos, urn sistema de equilibrio mental; nao

por

J. Mlljo Tocabens
viu com indiferen!;a nem CODl desprezo, a
afei!;aD peJa filatelia; naD fez cbro com os
nescios que sorriem maliciosamente na presen!;a de colecciDnadores, a'lltes pelo contrario, aquele sabiD professor convel'teu-se,
sem ser coleccionador, em urn ardente defensor da FJlatelia, cia quell fala de citedra,
nao poucas vezes com grand'e entcsiasmo,
estimula:noQ !:eus alunos a ·q ue nao desdenhem tao poderosD elemento cultural, que
faz do ignorante urn homem instruido,
muitas vezes urn sabio, pela gran·d e vanedade deconhecimentos que encerra a complexa IClrte filateJica.
Quantos conhecimentos positivos da 0
coleccionamento aos jooens!

Este excelente artigo de 1. Majo Tocabens, inicialmente publicado no "Pent Pilatelico», toi, posteriormente, transcrito em
varias revistas e jornais sul-americanos.
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exterior osassuntos do-

Mas, claro, oomprendemos e aceitamos
que POVDS semi-selvagens, menos evoluidos,
menos civiIizados, tais cexmo os felIlicios, niio
sigam os nossos habitos.
Ten.IDna este admiravel cronista poor
transcrever urn artigo que the agradou e
por chamar vigarista ao nosso Director.
Ora, seu Fenicio, aqui em PoI'tugal, s6
cham amos rvigarista aalguem a dis&aia db
bra!;o, do b:ra!;o do advel'sano, entenda-se,
para Ihe darmos, desse modo, todas as
chanches.
•
Faze-Io a milhares de quiJ.6metros de distancia, e 'Illetendo de pel'lllciD nada memos
do que urn oceaI!lO, e atitude que nao 0
honra, mas, enfiirn., la .t m as suas razOes e
.
a sua prudencia...
Aceite, pox-em, urn conse1ho: - Se algum
dia voltar a Portugal, naD chame vigarlsta
a ninguem. Nem os que 0 sao ,g ostam que
Iho chamem, quanto mais os que 0 nao
sao... Doutro modo, arrisca-se a regn'eSSa·r
a penates CDm urna diarreia nao meramente Iiteraria ...
o caso deste Fenicio ficarla iIIlcompleto,
se nao revelassemos que, naD obstante decJaorar nao saber -quem seja V. C., sempre vai dizendo que «tambem ha no Brasill
outros que promovem exposi!;5es de seJos,
sao presidentes de cJubes, escrevem sobre
coleccionismo, 'Cloutrinam, criticam... lO e para disfaT!;ar - acrescenta: ce nllDCa tdvel'am coJeq:ao de seloslO.
Uma inteligencia mesmo muitD abaixD
da mediana, identificarla d'aoiImente as anidais V. C. com dr. VasconcellOS CarvaJho,
Presidente do Clube FilateIico de PoI'tugal,
Director dD Boletim dD Clube FilateJico de
p.ortugal, causidico muitD di~in.to, membro
da Comissao Filatelica Nacional, etc.
Romem culto, dinrunico, que ha cerca
de dez aDOS diPige 0 Olube Filatelico de
PDrtugal, colaborador assiduo de Tevistas
nacicillais e esliraingeiras, que Item Dnganizado aq.ui, porque ilio pedem, a maioria
das Exposi!;Oes rea1izadas nos Ultdmos anos,
entre as quais - sem ser Itematico - as
melhores Exposi!;Oes tematicas que entre
n6s estiveram paten,tes, e que tern, comD fiJatelista, nada menos do que 0 seguinte
« ::uI'rictclurn» :

MEDALHAS EM EXPOSI9CJES INTERNACIONAIS:
Lisboa - 53, bronze
Norwex - 55, bronze

13

Finliindia - 56, prata
Israel - 57, bronze
Interposta - 59, prata
Palel'lllo - 60, prata
Barcelona - 60, pI'ata
E nada menos do que 15 medalhas de
p'rata e vermeil, em exposi!;Oes d'ilat6licas
nacionais e regionais.
.

EXPOSI9CJES TEMATICAS:
Nao senodo coleccionador tematico, fDi ele
o Ol'ganizador Unk:o da I." Elq)OSi~D Filatelica da Tematica dos Caminhos de FerrD,
e da 1.' ElOpOsi!;ao PDI1tuguesa de FilateIia
Tematica, primeiras elOpOsi!;Oes tematicas
que se ,realizaram em POI'tugad, e patrocinO'll todas as que se lhes seguiram.

CLUBES:
~ SOOD e presidente da DiJreq:lio do
Olube FHatelico JCIe POl1tugal, iniIIlterruptamente, desde ha dez anDS; sOcio honorario do Clube Intemacionail. de Filatelia, do
PDrto ;s6cio hononlrio do Clube FilatelieD de iM092.Illbique, e sell delegado a Federa!;lio POIItUguesa de Fillatelia, desde a funda!;lio 'desta; e vice-presidente da AssemblciaGeral da Fedel1a!;ao Portuguesa de Filatella.

OUTROS CARGOS:
Foi 0 unico filatelista membra da
Comissao de Ronra da Exposi!;ao Filatelica liIltemacionaJ. de Lisboa - 53; delegado adjunto de Portugail. IIlD Congresso da Federa!;lio linternaciOIUlll de Filatelia ode 1953; presidente dDS JuI'is de quase
todas as exposi!;Oes poortuguesas realiza'Clas
. desde 1953 ate ao IPresente; e l1llembro da
COmissaD FilateIica Nacional, importante
orgilo dos C. T. T., que hoje superintende
em tudD que diz respeito aos selos portugueses; e e .membrD da Comissao Executiva
da V EX'PDSi~ao Filatelica NaciOlIlal, Lisboa
1960.

PUBLICA9CJES FILATP.LICAS :
Dirige, ha cerca de dez a'llDS, 0 ..Bolenm
do Clube Filatelico de PoI'tugallO, revista
mensal de quarenta paginas, que e, no seu
genero, uma das maiores e melhDTes publica!;Oes de todo 10 mundo.
. Tambem desde ha dez anos a esta parte,
redige a seq:lio filat6lioa semanal do gI'aIlde
jomal «Dhirio de Lisboa. , e, 81em de colaborar em varias revistas espanholas, e 0
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que significa a palavra pseudOOimo.
Va, homem, aneta..se em despesas, COIIlpre urn dkliona.rio, - e aprel!lda.
Ter, ern filatelia, ou em qualquer outro
assunrto, uma opiniao diferente, nao significa, obrigatoriamente, dizer uma asneira.
Mas afinmaT que uma assinatura por iniciais e urn pseudOndmo, isto sim, e que e
dizer uma asneira.
.. .Allrenda, que tern muito que aprender,
e com qualquer desta casa.
Aoredite: - Nern a ipr6pria mulher que
aqui faz a limpeza escreVeria «Daqui ha
cern aIIlOS ... », referlndo-se ao futuro, como
este Fenicio faz.
uHa cern ooos .. .» refere-se .sempre ao
passado; cDaqui a cern anos... » ·referir-se-a
ao futuro, como Fenicio queria dizer, mas
nao conseguiu.
... Vamos, compre ltambem t:ma gramatica, e va de estudair...
Nao sei como esta 0 problema da Instrucao no Bmsm, mas creio, firmernenrte,
que muito melbor do que 0 Fen1cio nos
mostra. ,Entre n6s, matricu1ado nurn ourso
de educacao de adultos, coan muito rtempo e
nao menos trabalho, ti:nha algumas possibilidades de obter diploma de instrucao
primaria.
A .seguix, este anaganao que, como se ve,
mal sabe escrever, - e prometo nao citar
mais dos seus dislates, ipara nao alongar
estas considerac;5es - despeja outra serie
de improperios, peI'gUnta 's e 0 nosso Director conhece 0 Regulamento da F.I.P., acerca
das exposic;6es rtematicas, esse mesmo Regulamento que I!IaS paginas deste Boletim foi
publicado, discutido e comentado, e cita
Ec;a de Queir6s, paTa atribuir ao nosso Director a ngura do Conse1heiro Acacio...
Oh gmnde! Oh extraordimtrio! Oh enot'me Ec;a de Queir6s!. ..
Tao vasta, tao unLversal e a difusao da
tua obra, que ate chegou ao conhecimento
deste Dr. Heitor Fen1cio!
Pois, Feniciozilnho, esse imor:tal escritor,
honra e gl6ria da Lingua Portuguesa - por
si tao barbaramente assassinada -, nao
criou 56 a figura do Conse1heiro Acacio.
Criou muitas, muitas outras, por exemplo, a do celebre Palma Cavalao, que escrevia injurias nas gazetas ...
E aqui tem 0 Fen£cio urn 6ptimo pseud6nimo; 'timva.Jlhe 0 Palma, rporque palmas
ninguem Jhas dara, com certeza, e ficava
56 Cavalao, Dr. Caivalao.
Estupendo pseud6ndmo, que !he assentava que nern uma luva...
0

.. .Para que 'havia ele de ir bulir com 0
Ec;a de Queir6s...
SeguidameDJte, cita-nos 'Vamos termos de
medicina, a 1al ponto que -hesitei em 0
sup~r medico, quanto mais lIlao fosse porque ja la dizia Paracelso que, de medico
e de louco, todos temos urn pouco (embora
este ,parcciro tenha muito roais de louco do
que de medico). Assim, faJIa-lIlos ern psicossornatica, eve, na discordancia de opini5es,
uma manifestacao allroidiana».
A mim, que sempre vi os medicos esoreverem ",Freudiana», por 'CIeri-var de Freud,
o grande medico austriaco; da-me a impressao de que quem assim escreve 0 faz por
ter -a penas ciencia de ouvido. Mas pode ser
impressao mi:nha...
Fala.,nos agora 0 Dr. Fen1cio em mimetismo.
Mas ,gabera, ele, 0 que e mimetismo?
Nao sabe, coan certeza, visto que aincta
mo comprou 0 dicionario...
Mimetismo significa precisamente 0 oontrario do que sup6e, incompanivel Dr., e e
a ipropriedade que tern os seres vivos de
modificarem 0 >Sell aspecto, i1nodificaC;6es
essas trnnsmi1li.das e me1horadas ao 10illgo
de milemios, para pa-r ecerem precisamt;mte
o que nao sao.
Ora 's e a tematica se da uns ares de
mimetismo, 56 0 pode :fazer para parecer 0
que nao e...
Isto de se empregar31Jl termos dificeis,
~m se saber 0 que sig;niJficam, da sempre
bota.
Teme ainda este divertido filatelista que
a doutrina da docal que !he desagradou
tenha sido causada rpor iproblemas domesticos. A cooisa» reveste>.se, aqui, de uma ' tal
irliotice, que, fmncamente, nern tern POllta
por onde se the pegue.
Pois ,f ique sabendo, seu Fenicio mimeteiro, (isto e que e 'l:ma ernpanzinadela de
ciencia! ) que pela Peninsula Iberica passaram muitos e variados povos, os Fen£cios
entre eles, quando entao se espalhavam
pelo mundo conhecido, -a todos enganando
com 0 -s eu ·i nvento da moeda e 0 seu fino
tacto diplomatico (que este, infe1izmente,
nao herdou); com a vinda dos Cartagineses, acabou..se aqui, em boa hora, a ra\;a
dos fenicios.
Qutros viveram. !pOS1:eriormente, e os que
mais se demoraram foram os Mouros, de
quem herdamos muitos dci'eitos e qualidades.
Desrtas Ulrimas, vem 0 cuidado que temos em nao meter os assun10s exteriores
no «dornus» (quer dizer casa, ern datim) ,
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Mifnisterio' das Gomunicaf(oes
ADMINISTRA9.if.O GERAL DOS CORREIOS,
TELS,GRAFOS E TELEFONES
PORTARIA N.· 17.832
16 de Julho de 1960
Manda lanc;ar em circuJac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor, uma
emissao extraordinaria de ·selos postais comemorativos do 5.· Centenario da morte do
Infante D. Henrique, com as dimens6es de
26X33,6
denteado 121j4 horizontal e
12112 vertical, lIlas taxas, temas, e quantidades seguintes:
1$OO-Armas ........... .... ............ . . 15.000.000
2$50 - Cara'Vela ....... .. ........ .... ... . . 3.000.000
3$50 - Retrato ............. .. ........... . 2.000.000
5$00 - Divisa ... ............. ... .... .... . .. 1.000.000
8$00 - Barca ... ... ... .. ........... .... ... .. 1.000,000
10$00 - Sagres .. ............ .......... ... .. 1.000.000

uma emissiio extraovcLinaria de oolos pOStais comemorativa do 4.· Centenario da
Universidade de evora, {;om as dimens6es
de 34,5X27mm, denteada 13.5, nas taxas, .:0res e quantidades seguintes:
$50 - azul ......... ... .. .... ... .......... .. .. . 5.000.000
1$00 - castanho sobre fundo arna·
relo .. .. ..... ........... ............ .. .. 9.000.000
1$40 - vermelho .... .. ... ............ .... .. 1.000.000

=,

MinisteriQ das Comunicaf(oes
DIREC9.if.O GERAL DOS C. T . T.
PORTARIA N.· 17.816
12 de Julho de 1960

Mifnisterio- das GcYmunicaf(oes
ADMINISTRA9.if.O GERAL DOS C. T. T .

Direcr;iio dos Serllir;os Industriais

Manda emitir e por em circuJac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor, uma
emissiio extraordinaria de selos postais

PORTARIA N.· 17.815
12 de Julho de 1960
Manda emitir e pOr em circulac;ao, cumulativamente com as que estao em vigor,

(Reprodu9io au/orinda pelo. C. T. T.)

«Padre Cruz», com as dimens6es de
35X27mrn, denteado 13,5, nas taxas, cores
e quantidades seguintes:

( Reprodu9io au/orinda palol C. T. T.)

1$00 - castanho-escuro .... .. .. ..... ... .. 9.000.000
4$30 - azul-escuro .. ........ ..... .......... 1.000.000

ANONCIOS

ECONOMICOS
ESCRITORIO FILATl!LICO
de 100.0 M . da Cunha

Pago bem. Portugal
e Ultramar. Coiecclies,
pacl'tes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigos II mo·
demos. Bons deacon·
tos. Llsta pre COB
GRATIS

Ferreira da SUva - Pra!;a do Municipio.
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefonea 366496 e 845759

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar·
dez, Goa, India Portuguesa. S6cJo APS,
CFP, elF, NPS. Fornece selos portuguesea, especia.1mente India; Envelopes de
1.· Dla; Maxtmos e Inteiros. Pre!;irio a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangel·
ros a $03 cada franco. Jo~ Plnto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.·-Esq.-Lls·
boa - Telefone 842083.
Grandes e pequenas quantldades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu~s, troco ?or selos para a sua colee·
c;lio, mediante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
Rue de Medelene, 80·3.· _. LlSBOA
~ROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro, pagando bern. Resposta It seore·
taria do Clube, ao n.· 22.

Boletimdo Clube Filatelico de Portugal.
Compram·se os n." 1, 2, 3, e 4. Ofertas com
pre~, It Secretaria do Glube, ao n.D 27.
Desejo 1Jrocar selos novos, Portugal, Ul·
tramar, America do Sul e de todo 0 mundo.
Qferec;o: Marrocos, Gibraltar, Espanha, Ifni,
Sahara, Ferna!Ildo ,P6, Rio Muni e Guine, em
series completas, Comemorativos e Aereos.
AnUncio sempre valido. Francisco Rubio
Cano. Soberania Nacional n.D 32 - CEUTA
(Norte de Africa). ,E spana.
Desejo troca de selos de Desportos, Ani·
mais e Flores, com todo 0 mundo, e em
especial com UItrarnar Portugues. Correspondencia em port., .mgl., frances e es?
Maxima seriedade. J oao Trindade CalhaRua Tenente Valadim, 8 - Portalegre Socio do C. F. P. 3452.

Material filatcmoo - Material phistico Hawid
- Charneiras Philorga - Selos para Colecc;5es. - C. P. 510 - BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOIlrespondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Pas·
sos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - Brasil.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, au compro, pagando bern. Resposta It secretaria do Clube, ao n.D 22.
Tenho atendido os pedidos que me tern
sido feitos. Entretanto, minhas remessas de
selos nao tern sido correspondidas. Desejo
trocar, com qualquer pais -do mundo, selos
do Brasil (usados) comuns ou Comemorativos, na base de urn pDr urn, concordando
ate cinco de cada, responderei com Ul'gCncia. I.Iton Epichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Sa!Q>to - Brasil.
Compraan-se os Baletins do C. F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta
com prec;o It Secretaria do Clube, ao n.D 25.
Selos com erros, novos, de Portugal e
ULtramar, compro, pagarido bean. Cartas
Ii Secretaria, ao n.D 22.

Desejo trocar selos de Portugal e Ultra·
mar em -s eries completas, novos. Remeta
10 series ou mais, de cada. Em troca dOll
FILINNAS, FORMOSA, J:APAO E HOLAN·
DA. COIlrespondencia em ·i ngles. R. M. GARCIA STAMP CO. P. O. BOX 1860, Manila,
Philippines.
EXCHANGE WANTED with PortugaJ. and
Overseas unused cpl. set. Minimurn sendings
10 sets and above per kind. In exchange I
give PHILIPPINES, FORMOSA, JAPAN and
NETHERLANDS. Correspondence English
only.-R. M. GARCIA STtAMP Co.-Pi O.
Box 1860 - Manila Philippines.
Compro novos ou obliterados, urn ou
mais exemplares -do selo de 1$75 da Viagem
Presidencial de 1938, da P.rovincia de Cabo
Verde (El. Santos nr. 146) - Jose Corte·
-Real - Aeroporto da Illia do Sal - Cabo
Verde.
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Referimo-nos hli tempos, iIleste mesmo
lugar, elogiosamente,ao peri6dico «A Marcha dos Selos», 6rgao do «Brasilia Club Intemacionad», com sede em S. Paulo.
Hoje, com 0 mesmo 'desassombro e imparciaIidade de entao, temos de nos referir a urn artigo - especial para «A Marcha dos Selos» - que constitui urn ataque
pessoal. reles e nojento, ao Director deste
Boletim, que assina allguns dos seus alI'tigos
com as suas iniciais: - V. C.
Por Idever de oficio, temos de ler muitos
jomaJis e revistas, que .diMiamente ohegam
Ii nossa Sede; e, pelo mesmo dever de oficio, fazemos nesta secc;ao referencia a alguns deles, no caso presente para lavrar
o mais veemente protesto contra urn ataque injusto, e feito em termos que n6s,
portugueses, CIVIUZADtSSLMOS, como 0
pr6prio ·articulista brasileiro, 0 Dr. Heitor Fenicio, <Vire;presidenJte da P. S. P.,
reconhece, 56 somos obriga:dos a usar quando 0 baixo nive! mteleotual e cultural do
interlocutor nao rpermite que utiJlizemos outros, ISOb pena de nao iIlOS compreender.
Motivou 0 longo aI1razoado do Dr. Fenicio, 0 faoto de 0 nooso Director ter escrito
que nao era ICOleccionador tematico, e considerava a tematica wna fiIateIia de segunda ou terceira Oldenl.
Por outro lado, causa admiraC;ao, ao
supra-citado Fenicio, que, nas paginas destc
Boletdm, outroo exponham doutrina absolutamente contraria.
MaS aqui ... e assim mesmo, Feniciozinho.
CaJda qual exp5e, divremente, os seus gost05' e opini5es, I5eIIl que, rpor tal, rpretenda
al'Vorar-se em dono da ·filatelia mundial,
ou se sujeite a ser cobarde e miseravelmente insultadoe enxQlVaIhado.
o Presidente Ida DirecC;ao do Clube Fila.telico de Pomugal e urn acerrimo defensor dos selos novos; da Direcc;ao faz parte

Pelo
Dr. Ant6nio d'Almeida Figueiredo

outro Director que prefere os selos usados.
Pois e urn rprazer assistir as suas anima·
das conotroversias, ;cada qual defendendo,
com eleva~o e conhecimento, os seus pontos de !Vista. E 1odosaprendemos com isso,
p01'que e ce!I11:0 que da rtroca de ideias entre
homens sempre se podem coIher ensinamentos, que :nao se adquirem na troca de
coices entre burros.
Digamos, porern, em que consiste 0 artigo, para gaudio dos nossos cons6cios que
o nao souberem.
o homem descreve urn passeio que fez
em Portugai. Vau 0 Estoril, Sintra, 0 sor·
riso brejeiro de D. Amelia (sic).
... Este homem sempre viu por ca cada
coosa...
Bebeu urn excelente vinho ern AIcobac;a,
c comeu uma plan gada de cerejas, na Guarda ...
E ai esta.
A causa, 0 «ptimum movens» da sua
arenga, Ifoi precisamente a plangada de ceo
rejas em cima odo vinho ...
Sobreveio-lhe uma diarreia Jiteraria, como todas as diarreias, porea, oSUja, mal-chei·
rosa, que, se nao deucabo dele - 0 que foi
pena -, ja dmdo cabo .do nosso DiTector...
E desatou a escrever insultos e sandices.
Tendo 0 nosso Piretor assinado apenas
com as suas ilruiciais - V. C. - como, de
resto, ja aqui tern escrito, muitas dezenas
de vezes, 0 Dr. Fenicio afi=a que is to e
urn pseud6nimo atras do qual sa esconde,
cnvergonhadamente, 0 autor da docal Que
lhe .desagradou ...
Ora, annal, 0 que seu Fenicio nao sabe
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Clube e outra para 0 seu Presidente, quer
trazendo a. nossa sede 0 anterior e ilustre
Embaixador do Japao. Motivos pelos quais
aqui Jhe expressamos a nossa viva satis/afaO pelas suas completas melhoras.

JOSE MkRrIA FIkLHO DE
MACEDO
Deu-nos 0 ;prazer <CIa 'Sua visita 0 nosso
prezado cons6cio eamigo Jose Maria Fialho de Macedo, .comerciamte de selos em
Ilhavo, em cuja regiao muito tern contribuido paJra a cU,vulgac;ao da filate1ia.

Congresso anual da

r

MARCOFI LIA
)

FederaGBO Internacional

PORTUGAL

CARIMBOS COMEMORATIVOS

CARIMBOS DE 1.0 DIA DE CIROULACAO

de Filatelia

Exposir;ao Filatelica de Cartografia

Padre Oruz

A NOSSA C,AlPA
A gravura da nossa capa representa uma
folha inteira de um dos selos ·da recente
serie do Aero Clube de Portugal. Tem a
particularidade rara, que a torna valiosissima, de falta de denteado em toda a primeira fila horizontal. E, fora de duvidas,
uma pefa notdvel, pertencente ao nosso
amigo e prezado cons6cio sr. Castel-Branco, de Viana do Castelo, que supomos ainda
a ter a. ,venda.

s

E L

o s

BAVIERA
ALE·MANHAS OCIDENTAL
E ORIENTAL
BERLIM
Contra referenda, envio 11 escolha.
Envie mancolista, sem compromisso.

RUDOLF JANH
HERRSCHING

•

Bayern-D. Bundesrpubl.
gegr. 1920

Nos dias 9, 10 e 11 de Setembro pr6ximo,
realizar-se-a, no Palacio da Cultura e das
Ciencias, em Vars6via, 0 CongI'esso anual
da F. I. P.
AI6m dos asSU!Iltos normaLs de tal r euniao, aJparecem referidos, no 'r espectivo programa, cel1tos ipontos que julgamos de interesse referir no nosso Boletim:
a) Reclamac;ao da Federac;ao Nacional de
FiJatelistas Hlingaros, contra a decisao da
F. I. P. que considera mdesejavela emissao
htingara do «Dia do Se10» 1952-1953.
A sanc;ao tda FI,P l:1un!damentou-se no
facto de tal emissao aparecer corn uma sobretaxa de 100%. A Federac;ao Hungara alega que esta sobretaxa reverteu. totalmente
a favor da Federac;ao de Filatelia, e que s6
a compra daque1e selo dava direito a entrar na Exposic;ao.
Lembra ainda casqs semelhantes, como,
por exemplo" por ocasiao das exposic;5es de
Lousana em 1955, e Nabal em 1959, em que
selos de valor nominal de 10 a 20 centimos
foram vendidos a 2 fro suic;os.
b) Pede a FloP que providencie no sentido de se conseguirem boas condiC;6es de
exposic;ao para os selos apresentados em
reunifies internacionais, para evitar que
exemplares expostos sejam prejudicados
por demasiada exposic;ao ao sol.
c) 0 ,congresso dara 0 seu patrocinio as
seguintes Exposic;6es:
Budapeste, em Setembro 1961
Praga e Buenos Aires em 1962
d) E infomna ainda que foram marcadas
datas para -as seguintes exposic;5es:
1963 - Istambul
1964 - IUo de Janeiro
1966 - Belgrado.

Vila Nova de F'amalicao - 10 de J unho
de 1960. Estac;ao dos C. T. T.

Festas da Rainha Santa Isabel
Lisboa-18 de Julho de 1960-S. I. R.
Rua de S. Jose
Porto - 18 de Julho de 1960 - Estac;ao de
Correios da Batalha

IV Centenario da Universirdade de

~vora

Coimbra-14 de Julho de 1960. Estac;ao

C. T. T.

!..",ls ~tn(lsl,b ~a
Lisboa -18 de Julho ,de 1960 - S. I. R.Rua de S. Jose
Porto - 18 de J ulho ,de 1960 - Estac;ao de
Correio da Batalha
Coimbra - 18 de Julho de 1960 - Estac;ao de Correio de Coimbra.
~vora -18 de JUJIho de 1960 - Estac;ao de
Correio de ~vora

Obset1Vac;ao: 0 desenho do carimbo e
identico para 0 Porto e Coimbra.

SllDa 'lCcelaa
Em Lisboa, faleceu recentemente 0 nosso
prezado amigo e cons6cio sr. Luis Ernesto
da Silva Rocha, que com ,g rande assiduidade
frequentava a nossa sede, e aqui contava
inu.mer-as simpatias.
11. sua viuva, .sr." D. Ana da Silva Rocha.
e a seus dois .fHhos, apresentamos sentidissimos pesames.

SeJos, selinhos & seloes
Urn burlEio pretendia

assoclar Fidei Castro
a um «neg6cio It de selos,
mas {oi parar a cadeia 0'.
ROMA, 28 ....:.. Grac;:as a Fidel Castro, urna
vasl'a organiza~o especializada no fahrico
e trnfioo de selos falsos cubanos e PaTaguaianos, «.COmemo:rando» os ipr6ximos Jogos Olimpicos, acaba de sea' descoberta pela
policia italiana, em colabora~ao com a Inte!1pol. 0 chefe da organim~ao, urn tal Castagna, escreveu a Fidel Castro propondo-llie «colocar» wn milhao e ;rru,io de selos
cubanos, e dividir os lueros.
o plI'esidente do conselho cubano declinou 0 ofelI'ecimento e avisou a policia italiana.

Os falsificadores enviaram os seIlS uselos», por eles fabricados, a filatelistas do
mundo inteiro, corWra Teembotlso. .
Urn credulo industrial de Milao, a quem
Castagna se 'apresentou como director dos
correios cuban os, emprestou os fundos necessarios para montar uma oficina de tipografia.
Cinco falsificadores foram ja ipresos.

Uniao Portuguesa
de FilateUa Crista
cS. GABRIEL,.
Sede: Rua das Pedras Negras, n.· [
LISBOA-2
Quota anual: Esc. 50$00
Boletim peri6dico, gratis.

SELOS-ALBUNS
CAT ALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR, 1961
BIBLI.oTECA DE INICIAQkO FILATELICA,
4 VOLUMEtS PUBLIC ADOS, EM BREVE APARECE
o 5. Volume.
ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAM.A!R E ESTRANGEiJ:RO,
EM 3 QUALIDADES, PAPEL. CARTOLINA
E DE LUXrO COM DOBRADICAS.
SERIES OOMPLETAS DE P6RTUGAL, ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO.
PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQAO cO FILATELISTA»
E AS MINHAS LISTAS DE PREQOS.
0

Elcidio de Santos
RW1 B~ Lima, 27-LISBOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922

_V EXPOSIQ.A:O FILATELICA NAC]ON AL. LISBOA - 1960
Assumiu, muito merecidamente, a presidencia da Comissao Execu.tiva da V Exposi~ao FiIatelica Naoional, Lisboa. - 196!?,
o eminente fil8Jtelista e nosso quendo amIgo Eduardo Cohen, entIrando para aqu~la
Comissao, para a vaga aberta pelo ipedido
de demissao do sr. brigadei'l"O Cunha Lamas, 0 ilustre filatelista sr. Manuel M8Jrques Sena.
Os restantes membros da Comissao Executdva Siio os SIl's. Prof. Doutor Carlos
Trincao, dr. A. J. de Vasconcelps Carvalho, comandante Fernando de Barros, dr.
Jor.ge de Melo Vieira e eng. Ant6nio Eladio de Santos.
A V Exposi~ao Filatelica Nacional, como
dizemos notlJtros locais, mas quereroos acentuar aqui, rera lugar em 'Principios .de Novembro, no Palacio Galveias, gemrtidmente
cedi do pela Camara MUIIlicipal de Lisboa.
e a inscri~ao respectiva, prestes a fechar,
ainda pode ser feita na secretaria do Clube
Filatelico ,d e Portugal, ou nos comissarios.
nacional e regionais.

DAS BANDAS DO NORTE ...
Certo filatelista do norte, para e10giar as
suas reunioes e 0 seu ambiente, niio encontrou termos melhores do que estes: era serena intimidade de familia, aquele doce
aconchego de antigo-solar portugues, aquele
ambiente que nao e facil de tOipar obi para
as bandas de baixo... »

o sublinJuulo

Ii nosso, mas os tres ponque niio
tinllos silo dele, que bem se

ve

tem assistido, por exemplo, aos nossos inesqueciveis banquetes do erDia do Selo».
Os tres pontinhos silo dele, que bem
se ve que continua a usar de processbs do
norte, que felizmente se nao usam cd para
as bandas de baixo ...

DR. JORGE DE MELO VIEIRA
Demtre os filatelistas portugueses, espe- '
dalmente demtre os seus principais prop agandistas e orientadores, 7 t~bem entre
os dirigentes do "Olube F1J.ateiIco de Portugal», e colaboradores desta Tevista, - ~es
taea-se, e muito, 0 dr. Jorge de Melo Velra,
distinto inspector do Banco de Portugal, e
que, tanto em Lisboa como ~a 'p~ovincia,
esta realizando uma obra VallOSlSStma, de
divulga~ao e de valoITiza~ao da Filatelia
portuguesa.
o dr. Jorge Melo Vieira, espirito din amico e incansavel, faz, semanai1rnente, a exeelente sec~o filatelica da «Republica», mas
ainoa escreve interessantes artigos para
os jomais de Arganil, :£vora, Luanda, ~c.
E, wtimamente, devotou-se a tertUlia filatelica que todos os ,domingos de manha se
reune sob as arca!d'a s da Praca do Arieiro,
e a quail, se criar e estender Ta,izes, com.o
pareee que ja criou, muito pede contribmr
para 0 desenvolvimento da Filatelia, ao
mesmo tempo que dara iVida, anima~ao e
cor, a bela pra~ da cidade nova.
Recomendando aquela simpatica tertlilia a todos os filatelistas lisboetas, e a todos quantos, da provincia, do ultram8lI' ou
do estrangeiro, 'Passero urn domingo em
Lisboa - express amos aqui vivissimos agradecimentos ao entusiastico, que ainda por
dma e estuclioso, dJr. Jorge de Melo Vieira.

DR. HORACIO

GARCI~

Esteve gravemente ,doellte, encontrando-se
jd completamente restabelecido, 0 sr. dr.
Horacio Garcia, nosso querido amigo e fUIlcionario superior - e muito distinto - da
Embaixada do Japiio. 0 dr. Horacio Garcia
tem sido, por mais do que uma vez, de
invulgar e penhorante gentileza para 0 110Sso Clube, quer aferecendo-nos duas belas
colec~oes de selos do Japiio, uma para 0

PAGAMOSBONSPRE~OS
POR
S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maior easa filat.liea da Ameriea, estamos eonstantemante a eomprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Aetualmente, estamos partieularmente interessados
em eomprar:

o

SILOS EM SERIES I De valnr baixo e m"tllo. C-ompletas ou
Incomplet8~, nnVHS ou "sail as.
• SElOS /sOLADOS I VarledRdell baratas e atractlva~.
• PACOlES I Feltos culdain~amente, lorn selns perfl'ltoB
GRAMDU QUAHTIDADU E RUTOS DE «STOCkS» de todos o. g~neros.
MIS1URA (AO QUILO, AClbre papel.
PARA 0 NOSSO HEGOCIO DE RET,UHO, tIJmbolm desPjamo" comprar quantlJ .. de
mals pequenas de !lelob em s~Jles, de preeo m~dlCl e mbls eleva do.
OueJra mandar-nos a sua Usfa de o{erfas, que merecera a nossa pron .
fa e cuidadosa afent;&o.

o

•

•
•
•

G R J.. T 15, A PI DID 0 I A no. s a n 0 v a l I s I a d . com p r a.
-Os melhores preeos por selos dol' Estados Unidos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

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

o

o

o

o

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON

o

o
o
o
o

o
o
(Reprodu~io

au/orinde pe/os C . T. T.)

VALIOSA FOLHA INTEIRA, COM FALTA DE DENTEADO NA I." FILA HORIZONTAL
(Ver noticia no interior)
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Provas e Erros

A ex;posic;ao reuniu 375.000 selos, avaliados em dez miIh5es de libras.

~& ~

I

*

<:n'<G" ~ O/lY

1·;.1 ' ~I,'"

Ensaios,

i)

o sobrescrito especial com

0 carimbo col7lemorativo do 42.0 Congresso Filatelico da
Grii Bretanha

e licores. No inicio: «Madera, Old Custom»
e «House Sercia!». A. sobremesa : «Port.
Wallre's 1927».

Concorreram cinco filatelistas pol'tugueses : Urn, Eduardo Cohen, convidado especial, expos em lugar de HonIla, e assinOt
o «Roll of Distilnguished Philatelists», e quat!'O, Jose Gonzalez Garcia, Coronel Vitorino
Goidinho, dr. Ailimeida Dias e Manuel Marques Sena, obtiveram medalhas d e ouro.
Aqui lhes expressamos as mais efiusivas e
merecidas felicitac;5es, em nome de tod(ft<;
os filatelis tas portugueses.

*

Durante ·a assinatura do uRoIJ .. , 0 eloglO
de Eduardo Cohen foi feito pelo Prof. Doutor Ca.r.los Trinclio, que falou em ingll8s, e
cujo discurs o publicaremos no pr6ximo numero Idesta revista.

A Coso A . Molder
esta sempre . compradora de colecc;6es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, com os prec;os de venda,
ou fac;a 0 seu pedido por manC'~li:;ta,:o qual sera prontamente executado.

RUB

1. de Oezembro, 101.3.
0

Telefone

21514

0

(ilnador)

LISBOA

E dos selos com erros que vamos ocupar-nos neste artigo, embora, para bem os distinguirmos, tenhamos de, ligeimmente, dar
breve noc;ao do que sao os ensaios e as
provas.
A ·distinc;ao entre ensaios, provas e erros, e bastan-te dificil de fazer, muito controvertida e , em consequencia, plena d e
sUbjectivismo.
Distinguindo umas coisas das outras,
manifestamos, assim, 11ma opiniao pessoal.
na pretensao de extremaT campos, opinino
que e, alias, a de muitos outtos filatelistas ,
na maioria dos pontos focados-mas lIlao no
seu conjunto - e que de novidade, segundo
cremos, apenas tern a aporeser1llac;ao de, nwn
bloco, fixarmos exemplos das oVarias espedes de eI1I'Os.
Urn erTO, em fiJatelia, pode valer, e vale
muitas vezes , uma fortuna, e,assim, nao
admiTa que procurernos dedicar~l-he uma
das nossas habituais croni<:aS fiJateJ.icas .
Esta, entre nos, infelizmente, muito atrasada a rilatelia, e porque a coleccionac;ao
dos erTOS e ja urna espeoializac;ao, poucos
sao os coleccionadores que a tern tentado ;
dai a sua fraca valorizac;ao.
No estrangeiro, ao inves, 0 erro tern UIn
valor extraoroinario, que e tanto mais elevado quanto a raridade e 0 conhecimento
da sua autenticidade.
Fazem()l; esta prevenc;ao, por existirem
erros de dificil explicac;iio, os quais sao apelida:dos, graciosamente, por alguns filate!istas, de upossiveis pr()p6sitos» ou, abrevia.ciamente, uP. P.».
Em Portugal, a fiiIatelia tern, ultimamente, avanc;ado bastante, e porque comec;am a
surgir em forc;a os coleccionadores especiaIizados, born sera que os [lOVOS contactem
com estes assuntos, pois lIlao tardara que,
como sucede 1110 estrangeiro, ,1:'ambem em
Portugal os erros valham. milhOes .. .
o selo, ate ser obra a<:abad-a e p erfeita.
passa pelas maos de varios artisDas.
E, pois, faciJ que, nas maos do desenhaclor, do gra,vador; do fotografo ou do impressor, 0 selo tenha sofrido um acidente,
ainda que ligeiro.
Estes acidentes sao, regra geral, desco-

Pelo
Dr. Jorge de Melo Vieira
bertos antes do selo comec;ar a circular,
pois todas as folhas sao, depois de term inada a impressao, a gomagem e a picotagem ,
examinadas COIn Iupas, uma a uma, por
funcionarios encaTregados da verificac;ao ,
que atiram pa.ra r efiugo as defeituosas ;
apesar de tudo, uma vez por outra, ha faltas ou defeitos que Ihes passam despercebidos, e dao, ao selo defeituoso que entrou
em oirculac;ao, valor dificil de estimar.
N\.JlIla troca de papel - com ou sem
filigrana -, a substituiC;ao de wna caracter tipognilico, ou a anormalidade dum picotado, sao suficientes para que cJassH'ique·
mos de erro determinado exemplar.
Vejamos - por que sao anteriores ao
erro - as definic;Oes do ensaio e prova.
"The Stamp Collectors Magazine» da-nos
a seguinte nOC;ao de ensaio: - «qua,l quer
grovura feita e enviada ao Governo para
aprovac;ao, mas nao aprovada».
Resp,i gando noc;oes de varios Jivros e
revistas estrangeiros e portugueses, 0 sr. dr.
A. H . de Oliveira Marques, no Iivro «Ensalos
e Provas de Selos PortJ.:.gueses», que Eladio
de Santos editou, da-nos, de ensaio e prova,
noc;5es que cuidamos perfeitas e, a seguir,
• reproduzimos.
Ensaio - «A dmpressao lCIe um desenho
nao aprovado oficialmente, quer no todo,
quer em parte, ou que, embora aprovado,
nao chegou a ser emitido» ;
.
Prova - «A impressao de urn desenho
aprov:ado oficiaJmente, e destinado a experiencias Ide colorido, de ·p apel ou de denteado».
As provas podem ainda cJassificar-se:
1 - Provas de gravador - «MoSDI1aiIldo
o processo evolutivo do trabalho do gravador, e produzidas por sua iniciativ,a »;
2 - Provas de cunho - efectuadas antes
da rep·roduC;ao na chapa, e, regra geral, em
papeI porcel-ana ou cartao;
3 - Provas de chapa - impressas, tal
como os selos, em blocos de vanios exem-

O~ ~flO~ HOlAnDf~f! PARA [OfRE~-fORTfl flUTU~nTE~
(Adaplado de um arligo original do Dr. Franco
Maiuoldi, in ·$elazione filalelica-, suplemlolo
ao calalogo Landman!)
Denbre as mais variadas fonmas de franquia para servi<;o postal, que se encOIIltram
refenmciadas, merecem men<;ao especial os
selos holandeses para cofres fortes flutuantes, designados por «Casseforti nattJante»
ern italiano, catall ogo Landmans, «cofifires-foFl:s filottants» em frances, cataIogo Yvert,
«Schifi£post» em alemao, catalogo Michel, e
«Drijvend Brondkesten» no original holan-

des.

Foram emitidos em 1 de Novernbro de
1921, ipor ol'dem da «N. M. tot Exploitatie
"an Blaaderen's Drijvend Scheepsbrankasten», que tinha illstalado, IIlOS barcos directos a Inella, cofres fortes onde seriarn guardados, mediante uma ,s obretaxa constituida pelos selos, os vailores ·ou correspondencia que pudesse ser danifica.da durante a
viagern.
A emissao compfie.se de 7 valores (15,
60,75 cent., 1. 5., 2. 25., 4. 50., e 7. 5. gulden) ,
gra,yados pOl' EnschecI.e, de Haruem, repr<r
duzindo desenhos aleg6ricos de C. A. Lion
Caohet (para os vres iprimerios) e Leo Gestel (para os tlltimos).
Os selos eram imp,ressos ern foIbas de
50 (5 filas de 10 colunas) , ern papel nao
filigI'alIldo, denteados 11,5 X 11,5, e a tiragem foi de 2.500.000 exernp·lares.
A cOllIlpanhia retinha 5/8 desta receita,
revertendo 3/8 para 0 Est·a do.

piares, antes da reprodu<;ao :reg:uJar do selo, I
e que ipodem aindasubvidir·se em:
a) Provas de car- para a escolha de
cores;
b) Provas de papel- para a escO'lha de
papeis; e
c ) Provas de denteado - para a escolha de denteados.
Os ensaios sao, regra geral, feitos ern
papal de optima qualidade, com I1Jl'31ldes
margens e quase sempre a preto, 0 que facilita a apreoia<;ao, quen' dos pOI'JIlenores,
quer da delicadeza id a ·g ravura.
H<i quem entenda que 0 projecto ou de·
senho oniginal d e urn selo, ou 0 simples
esbo<;o de urn detalhe, nao devem ser in·
cluidos nO' ensaio, mas n6s somos de api·
niao contr<iria e, POI' isso, os inoiuimos .

Simultaneamente, foi feita uma emissao
inteirnmente igual, ·a penas com a legenda
«Ned.-Indie, ern. vez de ",Nederland», des·
tinada a correspOlIldencia expedida da 1ndia
para a Metr6pole.
.
A ernissao nao teve 0 exito que a grande
tiragem inicial fazia preYer, e tanto assim
que os selos foram retirados em 1923, e
considerados fora de curso legal ern 1 de
Setembro de 1923.
Ern 1926, a sociedade concesisonaria ad·
quiriu 11.660 series, vendidas aos filatelistas a 3/ 8 do valor facial, tendo side os
restantes queimados. Esses selos estiveram
a venda ate 1930, sendo queillIlado 0 resto
nao vendido. Actualmente, encontram-se sobretudo selos novos, ·adquiridbS depois, de
terem side retirados da cimwa<;ao, calculan·
do-se nurnas 5.000 series da Holanda, e aer·
ca de 3500 d.as lilldias ihoaandesas. Os selos
usados, autenticos, lIlao apenas corn carirn·
bos de favor, sao TarOS, e nao devem pas·
sar de algumas centelIlas. Pam Cura<;ao e
Suriname , foram feitas series inteiramente
iguais , mas nao chegararn a -set" emitidas.
Foram mais tarde sobrecarregaodas corn
«Frankeerzegel» (selo ·do correio) e novo
valor: -de 3a SOc. em 3-10-27 'para Cura·
<;ao, corn uma tiragem do maximo de
88200 de 3 c., ao minimo de 18.050, para 0
de 25c., e em 23-10-27 para Surinqme, com
o maxillIlo de 178.850 para 0 de 3c., ao mi·
nimo de 33.800 para 0 30e. A venda foi feita
ate esgotarnento completo dos se10s a
venda.

1l~o_fas
__
a_m_aIlgeH1.
____da_

:JnternationaL
cStamp ~~ibition
Os selos foram conduzidos, dos cofres
dos Bancos londrimos, OIIlde estavarn guardados, para 0 local da exposi<;ao, em carros blindados, acompanhados pela Pollcia.

*

o banquete de inaugura<;ao teve lugar
no Savoy Hotel, em 9 de JuJho. Carla conviva tinha no seu lugar urn sobrescrito dou·
rado corn 0 seu nome, coInrI:endo a ementa.
Urn dos pratos, 0 de came, tern pam n65,
poatugueses, interesse especial: cLe Tournedos de Boeu.f Saute au Madere • .

Muitos dos ensaios e provas com que
toparnos a cada ipasso sao exemplares tira·
dos do refugo mas, como e 'CLificil saber
a nde acaba 0 mau e come<;a 0' .b om - e
todo 0 refugo deveria tel' sido queimado melhor sera que nao ·d .esprezemos isso que
supomos ser refugo, ernbora the demOlS urn
tratamento diferente e menor valoriza<;ao
do que atribufmos as pe<;as que sabemos
sarem genuinas.

N. da R. - 0 presente artigo Ii 0 pri·
meiro de lima serle de tres, publicados, na
~ RepLlblica», pelo nosso distinto colaborador
sr. dr. Jorge de Melo Vieira, e cuja transcri9iio, com a devida t'enia, inicidmos hoje.

Pelo
Reporter Xis
si<;ao, dorrniu todas as noites no JOC3Jl daquela, que 1peI'C0rreua meio de cada noite.

*

Mais dois grandes e requmtados banquetes: Ern 14 de Julho, banquete do 42."
Conglr'esso F:iJ.at6lico da Gra Bretanha, no
.Stationers Hall», e no ilia 15, po «Dorchester».

*

uill exercito de policies guaroou a exposi<;ao, noite e dda. E, alem deles, vanos caes·policies, especialmente treinarlos.

*

1960"

*

Arlnda outro banquete, oferecido por Sir
Denys Lowson, P.residente da «British Philatelic Assooiaticm». A ementa, luxuosa c<r
rno todas, inelloava oito espc!des de vinhos

No dia 10 de Jullio, reaJ.izou-se 0 banqt:ete do Juri, em «The Arts Club • . tlltimo
dos vinhos servi dos , conforrne COiIlS1Ia do
interessante «TIlenu»: "Port Taylors 1927».

*

Naquele banquete da inaugum<;ao, 0' presidante Ida iFedera<;ao Pmtuguesa de Filate·
lia, Sr. Prof. Doutor Carlos Trin.ciio, membro do Juri, ficou sentado na mesa da pre·
sidencia.

*

Robson Lowe, vice.;presidente da Exp<r

Dr c. f.
.J ~bd
Perl",,,,)
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ROYAl. FES1·,VAI. IlALL

o sobrescrito especial com

0 carimbo comemorativo da Exposi9iio

2 CRONICAS

Algo de novo e de noUvel na
politica dos selos
Tinhamos ja pronta uma outra cronica,
sobre os selos com eI1rOS, em continuacao
da de domingo passado. lMas a actualidade
e a importancia de determinada noticia,
que ha dias nos foi gentilmente comunicada pelo sr. engenheiro Couto dos Santos,
ilustre Correio·Mor, e que ontem [oi oficialmente t ransmitida ao Clube FilateJico de
Portugal, pelo sr. engeniheiro Manuel G.
Gra!;a, distinto director 'dos Servi!;os Industriais dos C. T. T., obriga..nos a que, gostosamente, a deixemos para uma das proximas semanas.
A l'ecen:te publica!;ao do Estatuto do
Sel0, com 'a consequente constituicao da
Comissao Filatelica Nacional, marca, indiscutlvelmente, uma fase nova, de mwtiplas
e valiosissimas consequencias, na historia
do selo portugues, na dos C.T.T., e lIla da
Filatelia nacional.
As primekas consequencias estao a vista: Atribui!;iio do substancial subsidio de
cern mil escudos, para a proxima Exposi!;ao Filatelica Nacional, Lisboa-196O, integrada nas comemorac~ henriquinas, e
emissao de urn sel0 tomemorativo da mesrna exposi!;ao.
Mas 'h a outra: A evidente melhoria na
confec!;ao dos selos portugueses continentais, confiada ao saber e a experiencia de
mestre Martins Barata, prestigioso consultor artistico dos C. T. T.
E outra ,a1n:da, aquela ultima, motive
deste artigo: A partir deste momento, passa
a haver um planoanual de emiss6es de
selos, 'coniforme ha pouco foi aprovado pOI'
aquela Comissao Filatelica Nacional, e agora foidete11IIlinado pel0 ilustre ministro
das ComunicacOes. E mais : Conforme noticias que largamente vao aparecer na Imprensa e na Ra,d io, todos os pol'tugueses em
geral, e os filate1istas em particular, sao
convidados a, ate deteI1minado dia de Agosto, apresentarem as suas ideias ou sugestOes sobre as pr6ximas emissOes de selos,
a fim 'CIe, seguidamente, serem presentes a

DO

referida Comissao Filatelica Nacionall, para
o efeito da elaborac;;ao daquele plano anual
da emissao d e selos.
o que, desnecessitando de comentarios,
bern demonstra que algo 'CIe 1Il0VO e de notavel se verifica na politica dos selos portugueses. - V. C.

Comeoando uma colecoao de
se los de Jogos Olimpicos

V Exposi~io Filatelica Nacional

Com a devida vema, publicamos parte
deste interessante artigo, da autoria do Sr.
Ernest Trory, extraido do "Philatelic Magazine», e no qual e focada a maneira de organizar ul1la colecr,:iio de selos de JogQs
Olimpicos:

Nao, ainda nao s era hoje que voltamos
a falar dos selos com erros. Embora tenham passado duas sem.anas s obre a nossa
promessa, e nao obstante 0 nosso quer.ido
dr. Jorge Vieira nos ter passado a frente,
na sua ultima cr6nica, na "Republica», a
tais erros dedicada, - e muito mais urgente
ralar-vos -h oje da V E~osiC;;ao FilateJica
Naoional, Lisboa -1960.
E esorevemos que e muito .mais urgente,
porque se passaram m.eses com urna organizac;;ao deficiente, e agora, com dois meses
de ferias intercalados, encontramo-nos perante esta realidade: tall exposic;;ao, de ambito naciona1, e integrada nas comemorac;;5es henriquinas, tera lugar em Lisboa, no
Palacio Galveias, de 5 a 20 de Novembro
proximo.
Efectivamente, 0 tempo urge. Mas estamos absolutamente convencidos de que it
gentileza da Camara Municipal de Li-sboa ,
que prontamente 1Il0S cedeu aquele local, e
ao ,n otavel espfrito de compreensiio e de
colaborac;;iio do senhor ministro das Comunicac;;Oes, do distinto corrcio-mor e dos
C. T. T., que nos d eram 0 substancial subsidio de cem mil escu'dos e urn selo comemorativo da exposi!;ao, n6s, comissao executiva, e 1Il0S, -filal1:e listas POI1tugueses, saberem os CClI'I'esponder amplamente, fazendo
todos e cada urn 0 seu melhor, e m ordem
a que a V Exposic;;ao Filal1:eIica Portuguesa,
Lisboa -1960, nao so seja a maior, mas,
mais do que isso, seja a e~pressao do d esenvo~vimento e do prestigio que a nossa
Filatelia alcancou, e esta al.cancando carla
vez mais ! - V. C.

Muitas vezes, perguntam-me se valle a
perra comec;;ar uma lClOlecc;;iio de selos e carimbos dos Jogos Olimpicos, nesta altura.
e JPreaiso nao esquecer que estamos no 64.°
an9, desde que apareceu no mercado a pIl'imeira serie de selos comemornndo os Jogos
Olimpoicos, e a procUira do proximo material e tao grande, que se torna virtualmente impossivel completa-lo, a nao ser com
dispendio de muito dinheiro.
Contudo, 0 assunto e de tao a1to interesse, que sera uma pena desencorajar 'a
ideia. Emquallquer caso, centenas de pessoas serao atJraidas pelas brilhantes series
dos novos J ogos Olimpicos, emitidas em
1960, e quererao iniciar 0 colecoionamento
deste tema, a despaito das d.i1iiCUJlclades que
Ihes surgilTiio, .quando comec;;arem a olhar
para 0 material mais antigo.
Pessoalmente, aoredito que ainda continua a haver urn. campo de acc;;ao, tanto pam
o coleccionador principanJte, C{)l!I1() para 0
colecaionooor mOOio e avanc;;ado. Mas aIlgumas indicac;;Oes sobre como e onde primcipiar, podem' lIlao viII' a desprop6sito.
Seria melhor comecar com as series correntes. Estas sao largamente anunciadas na
imprensa filateIica, encontrando-se facilmente, novas ou usadas, ou entao em primeiros ,dias de emissao. Como estes devem
ser coleccionado's, e evidentemente uma
questao de gosto pessoal. .Eu colecciono
cada sene em nova, e em primeiros dias
de emissao, e acho que estas formam urn
conjunto agradavel, especiatlmente se 0 prirneiro ilia de emissao e acompanhado de
carimbos alusivos aos Jogos Olimpicos.
Logo que os ISelos correntes dos Jogos

Olimpicos estao montados com seguran!;a
nos .aJbuns Idos novos adeptos, os mais entusiastas volvem a sua atenc;;ao para os selos e carimbos emitidos para comemorar
as anteriores Olimpiadas. 0 meu conse1ho
para estes coleccionadores e de apanhar
tUldoquanto Ilhes seja oferecido, dentro das
limdtac;;6es dos seus .recursos diinanceiros.
Neste campo e coleccionamento, a oportunidade mramente mca duas vezes a mesma
poI11:a.
o novo coleccionador breve reconhece
as possibilidades de um «tema Olimpico».
Claro que em breve sera SUI1)J'I'eeIIldiido pela
-d ificuldade oferecilda. por tal colecc;;ao, pensando provavelanente que a realizac;;ao dos
seus projectos Ide completar uma colecc;;ao
de selo mpo sera extJremamente remota.
A sua primeira tarefa -s era recolher tanto material comum, -quanto possa, e construir com J.sto ,u ma colecc;;ao representativa.
Mui-to deste material vulgaIr sera escasso
na a:l.-tura em que for celebrada a 18.' Olimpiada, em T6quio, em 1964. E par alturas
de 1968, algumas destas pec;;as serno mesmo
raras.
Com feliaidaide, sera possivel encontrar
algum<;lS p~ que digam respeito a cada
uma das OliID'piadas, que ifOll'a1Il celebradas
desde 1896 ate os nossos dias, sem dispendel' nenhuma ifortuna. POI' exemplo, os primeiros nove valores da serie dos J ogos
Olimpicos gregos de 1896, usados e em
born estado, deverno estar ao a:l.cance das
posses da maier parte dos coleccionadores
medios. Estes selos, mesmo sem a pil'esenc;;a odos 3 va:l.ores mais elevados, constituirao
uma boa in~roduc;;ao a uma co\ecc;;ao de Jogos Olirnpicos.
De 1920 para ca, nao e dificil encontrar
os ,selos emitidos tpelos cvarios paises. Assim,
os -s elos dos Jogos Olimpicos emitJidos pela
B61gica em 1920, ipela Franca em 1924, pel a
Holanda em 1928, pelos Estados Unidos em
1932, e pela Alemanha em 1936, sao tOOos
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faceis de obter, corn a possivel excep!;ao
da serie dos selos da Holanda, a pre!;os
muito razoaveis.
Os selos dos Jogos Olimpoicos <los Estados Unidos de 1932, podem ainda ser obtidos em primeko dia de emissao; e alguns
dos carimbos cornemorativos emit1dos pela
Alemanha, em 1936, sao algo comuns.
De 1948 para ca, existe material em abundancia. Urn coleccionador, se !desejar limitar-se, rpode arranjar uma Unda colec!;ao de
selos dos Jogos Olimpicos referentes a este
periodo do post-guerra. Evidel!lJtemente, ha
um certo Jlfunero de rnridades mddernas
que poderiio faltaa-, como seja 0 par de
selos da Coreia de 1948, mas se os carimbos e as vinhetas estiverem mc1uidas, 0
coleccionaldor podera ter uma -l inda e agradavel colec!;ao sem despesas exageradas.
Falando em Jinhas ,gerais, ,a liilatelia dos
Jogos Olimpicos pode ser dividida em tres
periodos. 0 rpll'imeiro, de 1896 a 1916, pode
ser olhado como 0 periodo c1assico. 0 segundo, e<ntre as !duas guerras mundiais,
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pode ser denominado 0 periodo medio. 0
terceiro periodo sera 0 do ap6s guerra.
Admito que uma colec!;ao cornrpleta dos
J.ogos Olimpicos sera disrpendiosa, mas as
series do periodo medio lIlao estariio fOora
do aIcance da maior parte dos coleccionudores medios, e 0 periodo !do ap6s guerra
esta em aberto ,para quem quer que seja.
Como cresce e se desenvolve uma colec!;ao de selos ,de J.ogos OHmpicos, - depende do coleccionador.
Inevitavelmente, os selos serao os alicerces. Mas os sobrescritos, os carimbos
especiais, blocos de provas, tudo isto constitwra a superestrutura.
Tomemos para exemplo a 10." Olimpiada,
que foi celebrada em 1932, com os seus
jogos de Invertrlo no Lago Placido, e os
jogos .de verao em Los Angeles. Foram
emit1dos somente tres selos, U1Il para os
jogos de invemo, e dois para os jogos de
verno. Assim, os 3 selos da 10.' Olimpiada
ficariio perdidO'S, se forem apresentaaos
numa so pagina.

Cohen, W. Boggs, J. A. Birch, J. Easton e
Jan Pouiie, tendo-me cabido a honrn de
apresentar 0 '!lOSSO eminente compatriota.
Este a.rtigo ja vai exressivarrne<nte longo,
mas no prolcimo, se para ele tiver acolhimento, !publicaJrei 0 .discurso nessa ocasiao
proferido.

a exposi!;ao de Varsovia, e para 0 pr6ximo
ano a de Bud~este. Tratando-se de paises
para alem da cortina de ferro,a participa!;ao portuguesa. tnestes certames sera provaveImente nlllla. Posso, ~, dar uma
boa noticia: Os quadros da exposi!;ao de
Londres foram vendidos para a Grc!cia, 0
que peI'1nite supor que, em 1961, Atenas
sera a sede duma exposic;ao internacional
de e<nvergadum semelhante as que se tern
verificado '!lOS paises ooidenta1s.

VIl- FUTURAS EXPOSI(:CJES
INTERNACIONAIS

Para

0

corrente ano,ainda esta prevista

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

A SEVERA

·RUA Dl:o.S GAVEAS, 55-51
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BAIRRO ALTO -

LISBOA

PORTUGAL

R£STAURANT£ TlpleO
FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SACOS DE PAPEL

RESTAURANT TYPIQU£
FOLHAS 1)E ALBUM

TYP"CAl RESTAURANT

-em -

TORRES

Ovar - Argoncilhe - Serzedo
0/elr05 - Porlo

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
Telerones

92
PAt;OS DE BRANDAO

234

Fados e Guitarradas
AS MELHORES E MAIS BELAS,

r: M

EXCELENTE

QUADRICULADAS.

CARTOLINA,
CORES

CIN-

ZENTA E S1!PIA, TAMANHO

PE(:A, EM QUALQUER COMERCIJ1NTE, FOLHAS DE ALBUM

Fabrica manual e
mecanico d. sacol
Escrlt6rlo

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

INTERNACIONAL

Fabrlco de canolinas e todos os
papels fracclonados em resmas
e boblnes - - - -

e

Sade
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S. PAlO DE OLEIROS

TORRES
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IV - OS PREMIOS
Alem dum Grande Premio atri.bufdo a
colecc;ao de InglateNa e comunidade britaruoa. de Mr. R. ·M. Phillips, foram outorgados: 2 ·I'!remios especlads, as colecc;5es
da Suic;a de Mr. G. E. Anderegg, e dos Estados Italianos do Sr. Mario Tommasini;
34 premios de ouro, 4 dos quais couberam
aos Sl'S. coronel Vitorino Godinho, Manuel
MalTques Sena, Jose Gonzalez Garcia e dr.
Almeida ·D ias; 33 de 0U'l'0 e ,praroa, um dos
quais atribuido a colecc;ao de Pol'tUgal do
dr. Reginald Urwick; 70 de veI1!Ileil, 123
de prata, 133 de bronze, urn dos quais a
um estudo dos .prlmitivos carimbos de Portugal e ilhas adjacentes, apresentado pelo
subditoingles Mr. George R. Ca!I'dozo, que
de portugues (?) s6 tem 0 apeHdo, e 28 diplomas de participac;ao, na cla.sse propriamente filat6liica. iNa olasse tematici deram-se 2 premios de prata, 6 de bronze e 15
diplomas de parti.cipac;ao.
Falamos de premios e nao de medalhas,
porque infell~te os tpr6mios nao foram
meidaJhas, e esta ifoi, a meu ver, a Unica
manifesta<;ao de mau gosto relacionada com
esta notavel exposic;ao .i.nternacicmal. Que
foram entao os premios? UlIS objectos cX>ncavos, de for'ma <w6ide, em cujo =tro estava gravada a rosa de Leinoaster, emblema
oficial cia expo&c;ao. Mas que objectos: Cinzeiros? . Pequenas bandejas? Chame-se-lhes
o que se quiser.
Os !reSUltados da 'Participac;ao povtuguesa
foraan emraorctinanamente brilhantes, principalmente ean COIlifu"oIlito com os doutros
paises, como a>lguns estrangeiros me meram no~ar. Efectivamente, se fizemnos um
mapa da distribuic;ao dos prenuos de Duro
pelos diferentes paises, tereanos:
Inglaterra .............. ....... 12
Irlanda ................... .....
1
Estados Unidos ..........
4
Pol'tUgal ................. ......
4
Franc;a .........................
3
Belgica ....................... ..
2
Holanda .......................
1
LtaIia ............................

2

Suecia ..........................
2
Turquia ........................
1
Egito ............................
1
Brasil ...........................
1
:£ de salieDlJtar que a colecc;ao do sr.
Eduardo Cohen esteve elq)OOta fora de conCUTSO.

Vas colecc;5es ,pol'tUguesas, a do sr. coronel Vitori.no Godinho foi a mais admirada,
pela vastidao dos tet'rit6rios filatelicos

abrangiJdos (Portugal, Hhas aci:jacenles,
Guin6 e tndia portuguesa).
Fez~e notar, mas pela originalidade de
apresentac;ao, 0 elQpositor iraniano dr. M.
Dadkhah, que apresentou colecC;Oes de Bushire e da Persia. Os selos estavam monta·
dos em folhas desenhadas e IJ1ntadas com
motivos de fantasia, muitos dos quais pornognificos. 0 resUiltado foi ninguem olhar
para os selos, alguns dos quais rea1mente
vaJiosos. Foi premiado com prata e vermem,
respectivaIIlfmte, porque 0 Juri adlnitiu que
o que e de 'P6ssimo gosto no ociden-te,
possa nao 0 ·ser no oriente: ..

V -AS MANIFESTA(:OES SOCIAlS
Ja disse que os visitantes foram convidados para numerosos banquetes. Posso acrescentar que os cozinheiros ingleses fizemm
nos Ultimos tempos consideraveis progressos' e ·que as refeic;5es por eles prepaJI"adas
plenamente agradarnan aos paladares continentais. 0 'servic;o dt' mesa deixou bastante
a desejar. Bmbora os oriados fossem mais
que numerosos, a sua rt:eonica era bastante
def.iciente, ·rara sendo a vez que nao entornavailil molhos sobre ·a tOOilha, 011 sobre as
mangas dos caruvidados.
Os banquetes, de aCOI1Clo com a tradic;ao,
iniciavam-se por uma breve orac;ao, recitada geralmente 'Pelo presidente, e tinham
a curios1dade de ser tao rigorosamente eronometrados, que ate a hora de iniciar cada
um dos brindes estava antecipadamemJte
prevista. Depois do bri.nde a Rainha, era
dada a permissao de fumar, seguindo-se os
demais brindes,seanpre condimentados de
anedotas que lhes quebravam 0 formalismo
e a monotonda.
Houve, aJ6an dos banquetes, uma excursao pelo Tamisa, com visita ao Museu Maritimo de Greenwich, que 0 mau tempo deve
ter prejudicado. Pela minha parte, preferi
ir ver a Macbeth, no Covent Garden ...

VII - CONGRESSO FILATELICO DA
GRA-BRETANHA
Reuniu-se nos Ultimos dias ·da exposic;ao.
duma !i.mportantissima agremiac;ao
de que sao s6cios os pri.ncipais olubes mgleses, e ,tambem coleocionaJdores iJngleses
e es1lrangeiros.
Numa das suas reuru5es, verificou~ a
cerim6nia da assinatura do Roll of Distinguished Philatelists, 'Pelos srs. Eduavdo
Trata~

Apesar de estar tao divulgada a Filatelia
no nosso Pais, para 0 que muito tem contribuido aae~ao impulsionadora do Clube
FiJatelico de PortugaJ e seus dirigentes, ain<Cia a chamada Grande Imprensa the nao da
a merecida atenc;ao... talvez porque Dao lhe
traga interesse suficiente. Porem, Ja por fora, as eoisas passaan-se de maneira bean diferente, prestaooo a Fil.atelia as homenagens de Realidade Importante dos nossos
dias. Outras maneitas de ver a questao ...
Hoje, como paraJelo em desiquilibrio
para n6s, queremo-nos referir especiaJmente ao relevo poueo vulgar que the deu a
revista americana LIFE, num dos seus numeros de Fevereiro (22-2-60). Incluindo a
capa, lSao onze as ipaginas inteimanente dedicadas a reproduc;ao dos mais belos e caracteristicos selos mundiais, numa transposic;ao fiiel das suas cores origi!ll.ais, dolS
temas de maior efeito na actualidade, como
sej.am: as Aves, os Peixes, as BOl1boletas, os
Insect0'3, os Animais selvagens, as Filores,
as Mascaras Folcl6ricas, os trajos tipicos, os
Barcos de vcirias epocas, e, finalmente, mais
algumas paginas dedicadas a arte da gravura em taJhe-doce (selos CaristocratasDcomo lhes chama a LIFE), em que surgem
selos holandeses reproduzindo obms de
Rembrant, e 0 30 .. groschen» austriaco, que
nos da l.ma fatmosa estatua do palacio Vienense .de Sch6nbrunn, primorosamente gravado por H. Woyty.
Para 0 filatelis1!a, mesmo para aquele
que 0 nao seja dos temas 'i ndicados, taJvez
nao haja qualquer novidade nestas paginas
da LIFE. Mas 0 que importa aqui destacar e a intencionalidade da divuJgac;ao, entre os milhares de leitores, leigos na materia, deste mundo maravilhoso que se lhes
depara, desde a pri.meira 'Pagina, em aJgumnlS cerutenas de os mais bellos selos emitidos os u\timos ranos, em todo 0 mundo.
Cremos que a LIFE nao pretendeu uesgotar» ·a materia, nem Illum nem noutro aspecto (beleza e tonaHdade), mas 0 que nao
deixa duvida e de que prestou urn excelente
sel'Vic;o a Filatelia, mostrando aos seus leitores que 0 coleccionismo de iSelos nao e um
entretenhnento de uns quantos cmaduros»,
mas sim que 0 assunto e tao impoIltante
que os Governos da maior parte das nac;5es
Ihe deddcam um iIllteresse rnuito especial, e
uma cuidadOlSa :a.tenc;ao e carinho.
LIlFE, como lIlao podia deixar de ser,
prestou justic;a a filatellia portuguesa, dando
a estampa, com relevante destaque, as series completas das «Aves» e cMotivos Indi-
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genas» de Angola, e «Peixes» e «Borboletas»
de Moc;ambique; quatro IS6ries que, sem duvida, honram a filatelia nacional. Se se tivesse tra~ado de uma competic;ao, PoIltugal
nao teria anda·do longe da vit6ria, quer pela
quanti dade, quer pela qualidade dos selos
ap-resentados, em relac;ao aos outros proses.
:£ d e salientar 0 rigor fiJateIico de cevtas
informac;5es, asGim como a bela apresentac;ao de todos os se\os ~m paginas de fundo
preto, que lhes reaJc;a as cores e 0 recorte
corr'ecto do den,t eado. Todos os selos apresentados sao carimbados. 0 carimbo aparece somente na ponta inferior dircita,
maculando no minimo possivel a formosura da estampa. A parte, .reproduz a
LIFE tres selos do Ultramar Portugues, incorrectamente obliterados, segundo 0 sell
ponto de vista.
Curiosa e a explicac;ao que nos da a LIFE, da maneira como conseguiu obter dos
C.T.T. portugueses a obJiterac;ao da fonna
ja indicada. Vale a pena traduzir: "As Leis
noIlte-americanas proibem a reproduc;ao a
cores de selos de uso corrente. Porero, ha
poueo tempo, at:.torizou-se a reproduc;ao de
seIol> estrangeiros . Todavia, 5urgiu urn obstaculo: segundo 'a .nova lei, os selos reproduzidos devem ser inutilizados no pais de
origem. Em breve descobrimos que, qu.ando
o Correio inutiliza 03 sellos, 0 faz sem consciencia, borrando-os e destruindo a sua beleza. Ora, como 0 que procuramos e precisamente fazer notar essa belleza, pedimos
aos CoI1l'eios dos varios pafses que obliterassem os sellos com l:ma 'Pequena marca no
iingulo inferior direito. Depois de uns meses de espera, todos os selos estavam em
nosso poder, excepto os de Angola e Moc;ambique. Duas series nos foram devolvidas mal inutilizadas. Remetemos outres. Estras, perderam-se no caminho. Como 0 tem·
po urgisse, enviamos correspondentes a Moc;ambique e Angola, e estes lograram realizar a taref.a».
Em pOUOO'.S palavras e em aJgumas paginas cheias de cor e belleza, da a LIFE uma
grande lic;ao fHatelica, a todos aqueles que
a leram, sem muita 'Possibilidade de «passarem paginas a frente", pois 0 assunto esta
excelentennente tratado, e os temas sao
atractivos. Aguaroemos que outros the sigam 0 exemplo.
Lunda, Angola
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Balancets do caixa referents aD 2.0 trlmBstre do anD de 1960
Contas

Debito

Credito

SALDOSII
Deve dores

Saldo que passou do 1.· trimestre

1.124$55

Quotas .................................

80.258$60 65.100$50
25.195$60

Boletim .................................

10.626$80 10.119$00

DelVedores e Credores ........ ....

-

25.195$60
152$20

113$60

3.362$30

2.648$10

Donativos ....................... ;,....... .

5$00

3.362$30

3.621$30

6.632$80 11.436$00

4.803$20

455$30

1.645$00

1.189$10

42$50
2.222$00

483$60

441$10

Material Filatelico ................ .
Telefones
iMontepio Geral ................... ..

2.453$10

231$10

Gratificagoes e ordenados ..... .

10.114$30

10.114$30

Artigos de expediente .......... ..

4.505$80

4.505$80

Luz, agua, etc. .. .......... ,........ .

1.119$80

1.119$80

355$10

4.121$30

4.365$60
245$10

Selos ................................... .

45$30

245$1 OJ
246$20

C8jrnJbiais ............................. .

191$05

1.035$30

1138$25

4.050$00

4.050$00

Correios e Telegrafos ........... .
Jomais, caMlogos e revistas .. .

Rendas ............................... ..
Transportes

• • • j • • • • • • I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Propaganda
Somas

-

14.558$10

Receitas Diversas ................. .

F. D. C ............................. ..

I

Credores

Saldo que passa ao 3." trimestre

200$90

306$90

306$90

116$00

116$00

126.150$25 121.326$50

40.818$25

veis de carla coleq;ao, a falta de espru;:o
serve 11 marav:hlha de elegante cobertura.
Quanto aos albuns, a posic;ao e maILs delicada. Se 0 Juri ja viualgures a col~ao,
podem dispensar-se, desde que 0 Juiz da
nac;ao donde a oolecc;ao provem, possa testemunhaT que as pal1tes nao ex;postas continuam pertenc;a do exposLtor. Quando, como agora em Londres, 'se verifica a irenovac;ao duma iiracc;ao impol1tante do Juri,
temos de cOlI1vir' 'que os albuns pOlCfum fazer
falta.
Suponho contudo .que mesmo assim se
poderiio dispensar. Os relat6rios sobre as
partes nao expostas das cotlecc;6es, feitos
por membTos do Juri ou dirigentes das
Federac;5es, podem sofrer da pressa com
que sao redigidos, ou do desconhec:imento
do te1'l1it6I1io filatelico colecaionado pelo reratar. Souassim de opiniao que 0 relat6rio devera ser retdiigido pelo pr6prio expositor, e confirmado por qualquer das personalidades menciOllladas. Podera por exem1"10 aoom;palll!har 0 pedido definitivo de inscric;ao, apenas ISe lhe impondo que seja
redigido em lingua conhooiga da maioria
dos membros do Juri.
o sistema de jwgamento adoptado em
Londres diferiu do habitual, em dividir 0

Juri em 2 granJdes seq;5es somente, uma
para para a Gra.Bretanha e paises da corn1.liIDdade britamca, e outre ;paira os restantes paises, e duas secc;6es mais pequenas para as cotlecC;Cies do correio aereo e
tematicas.
o presidente da COIlIl!issao Organizadora
da exposic;ao, Mr. Ewart Gerrl5h, foi 0 presiJde.nte honorario do Juri. Presidente efectivo foi Sir John Wilson, vice..presidentes
Mr. John Boker (E. U.) e 0 signatano, e
secretario 0 dr. Bnzo Diena, cuja actividade pode avaliar..se pelo nl1mero de comunicados em ciclostilo que distribuiu ao
Jun-naJda menos de 17, e pela me1liculosidade com que vigiou a impressao da lista
de premios, onde apenas ruma pequeni!Ila
gralha poisou. Quem tenha relac;6es com
tipografos, sabe 0 que isto representa...
Pela pmneira vez na Europa, fez parte
do Juri -uma senhora, Mrs. Louise Boyd
Dale, e a todos proftmJdamente impressionou a vastJidao e seguranc;a dos sellS oonhecime!lltos, e 0 equfubI'lio das SUas decis5es.
Os outros J uizes dnternacionads com quem
mais directamente contact amos, Mr. John
Boker, Greene, Jephco1lt, Allen, Parves e
Beawnont, igualmente me deram nwnerosas opol'tunddaJdes de aumemJtar os meus
limitados conhec:imentos.
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40.329$95

548$30

AS restantes quadros da extraordindria participa{:iio de Manuel Marques Sena
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que 'lllais numerosos fomm os que agora
fica.mos a conhecer, ou cam quem Testabelecemos contactos iIIlterompidos ha dez
anos .
A ceI1im6nia da 'a bertura e as reunifies
do Philatelic Congress of Great Britain, realizaram-se IDa sala de espeotaculos do Royal
Festival Hall, e de passagem direi que as
reuni5es do Juri 's e fizemm nos camarlns
das coristas, peloque, numa inscrl<;iio pintada na ponta, se reCOIIlelIldava de nao entrar sem bater, e tivemos exalusivamente
de fazer uso das instal~Oes ,sanitari~ destinados a ladies ...

-

•••

•
••• •••••

•
Urn dos quadros de Manuel Marques Sena

cevmmento, foi conffi.a:da a policias, bombeiros e as manchbulas fontes e desapiedadas duma matilha de caes de 'gua;vda, perfeitameDJte trednada nas suas importantissimas fun!;Oes.
Os estrangenros Iforam recebidos rom a
tmdicionalmente reqIDrutada contesia hrltaniea, nas lindas sedes td.al~ c011pora!;5es medievais, COIIIlO a dOs mercadores ou
ados fabrican<tes de papel, nos rn.aas duxuo50S hoteis de Londres, como 0 Savoy, 0
Connaught e 0 Dorchester, em clubes, como
o tAI11Js Club, ou em mamVlilhosas res~dtm
cias, como a de Mr. Rdesco, onde puderam
entrever os encantos Idos tramcionais fins
de semana dngleses.
A agradabilissimaatmosfera crlada por
ta1lll:as ~5es com que fomos obsequiados, muito contrlbuiu para estabelecer e
estreiroar !rela~ entre os que tiveraan 0
prazer de as ifu'equentar.
Uma das partdcula:ni.dades da exposi!;ao
de LOIIlIdres foi a de ter tvaztdo para 0 prlmeiro plano coleccionadores que habitualmente nao .frequentam as exposi<;5es do
continente, 0 mesmo se podendo dizer
quailito a membros do Juri. e comissan.os.
Se e cento que os !representantes dos Estados Unidos come~ a COIIIlparecer em
grande IIlUmero, especial1m.ente depois da
exJpOSd~o de Tel Aviv, nao M dlivida de

III - 0 TRABALHO DO JURI
Como consequencia do pouco espa!;o
disponivel pava exposi<;ao, 0 Juri teve de
obsevvaT mais de 600 albuns, cam enonme
gasto de t empo e ifadiga, muitas vezes mgratos, como quando, por exemplo, tIivemos
de obsevvar albuns de colec!;5es ja premiadas COIIIl medalha de ouro, receosos de que
essa i:nsp~ao as pudesse desclassificar ...
Ate 1959, foi oostume conceder as gran.des colecCOes nao mais de 5 quadros, se
a mpontfuroia do !IIlaIterial anunciado 0 justificasse. Na «Usboa 1953», ave de susterJ...
tar <vmas pol6micas cam coleocionadores
que querlam maior nfunero de quadros,
com 0 pretexto de que desej<avarn apresentar urn estudo, ou, por qualquer outro rnotivo, das suas col~Oes se nao pOidia dar
ideia naquela area. Cedi quase sempre, mas
a i;nsp~ao 'Illlterior das col~oes em questao, demonstrou-me nao :serem eles quem
tinha razao. Evidenteanente .que urn estudo
pode Illao caber nem em 5 nem em 10 quadros, mas e diflcil aldmitir que 5 metros
quadrados Illao possamdar ideia de como
ele Ifoi conduzido, e dos resultados a " que
chegou. IE 0 mesmo se pode dizer de coleceoes cuja forca ,r eside em pormenores que
exigem vasta area para completamente se
poderem expor.
Vieram depOlis os ovganizadores de Harnburgo, Palermo e Bar 10llJa, daTa cada expositor 0 espa!;o que desejava, tendo-se
chegado it loucura ,d e atrlbuir 100 quadros
a 'lllIla col~ao rtemlltioa! Com esta orien,t aeao, 56 podem oh.lcrar os organiz.a:dores
de ~<;Oes como a de Pa:lemno, que f.i.zeram. pagar oaro 0 custo de cada quadro ...
o coleccionador prejudiea-se mais do
que luera, dadb que , se pode mos1Iralr 0 que
tern, mostra, ao mesmo <tempo, 0 que lhe
. lalta, e as fal<tas e desequilibrios inevita-

Sabia que]
*

Nos Pl'imei:ros cinco meses deste ano
de 1960, forarn carlmbados nos Estados
Unidos urn total de 7 milh5es de sobrescritos pnrneiros dias de emissao.

*

Algumas series emitidas para auxiliar 0
Ano Mundial do IReifugiado, estao a
atingir plfecos elevados. De entre aquelas
de que temos noticia, ()(IDtarn-se as sene,
da Coreia e de GuaJtemala, os blocos do
Haiti, Dorninicana, Liberia, e 0 par de selos
nao denteados do Afaganistao.

*

T8rn-se descoberto bastantes falsificaC5es dos selos da Alemanha emitidos
para UlSO nos sectores Amerlcano, Ingles e
F.mnces, de Berlim, sobrecarga BERLIN a
vel'IIlelho, segundo informou a Sociedarle
Filatelica Germanica.

*

A China Comuni·s ta emitiu uma serle
cujo «slogan» <principal e «Mais Porcos».

*

Foi ernitkta, por 'lllIla fiirrma italliana,
serle de selos de Cuba, comemorativos
dos Jogos Olirnpicos, e corusiderada por E"Ste Governo como frauduJemJta. Os dizeres
do selo, sao: CUBA XVII Jogos Olimpicos
Aereo, e taxas de 5, 10, 2S e 1 pesos. (Ver
noticia atnls).

Uilla

*

Desenvolve-se neste momento, no Brasil, uma nova modalidade de coleccionarnento de selos, urn misto de tematica e
colec9ao geral, denominada Brasiliana. Nestas coleq;oes, incluem-se todos os selos tipoo do Brasil, e todos aqueles, estrangeiros, que toquem, de perto ou de longe, com
o Brasil, com a sua hist6ria e geografia.

*

A col~ao dos selos dos Correnos Sui!;Os da U.P.U. esta exposta numa sala
que nao recebe nenhurna 1uz do Sol, directa au indirectamente.

*

Na Exposicao de BarcelOlIla, foram fabricados, a vista do publico, selos espanh6is, a que forarn apostos, no canto inferior di'r eito, fora da ce:rcadura, a letra B.
Esses selos eram seguidamente vendidos ao
publico da Exposicao .

*

0 catalogo 1M6we-Spezial de selos da
Alemanha, rnarca para cada .,s elo cinco
pre!;os. Selo novo, selo usado e as tres u,l.
timas colunas para 0 selo sobre sobrescrito
com franquia singela, com franquia de diversos exemplares do mesmo selo, e, finalmente, com f =quia do referido selo em
combina!;ao com outros selos .

*

No ISelo dos U.S.A., St. Lawrence seaway, de taxa 4c, foi descoberta uma variedade rara : a Ultima iletra de States com
urn espalharnento anormal ,de tinta nas cur·
vas do S .

*

No quinzenmo regiOlIlalista da Costa
do Sol, «A Nossa Terra», estao a seT
publicadas cr6nicas interessantissimas, sobre a origem dos Correios, da autorla do
sr. Ant6nio Mata.

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

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
Telet. 834108

L1SBOA.

(PORTUGAL)
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Selos brasileiros, comemorativos de visitas de
r

I

Chefes de Estados ao Brasil

r

I

MOTIVOS

Valor

100
200
400
600
1.000
200
300
700
1.000
1,20
1,20
0,40

CrS

0,40

1· 9-47

14- Visita do Pres. Batie Berres, db Uruguai .. .. ..
15 - Visita do Pres. Gene ral Manuel A. Odria, do
Peru .. ... ... ... ............. .... ... ............ ... ....... ... .. .... . .

CrS

1,70

-2- 9-43

CrS

1,40

25- 8-52

19 - Visita do Pres. Ramon Villela Morales, de
Honduras ... ......... ..... ....... .. .. .... ... .. ... ....... ..... ... .

10- 9-20
7-10-33
14-12-33
14·12-33
5-12-33
30 10-35
13- 1-36
20- 9-35
20·12-35
11- 5·43
30- 6·43
26- 6-47

CrS

UO

24· 9·53

CrS

1,50

12· 5-54

CrS

6,50

2· 6·52

CrS

6,50

2- 658

20 - Visita do Pres. Giovanni Gronchi, da ItaJia
21- Visita do fues. Sukarno, eta Rep. da Indonesia
22 - Vi~i~a do Pres. Dr. Adolfo Lopez Mateos, do
MexIco ........ .............................. ...................... .

CrS
CrS

7,00
2,50

4· 9-58
20- 5·59

Cr$

6,50

19- 160

23 - Visita do Pores. General Dwight D. Eisenhower, dos Estados Unid'os da America do Norte

CrS

6,50

23 260

(N. da R.) - Este mapa

e

N.· 109

JULHO DE 1960

I

Date des

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
CrS
CrS
CrS

17 - V1sita -do Pres . Camile Chamoun, do Liba...o
18 - Visita do Pres. General Higino Oraveiro L0pes, de Portugal .... .. ...... .. ........ ...... .. ...... ........ .

X I V

Emls;;oes

1 - Visita do Rei Alberto da Belgica ...... ..... .... .. .
2- Visita do Presidente Justo, da Argentina .... . .
3 - Visita do Presidente Justo, da Ar:gentina ..... .
4 - Visita do Presidente Justo, da Argentina ... ... .
5 - Visita do Presidente Justo, da ATgentina ..... .
6 - Visita do PIes. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
7 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
8 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
9 - Visita do Pres. Gabriel Terra, do Uruguai .. .
10 - V.isita do Pres. Higino MOTinigo, do Paraguai
11 - Visit'a do Pores. Pen aranda, -cia Bolivia ..... ...... .
12 - Visita do Pres . Gonzalez Videla, do Chile .... ..
13 - Visita do Pres. Harry Truman, dos E stados
Unidos da America do Norte .. .. .... .. ...... .. .... ..

16 - V.i s1ta do Pres. General Anastacio Samoza, da
Nicaragu.a ... .......... .. .... ....... ... .... .. .. ..... ... .... .. .. .. .

AN0

~~----------------------------------------------------------~j

transcrito, com a devida venia, da excelente secr;iio
filatlilica dirigida par Moyses Garabosky!.

A Londres 1960"
1- UM RELANCE DE OLHOS PARA 0
PASSADO
Todos os que tiveram a fortuna de visitar a Exposi!;ao FHat6J.ica de Londres de
1950, voltaram 11 capital da filatelia mundial
s,ob a apreensao de que nao sena possivel
repetir agora uma exposi!;ao !fiillat6Jica com
a mes·r na riqueza e grandiosidade. Sabiamos que as eolecc;Ocs BUI'l1I.LS, Moniz de
Aragao, Adams, Riesco, BdmU!IlJcLs, Alfieris,
Dimitriou, Harmer, Abecassis, Hurlock,
We1J.burn, etc., tinham side vend<iJdas, e duvidava..se de ,q ue pll!cIessem reaJmente substililli-Ias as que agora apareceram em seu
lugar.
Manda a vel100de ldizer que assim aeonteceu, pelo menos na maioria dos casos.
Se tal ou tal colec!;ao apareceu vllIlltajosamemte substituida, e se novas eodec!;Ocs
grandiosas idoutros · ternt6rios fila.telicos
pudemm il'ol1IIlal'..se, outras deixaram urn
vazio <linda nao preenohido.
Esta incursao lSaudosista nurn pass ado
nao muito distante, traz-me a mem6ria os
nomes dos companheiros ldo Juri de entao,
ja arredados, rpela doen~a, d~ retlIlli5es,
como Nils Strnndell e Kumpt-Mikuli, ou
desaparecidos deste vale Ide lagrimas onde
de vez em quando brilha -uma restea de sol,
como durante as manifesta!;6es fiIat6J.icas
que tanto gosto temos em frequenJtar. Sem
talvez os lembrnr a tOOos, porque escrevo
de memoria, e a minha ja comec;a a atraic;oar-me, evocarei os nomes ido dr. George.

Pelo
Prof. Doutor Carlos Trincao
Fulpius, do dr. Olarence Herunan, de John
Ha.ll.

I I - A EXPOSI9AO DE 1960

o local da exposi!;ao melhorou consideravelmente em retlac;ao a 1950, embora ainda
fosse acanhado pam aIlbergar os quadros
ali montados e, especiaimente, os espa!;os
atI1ibuidos aos negoaiantes, cujas instala!;Oes dificultavam extraol1dinal'iamemJt:e a
passagem, especiaJrnente num lugar de impontanaia que nao sera exagerado oIassificar de vital: 0 corredor de acesso ao restau.rante ...
Nalguns pontos, a luz nao era boa; nou·
tros , a certas horas pe10 menos, 0 reftexo
criado petlos env6lucros de celofane, que.
protegiam os selos ida maior parte das co.Jec!;oes, tornava a 5Ua obsemra!;ao bastante
dificil.
Dois aspectos verdadeiramente excepcionais da exposi!;ao foram a sua perfeita
organizac;ao e as .a.ten!;Oes haViidas para com
os visitantes.
A organiza!;ao tudo soube prever ... menos 0 tempo ehuvoso, que so deixou de !Ilcomodar no Ultimo dia do certame. A guarda da exposi!;1io, 1110 Jongo periodo de en-
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CATEGORIA DE SeCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provinc:las Ultramarinas
Efe,?tivos ........... .. 60$00, por ano I ou equivalente em moeda local
Jumores ........... .... 30$00, por ano I
Brasil .... .... ......... ... .............. ..... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos . ........ 10$00, por mes; J uniores ..... .... 2$50, por mes

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SeCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLUBE FIL4 TELleO DE PORTUQ4L
MACAU - Rolando dos
C. P. 43-Macau.

Reis

Angelo-

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourem;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades.
2!l·~O .

S TOM!! Real.

Henrique-Vidal de L. A. Corte

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havsleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20Calif6rnia.
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