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PAGAMOSBONSPRE~OS
POR
- ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maiof casa filat.lica da America, estamos constantemente a compraf gfandes quantidadas de salos d. todas as
partes do mundo. Actualmonte, .stamos particulafmenta int.ressados
.m compfaf:

S~RIES

SELOS EM sERI!S I De valor baIxo e mMlo. Completas ou
Incompletas. novas ou usadas.
• SELOS ISOLA DOS I Varledade~ baratas e atractlvas.
PACOlES I Feltos culdadosamente. com selos perfelt09.
GRANDES QUANTIDADES E RESlOS DE «STOCkS» de todo! os generos.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tambem desejamos romprar quantUades
mals pequenas de seloE. em series. de preco medlo e mhls elevado.
•

•
•
•

POST OFFICE JUBILEE
0'

UNIFORM PENNY POSTAGE

Quelra mandar-nos a sua lisla de o/erias, que merecera a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nosse
nove Iiste de compresl
·Os melhores precos por selos dos Estados Unidos e Canada-

VENDA AO MAIOR

THE NORTH

E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO

IIAI~

MAl(INCI FOR HlaHClATE. IT8a. AT a IIIL£8 AN HOUR.

H. E. HARRIS & C. o

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

1840.

1890.

o

PRIMEIRO INTEIRO POSTAL COMEMORATIVO?
(Ver artigo no interior)
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Redacc;iio e Administrac;iio: Av. A:lmirante Reis, 70-3" -0t.· - LIS BOA - Telef. 54936
Composi'iao e impressao: Tip. do «Jornal do Fundiio» - FUNOAO - Telef. 52211 P.B.X.

DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Er.derec;o telegr6fjco: LUSITANA

Conselho Directivo:

Chefe de Redact;ao:

VALEN<;:A

-DE-

Dr. Ant6nlo d'Almeida Figueiredo
Prof. Doutor Carlos Trinciio
Administrador:
Brlgadeiro J. da. Cunha Lamas
Jose Rodrigo Dlas Ferreira
Eng.· Aurelio Marcos Pereira
Editor:
Dr. C8Irlos Alberto Cardoso Ribeiro
Eduardo Cohen
RlmS'ta menS8il enviada 8. todos os !!Ocios do Clube Fila.telico de Portugal
DISPENSADA DE C ENS URA

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS - VALENvA
(PORTUGAL)

J

FILATELICO DE PORTUGAL

CLURE

Telefone n.· 10 -

FILIADO NA FEDERA<;:AO PO RTUG UESA DE FILATELIA (F. P. F.)

Especializada em cal<;ado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geraI

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3"-Dt" -LISBOA-Telef. 54936
APARTAOO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDI ENTE - Terc;as e Seltos-feiras, das 21 As 24 horas, e Sebados, das 16 lis 20 horos
CORRESPONO~NCIA :

CATEGORIA DE SdCIOS, E RESPECTIVA OOTIZACAO:
Contillellte (e:ccepto Lisboa) llhas e Provincias Ultramarinas
Efectivos ... .. .. .. ... 60$00, par ano
au equivalente em moeda local
Juniores .... .. ... .... 30$00, par ana
Brasil ................... .... .......... ..... Cr. $30, par ana
LISBOA - Efectivos .. .. ..... 10$00, par mes ; Juniores .... .... . 2$50, par m es

rr------------------------------------------------------------~,

hlp6lltO

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CH EQ UE, VA LE. DIN HEI RO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AqENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUqAL
MACAU -

Rolando

dos

Reis

Angelo-

C. P. 143-Macau.
MADEIRA-Funcbal-M. M. Louren<;o de
Gouveia S.

Rua das Dificuldades, 28 30.

TOM~-Jo1io

Tome.

Paulo Rego Teixeira-S.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic

Book

Crusad -

7 Haveleck

Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia Avem.:e - Sacramento 20 -

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

CASA HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

5436, 14 th
California.

TELEF. 3

E 53

PORTUqAL

SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL
To collectors Interested In fine stamps we are able to offer an appro"al servlc.
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the followlngperiods: British Commonwealth -1840/1951.
All other countries-Mainly 1843/1880, particularly Imp.rforates.
Below we list some of the countries In which we are putlcularly stronv at the moment.
References essential.
Afghanistan
Austria
AustrlBn Italy
Argentine
Belgium
Brazil
Bolivia
Chile
China
Colombia
Colombia States
Denmark
Egypt
Floland
France
France Used
Abroad

French Colonies
Greece
Germany
German States
Hungary
Italy
HallA n Ftates
Japan
Luxembourg
Mexico
Mongolia
Mongolia Used
in China
Norway
Netherlands
Netherlands Indies

Peru
Poland
Portugal
Portuguese Cols.
Roumanla
Russia
li'paln
Sweden
Tibet
Turkey
U.S.A.
Uruguay
Venezuela
Great Britain
Great Britain Used
Abroad

British Guiana
Canada
Ceylon
Hellgoland
Hong Kong
India and I.E.F.
New Zealand
New South
Wales
Palestine
st. Helena
South Africa
South Australia
South-West
Africa
Victoria

r

I
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Nao cleve referir-se
aos selos para colec~oes
0

imposto sobre artigos de luxo

J. A. L. FRANKS, LTD
180 FLEET STREET, LONDON, E.C.t
Holborn 0274

200 yards from the Law Courts

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

A actua~ao dos comerciantes de selos

.

e o apo I 0

do

nosso

CATALOGO YVERT 1962

Clube
As entrevistas pu_blicadas
pelo <Diario de Lisboa)

SAl EM 6 DE SEfI'EMBRO

Esc. 295$00
(PiRiECO DO EDITOR)

SUPLEMENTo., 11 N.o, 51$00
Tanto 0 catalogo como 0 suplemento, sao enviados direc-l
tamente de Paris, para os interessados.
«Per;a programa elucidativo»

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES
SELOS E MATERIAL FI<LAmLICO

CMJDAS DA RAINHA

Levantou violentos e unanimes protestos
a interpretariio das entidades fiscais, inclt:indo os selos para colecc;6es, como as
moedas, entre os artigos abrangidos p elo
recente imposto sobre consumos supel'fluos
ou de luxo.
o «Diario de Vsboa» publicou artigos
c entrevistas em que 0 assun .o foi tratado
objectivamente. Mantendo e honrando as
suas tradic;6es de grande jornal aberto a
todas as ideias e a todas as criticas, 0 uDiario de Lisboa» prestou urn grande servic;o
a filatelia e aos comerciantes de selos, pelo
que, em nome de todos, aqui Ihe expressamos os nossos mais sinceros agradecimentos.
E fazendo nossos os argumentos cant:dos nesses artigos, aqui os arquivarnos, para conhecimento de todos os nossos leitores.

Em 18-7-61, publicou 0 uDiario de Lisboa, nurna das suas paginas centra is :

Nao deve referir·se aos ael08 para
colec~oes

0

imposto sobre artigos

de luxe - diz-nos

0

presidente do Clube

Fillltelico de Portugal
Esta a causar enorme alarme entre miIhares de filatelistas, e especialmente entre
dezenas de comerciantes da especialidade,
de Lisboa e de todo 0 Pais, a interpretaC;iio das en ~i dades oficiais respectivas, de
que 0 n." 36 da «Lista dos artigos e servic;os sujeitos a imposto sobre consumos
supel'fluos ou de luxo», anexa ao recente
Decreto Lei n.D 43.764, engloba tarnhem os
selos para coJa.c;oes.

BOLCTIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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Ha quem considere errada tal interpretacao, pois que aquele numero se refere,
textualmente, a .Objectos de arte e de colecCao; antiguidades». E dizem que os selos, se sao, indubitavelmente, de colecCao,
nao sao, simultaneamente, objectos de arte.
Mas se, por hip6tese, se entendesse que
basta:va que os selos fossem para colecCao, para terem de pagar tal imposto,entao forcosamente que 0 mesmo imposto
leria de ser pago pel os copos, botOes, bilhetes dos electricos, cintas de charutos,
etc., destinados a coleccOes ...
Numa .conversa apressada, quis esta manha 0 nosso colaborador sr. dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal e membro da Comissao Filatelica Nacional, dos C.T.T., dar-nos a sua
opiniao, valorizada pela circunstancia de,
alem daquelas qualidades, ser tambem urn
distinto jurista.
- Nunca, em pais algum do Mundo, os
selos foram considerados ou equiparados
a artigos de luxo, design ada e especialmente
para 0 efeito de qualquer imposto.
E logo em seguida, em resposta a uma
pergunta mais concreta:
- Nem 0 texto do n.O 36 da Usta, nem
os aspectos comercial, econ6mico, cultural,
politico, etc., dos selos e do seu coleccionismo, autorizam a interpretacao que nos
consta estar a dar-lhe 0 respectivo servico
do Ministerio das Financas. Os argurnentos
sao inUmeros e valiosos. Mas basta que se
atenda a que a esmagadora maioria do neg6cio de selos em Portugal, ai cerca de
oitenta ou noventa por cento, diz respeito
a selos de Portugal e do Ultramar, selos
emitidos e vendidos pelo Estado, e que 0
Estado, tanto econ6mica, como cultural,
como politicamente, tern todo 0 interesse
em nao onerar, a fim de nao fazer diminuir
a sua venda.
E a fechar:
- De contnirio, ou vamos .comprar os
selos ao estrangeiro, onde ficarao mais bara:os, ou, mais simplesmente, deixamos
de coleccionar selos ...
Em 19, nas mesmas paginas centrais:

o

Imposto sobre artlgos d. luxe Dae

deve ODerar os selos pora coleceoes
decl.rou-nos

0

comercienle

Henrlque Menlero
Continua 0 panico entre os fHatelistas
portugueses e os comerciantes de selos de

todo 0 Pais, por virtude de os respectivos
servicos do Ministerio das Financas pretenderem englobar os selos para coleccoes no
n.O 36 da .Usta dos artigos e servicos sujeitos a impos:o sobre consumos superfluos
ou de luxo», anexa ao Decreto-Lei n.O 43.764.
Tal interpretacao, segundo os filatelistas,
esta errada. Para estudar 0 assunto e apresenta-lo as entidades competentes, ontem
mesmo se realizou urna reuniao de todos
0;; comercaintes de selos de Lisboa, a qual
se efectuou no estabelecimento do sr. Henrique Mantero, na PraCa da Alegria.
Depois de terem usado da palavra os
srs. Henrique Mantero, Eladio de Santos,
Hemani Viegas, Frederico Vilani, W. Ell,
Herminio Jose Conreia, Armando Lapa, Domingos do Sacramento, Sancho Os6rio, Adelino Car-doso, Viana Bastos, etc., foi designada urna comissao, constituida pelos
srs. Henrique Mantero, Hemani Viegas,
Frederico Vilani e Domingos do Sacramento,
encarregada ·de defender os pontos de vis:a
dos comerciantes de selos, junto das entidades oficiais.
A. saida dessa reuniao, ouvimos Henrique Mantero, que nos disse:
- 0 comercio de selos, em Portugal, e
ainda urn comercio muito pobre. Por urn
lado, a filatelia portuguesa comecou a desenvolver-se ha relativamente pouco tempo.
Por outro lado, os comerciantes nao tern
capitais, pelo que nao podem desenvolver
o neg6cio. Por outro lado, e consequentemente, os grandes coleccionadores portugueses, cerca de urna dezena, vao comprar
os selos ao estrangeiro, Inglaterra, Alemanha, Itlilia e America do Norte, ficando para os comerciantes portugueses os .coleccionadores medios ou principiantes, em regra com pouco dinheiro, que s6 compram
barato, com grandes descontos que vao ate
50% dos precos dos catlilogos, e os quais
e indispensavel nao desencorajar.
- E quanto ao imposto de luxo?
- Entendemos que nem a letra nem 0
espirito da lei autoriza a sua aplicacao aos
selos para coleccoes. Acresce que 0 comercio de seolos e especialissimo, fugindo a todas as regras comerciais, como aqueles descontos que toda a gente sabe que vao ate
50%. E acresce que a filatelia tern hoje ~
urn alto interesse educacional, politico, etc.,
alem de cons.ituir urn enorme rendimento
do Estado, que 0 Estado nao pode onerar,
sob pen a de ver diminuida essa receita em
mais do que 0 imposto que agora pretende cobrar dos comerciantes.

SOLICITAM
TROCAS

promisso nem responsabilidade da nossa
parte.
This addresses are given without engagement nor responsability of our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni resposabilite de notre part.

FOLHAS DE ALBUM

TORRES
Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:
GUY MBNTON - Box 149 - Bois des
Filion - P. Quebec - Canada.
M. BONNBMA - Geldropseweg 137 Eindhoven - Holanda.
TETURO AOYAMA - 4-11, Tokugawa-cho, Higashi - Ku, Nagoya - Japao.
AUGUSTIN BOIX BERNAT - C/ San
Fructuoso, 18 - Manresa - Espanha.
ERNESTO IG~SIAS ALMEIDA - Grupo N6mada Cap. La Gandara - La Guera
(Pro. del Sahara) Espanha - Via Madrid
-Dakar.

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,
QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E S~PIA, TAMANHO
INTERNACIONAL
PEC;A, EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

SIZBNANDO LOPES DA SILVA - Vila
Ferroviaria 411 - Cabedelo - P. B. Brasil.
HANS-DJET..ER RUSKE - Kirchhucht.
Landstr. 183 - Bremen - Huchting - Alemanha.
POLIT JOZEF Pol6nia.

ul Zabia -

Kielce

I. TEIXEIRA - Goncalves Udo, 430
Drupes - S. Paulo - Brasil.

RYSMRD ROMANOWICZ - ul. Wojska
Polskiego Nr. 51/ 3 - Koszalin 1 - Pol6nia.
JOACHIM WBISSKOPF - Dornbachstrasse 18 - Cast rop-Rauxel 2 - Alemanha.
KISIEL MARIAN KieI.ce - Pol6nia.

UI. Spacerowa 29 -

JAN HRUBY - Karlikova 7 - Stresovice
- Praga 6 - Checoslovaquia.
TORONTO COIN CENTRE - 125 Church
St. Toronto - Canada.
Estes enderecos sao indicados sem com-

INTENSIFIQUE AS SUAS
,
1ROCAS FILATELICAS
servindo-se dos
nossos Anuncios
Econ6micos, a pre~os

muito baratos.
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cos aos do correia nonnal mais avido
quadrtreactor.
270 12g45; 271 18g15; 272 22g; 273 36g
N.D' 270 a 273
11.
»
SAARA ESPANHOL
1961-Passaros.
167 2Sc; 1668 SOc; 169 75c; 170 1p;
171 l.5Op; 172 2p; 173 3p; 174 5p;
175 lOp.
N.DS 1667 a 175
4.
l>
SERRA LEOA
1961-Serie da Independencia; motivos fauna, indUstria, pai$agerns.
194 Ihp; 195 Ip; 196 l%p; 197 2p;
198 3p; 199 4p; 200 6p; 201 Is; 202
113; 203 2/6; 204 5s; 205 lOs; 206 $1.
N.D' 194 a 206
53.50 ,.
SUDAO

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

TRISTAO DA CUNHA
1961-Tipo de 1960; valor na nova maeda.
42 lAic; 43 1c; 44 1lhc; 45 2c; 46
2%c; 47 3c; 48 4c; 49 5c; 5071hc;
51 10c; 52 2Sc; 53 SOc.
N .... 42 a 54
27.50 »

- Que vai fazer a comissao?
- Elaborar rapidamente um relat6rio ou
exposiCao, e apresenta-la as autoridades
competen tes.
No dia seguinte, 20, nas mesmas paginas
centrais:

URUGUAI
1961-Efigie de Artigas.
0.60
674A SOc
YEMBN
1961-15." aniv. das Nar;oes Unidas.
1 4b
52,50

O. .elo. para

B!oco

1961-Para a salvaguarda dos monumentos
da Nubia.
1 (15m, 3pi, 65m)
5.25 »
o bloco
StRIA
1961-Mosteiro de S. Simdo.
0.45 »
145 121h pi
TRINDADE
1961-2." lambore <las Caraibas.
190 8c; 191 2Sc
,.
2.
N.D' 190 e 191

DlSlllaUIDOIES
EXCLUSIVOS
F. Lime & C.· Suer•. , Lde.
Av. da Liberdade, 811_1.° Esq.
LIS.OA-2

Telefone.

~=

colec~oeB DaO

anlgo. de luxe e

0

.ao

seu comardo

»

it multo pobre - diz-nos
»

0

comarcianla

HernSni Viegas
Despertou grande interesse, principalmente entre os filatelistas, os depoimentos
que publicamos acerca da aplicaCao que
se esta a fazer do imposto sobre artigos
de luxe aos selos para coleccOes. Sobre a
assunto, temos recebido aplausos de varias
pessoas ao ponto de vista aqui exposto de
que tal imJposto nao deve apl:car-se nestes
casas. No mesmo senti do se manifestou a
direcCao do Clube Filatelico de Portugal,
em eXIPressivo telegrama que nos enviou.
Por outro lado, sabemos que a comissao
de comerciantes de selos, designada na reuniao a que ja aludimos, iniciou ontem as
seus trabalhos, com vistas a uma exposiCaD a entregar, muito brevemente, 11 entidade competen:e.
Alnda a prop6sito do assunto, 0 sr. Hernani Viegas, urn dos maiores e mais conceituados comer.ciantes de selos do nosso
Pafs, fez-nos algumas declaracOes que sao
de manifesto interesse, e que podem contribuir para esc1arecer as entidades a quem
incumbe a resoluCao do problema, e que,
segundo nos foi M. dias dec1arado em boa
fonte, estao precisamente animadas do prop6sito mais justo e compreensivo.
- Nao obstan~e 0 sortilegio e a importancia dos selos e das suas coleccOes - disse-nos - 0 comercio dos selos e ainda muito pobre em Portugal, bastando dizer que
em Lisboa existem pouco mais do que dez
estabelecimentos comerciais dessa modalidade, e tres ou ·quatro no resto do continente. Por outro lado, para prova desta po·
breza, e bom lembrar que alguns des .es
comerciantes de selos nao tern empregados,
outros tern apenas urn empregado, e talvez apenas tres tern mais do que urn empregado ...
- Mas existem milhares de coleccionadores ...
- Slm, existem. Mas os grandes, como
o prof. dr. Carlos Trincao, Eduardo Cohen,
Jose Gonzalez Garcia, dr. Almeida Dias,

3

etc., quase que apenas compram selos no
estrangeiro, por aqui nao existirem aqueles selos raros que ainda lhes interessam.
Estes serao um par mil. Aos comerciantes
de selos rest am os outros filatelistas, medias, abaixo dos medios ou simplesmente
princip:antes, na sua maioria jovens, estudantes, operarios, empregados comerciais,
cujas economias s6 pel'Illitem a aquisiCao
de selos muito baratos.
- E quanto ao imposto?
- Nao s6 seria a nossa ruina, como tambern a organizaCao rudimentar dos estabelecimentos comerciais de selos nao se coaduna {;om as complicadas contabilizacOes
determ' nadas pelo decre 0 respectivo, como, finalmente, nao se pode conceber que
o coleccionamento de selos, {;onsiderado em
to do 0 mundo como educativo, e sob mUltiplos aspectos, mormente em relac;:ao 11 mocidade, seja considerado no nosso como
artigo de luxo.
- Quanto aos trabalhos da comissao?
- Estao a ser orientados pelo meu colega Henrique Mantero com a assist!ncia
do prestigioso Clube Filatelico de Portugal,
e serao apresentados urgentemente, e respeitosamente, ao respectivo servico do Ministerio das Financas.

FABRICAS DE PAPEl,
CARTAO E SACOS DE PAPEl

-amOvar - A rgoncilh. - S • r z e tJ 0
OI.lros - Porlo

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'e'.'on..

92

234

PA~OS DE •••U4Dl0

Fabrlco da cartollnas • fodos as
papel. fr .. cclonados em resmas
- - - - e boblnes - - - -

FabrlcD manual •
mecanico de lOCOS
Es('rll6rlo a S.de

.m

S. PAlO DE OUIROS

2 CRoNICAS

l)iario
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o primeiro

inteiro postal
comemorativo?

o comerciante de selos Jose D6ria, que
rccentemente nos vendeu cerca de mil e
qu'nhentos inteiros postais, a que ja aqui
fizemos mais do que uma referencia, ofereceu-nos esta semana urn exemplar desta
especie, que nos parece extraordinariamente
raro e interessante, e, consequentememte,
digno de registo especial.
Trata-se de UJm intei,r o postal em sob rescrito, ostentando, nD canto superior esquerdo, as letras V. R., correspondentes a Victoria Rainha, e, no superior direito, urn
selo impresso, semelhante mas nao igual
aos selos da epoca. (Ver gravura na pag.·
seguinte).
Ao cimo, le.t5e: .Post Office JubUee of
Uniform Penny Pos:age / at South Kensington Museum, 2on! Jully, 1890». Depois,
uma gravura, com a legenda: «The North
Mail Making for Highgate, 1790, at 8 Miles
an Hour». Em seguida, duas figuras laterais, com as legendas: «Rates. / 4 d. / 8 d.
/ 1/2 d. / 2/6 / 1840», e «I d. / 1890». Ao
fundo, sob a gravt:ra do comboio, a toda
a largura : .The North Mail, 1890, Appro:!ching Carlisle at 48 M1!es an Hour».
No verso, a conhecida marca .Thos. de
La Rue & Co, London», e, dentro, urn cartao apresenta 0 cabecalho seguj,nte: • VR /
Penny Postage Jub:Jee / 1890».
Haved alguem que 's aiba e queira prestar-nos quaisquer esclarecimentos sobre es-

BOLETIM DO CLUBE FlLAT~LlCO DE PORTUGAL
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La pec;:a? Sera, na verdade, 0 primeiro inteiro postal comemorativo, e, neste caso,
precursor dos sobrescritos e dos carimbos
comemorativos, que s6 muito mais recentemente comec;:aram a ser u'sados e colecdonados?
V. C.

Carta aberta para um dirigente
filatelico de Coimbra (1)
Caro Colega e Amigo:
Ha ja longos a nos ql.:e, decerto por, sentimentalmente, fazermos conjugar a nossa
naturalidade arganilense com a posic;:ao de
pres:dente do Clube Filatelico de Por.ugal,
mas tambem por, com magoa, verificarmos
o enorme atraso filatelko da terceira cidade portuguesa do cont~nente, em relac;:ao
a muitas outras cidades e mesmo simp leis
vilas , - vimos propugnando a imediata realizac;:ao de uma exposic;:ao filatelica em
Coimbra, e tanto nas colunas deste jomal,
como em dezenas de car. as para filatelistas
dessa cidade.
Infelizmente, Coimbra parece querer
cO:Jtinuar a ser a tmica povoacao em que
a nossa semente nao consegue fJlltificar .. .
Convicc;:1io em que ja estavamos, depois
de muitas respostas daql.:eles filatelistas as
nossas cartas, e depois de inumeras conversa3 com 0 comeociante sr. Cunha Vaz.
E convicc1io que mais se arreigou, ap6s lermos a preza:la carta que, com data de 16
do corrente, 0 caro Amigo teve a amab'lidade de enviar-nos.

1961-Exposi!;iio Internaciol1al da Agricult.
496 10m.
030 »
1961-Inallgura!;iio da torre de rddio.
497 10m.
0.30 I>
EQUADOR
1961-Sel1lal1a do Amazonas.
(371) 8Oc.; (372) 1,30 s. (373) 2 s.
N.'" 371 a 373
250 "
ESTADOS UNIDOS
19661-Centenario da Guerra Civil.
716 4::.
0.40 »
GANA
196J-Dia da Liberdade.
(85) 3p.; (86) 6p.; (87) 2s.
N."· 85 a 87
3.75 "
GROENU,NDIA
196J-Costumes.
35 35 oe.
0.85 »
HAITI
1961-Flibusteiros da ilha de Tartan/ga.
(458) 5c.; (459) lOc.; (460) 15c.;
(461) 20c.; (462) SOc.
N.'" 458 a 462
225 "
Co~reio

lIereo

1961-Flibusteiros da iiha de Tartaruga.
(221) 20c.; ;(222) SOc.; (223) Ig.
N.'''s 221 a 223
3.50 •
Encomendlls postllis

1961-Bandeiras e tro/eus.
(7) SOc.; (8) 19.
Correio lIereo

(9) 250g; (10) 5g
N.o, 7 a 10

20.

HEDJAZ-ARABIA SAUDITA
1961-Barragem.
(162) Ihp; (163) 2p;- (164) 3p; (165)
4p; (166) 5p; (167) 6p; (168) 7p;
(169) lOp; (170) 2Op; (171) SOp.
(172) 75p; (173) lOOp; (174) 200p.
N.·' 162 a 174
72.
1961-Refinaria de Petroleo.
(175) Ihp; (176) 1p; (177) 2p.
N."' 175 a 177
0.75

•

»

»

INDONeSIA

1961-Turismo.
(23IA) 20s; (232A) 50s; (234A) 2r.
N."· 23IA a 234A

PENNY POSTAGE JUBILEE

.. HE GAVE US PENNV POSTAGE."

1.40 •

lRAO
1961-C0l1gresso de Mtlsica.
(970) 1r; (971) 6r.
ISRAEL
1961-7." reuniiio desportiva do Hapoel.
199 25a.
1.25 »
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1961-13.· aniv. do Estado. Flores diversas.
(200) 7a.; (201) 12a.; (202) 32a.
N."' 200 a 202
250 "
JAPAO
1961-Cal1l1ilia.
663 lOy.
035 »
1961-Parque Nacional de Millam i B oso.
664 lOy.
035 I>
1961-Cerejeira ell! flor.
665 lOy.
035 »
LIBANO
196J-Cedro.
182 250 pi.
0.15 I>
MACAU
Co~reio

lIereo

1960-Vistas diversas sobrevoadas par tim
all/lio.
(17) 50a.; (18) 76a.; (19) 3p.; (20)
(21) lOp.
N."' 17 a 21
40.
»
MOQAMBIQUE
1961-Brasoes de cidades.
(462) 5c.; (463) 15c.; (464) 20c.;
(465) 30c.; (466) SOc.; (467) 1$00
(468) 1$50; (469) 2$; (470) 2$50;
(471) 3$00; (472) 4$00; (473)
4$50; (474) 5$00; (475) 7$50;
(476) 10$00; (477) 20$00; (478)
50$00.
N.''' 462 a 478
3750 »
NEGRI SEMBILAN
1961-1l1stala!;iio do novo Yang.
72 105.

0.40

•

NOVA GUINe HOLANDESA
1961-InstaIa{:iio do concelho Governal1lental
(62) 25c.; (63) 3Oc.
N.D' 62 e 63
1.65 •
PALESTINA
Ocupac;ao egipcia
1961-0rganiza!;iio I1ltmdial da Saude.
76 10m.
030 "
PAPOUASIA E NOVA GUINe
1961-Reconstitui!;iio do COllCelllO Legislativo
(i4) 5p; (25) 2/ 3.
N.''' 24 e 25
2.75 »
PARAGUAI
1961-Paragttai em Marclta. Motivos - camion, transporte fluvial, antena de
radio.
(593) 25c.; (594) 9Oc.; (595) 19;
(5%) 2g; (597) 5g.
N.n' 593 a 597
1.
»
Correio lIereo

f961- Paragttai em marella. Motivos idt2nti-
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Correio aareo

1961-1." COSl1l0nalita.
( 134) 1.35 1.; (135) 3.20 1. (136)
nao denteado, 3.20 1.
N.''' 134 a 136

CANADA
320 5c.
11.25

»

RtlSSIA
1960-40.· aniv. da Republica de Oudmourtie (sobrec.)
2332A 40 k. (2284D)
2.25 »
1961-Tipo do n.· 2354.
23S4A 6 k.
135 »
1961-125.· aniv. cirurgiiio Nicolas Sklifossovski.
2375 4 k.
0.90 »
1961-SO.· aniv. do Dr. Koch.
2376 6 k.
135 »
1961-50.· aniv. das irl1liis Piatnitzki.
2377 4 k.
0.90 »
1961-Venusik.
2378 6 k.
135 »
1961-1.° Cosmonauta.
2379 lO k.
2.25 "
1961-100.° jornal A Volta do Mundo.
2380 6 k.
1.35 »
TURQUIA
1961-Rellniiio do C.E.N.T.O.
(1579) 30k.; (1580) 4Ok. (1581) 75k.
N.''' 1579 a 1581
2.25 »
VATICANO (CIDADE DO)
1961-150.· aniv. da l110rte do Papa S. Leao
o Grande.
(319) 15 1.; (320) 70 1. (321) 300 1.
N.·' 319 a 321
6.
»

AFRICA, ASIA, AMERICA
E OOEANIA
AFGANISTAO
1961-Anillla4·
(520) 2p.; (521) 2p.; 522) 5 p.;
(523) lOp.; (524) 15p.; (525) 25
p.; (526) SOp.; (527) lOOp.;
(528) 15Op.; (529) 175 p.
N.'" 520 a 529

BOlETIM DO ClUBE FllAT~LlCO DE PORTUGAL

6.50 »
ARGBNTINA
1961-Visita do presidente Gronchi.
638 2p.
.
0.35»
1961-Dia das Americas. TEMEX sobrec.
(639) 50+50 (629); (640) 1p.+1p.
(630); (641) 3p.+3p. (631); (642)
5p.+5p. (632).
N.''' 639 a 642
2.50 »
BRASIL
1961-Constitui(;:iio do Estado de Guanabara.
702 7.50 Cr.
0.35 »

0.50

5
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»
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UNIFORM PENNY POSTAGE

CHILE
1961-90.· aniv. da C011luna de Paris.
283A 5c.
0.70
"
CHINA
1961-15." emiv. do 1.· Governo Nacional.
(1347) 8c; (1348) 8c.
1347 e 1348
0.75 »
1961-26.° campeonatode Ping-Pong (internacional).
(1349) 8c.; (1350) 10c; (1351) 20c;
(1352) 22c.
N."' 1349 a 1352
2.50 »

N.··

THE NORTH MAIL MAKINO FOR HIQHIlATt, INO. AT • MILES AN HOUR.

COLOMBIA
1961- 75.· aniI'. do presidente Alfonso Lopez.
(589 ) 10c; (590J 20c.
Correio aareo

1961-75." aniv. do presidente Alfonso Lopez.
384 35c.
0.75 "
Idem - Extra Rdpido.
(385) lOc; (386) 1p.
,.
N.''' 385 e 386
2.

1840.

1890.

Bloco

1961-75." aniv. do presidente Alfonso Lopez.
22 Ip.
1.75 "
COREIA DO NORTE
1961-logos.
(109) 5ch.; (110) 5ch.; (111) 5ch.;
(112) lOch.
N.·· 109 a 112
1.
"
COREIA DO SUL
J961-Dia lIlundial da Metereologia.
250 40 h.
0.50 »
J961-10.· aniI'. ·do Dia Mllndilli da Saitde.
251 4Oh.
0.50 »
Blocos

1961-Dia Mundial da Metereologia.
36 40h.
2.50 ,.
1961-10.· aniv. do Dill Mundial da Saude.
37 4Oh.
2.50 »
DOMINICANA
Benefcencia

1961-Luta CO'1Jtra a tuberclIlose;
Cruz da Lorena.
21 1c.
EGIPTO
1961-Dia da Africa.
493 10m.
J961-Dia Mwzdial da Sat/de.
(494) 10m; (495) 35m.+15m.
N.'" 494 e 495

sourec.
0.15

»

0.30

»

1.50 »

Supomos nao ofender urn homem inteligen.e, dizendo Ihe que essa sua carta,
cujas sinceridade, boa f e e desinteresse,
ressaltam, cOt..,tem trt!S ou quatro ideias
que estao totalmente erradalS.
E porque 0 seu esclarecimento, muito
mais ,do que a nos proprios, interessa, pro-

ft'ndamentc, a todos os filatelis tas de Coimbra, e igualmen .e aos fIatelistas de todas
as demais povoac;;6es portuguesaJ3, - pedimos·lhe Jicenc;;a para deste modo Ihe respondermos. 0 que, depois deste prefacio
necessario, - faremos no proximo domingo.
Amigo sincero e grato,
V. C.

PARA 0 SfU CARRO...
10

0

SUPLEMENTO

FRAiNCA
1961-Her6is da Resistencia.
(1286) 20c; (1287) 20c; (1288) 2Oc;
(1289) 30c.
N." 1286 a 1289

1961-15.° aniv. do Conservat6rio de Praga.

150 ,.

1961-Reuniao dos Antigos Combatentes em
Paris
1290 SOc.
1291 2Oc.

DINAMARCA

0.30 ,.
0.75 ,.

EUROPA
ALBMANHA ORIFiNTAL

Republica Democratica
1961-Feira de Leipzig.

PREFIRA

SEMPRE

(528) lOp; (529) 25p.
528 e 529

N.··

397 30 oe.

0.45 »
ESPANHA
1961-300.· amv. da morte ,d e Velazquez.
(1017) 80c; (1018) 1p; (1019) ;
25Op; (1020) lOp.
N.D' 1017 a 1020
2.25 "
HUNGRIA

1961-Saitde. Motivos medicos.
050 "
0.45 »

(1414) 30 fl; (1415) 40 fl; (1416)
60 fl; (1417) 1 fo.; (1418) 1.70
fo .; (1419) 4 fo.
N.D' 1414 a 1419

0.60 ,.

1961-Antiga sede do Governo.

1961-Vistas de Lillenstein e Bracken.
(530) 2Op; (531) 25 p.
N.D' 530 e 531
B~LGICA

COMBUSTIVEIS
lUBRIFICANTES

1961-Em beneficio de Obras Culturais.
(1176)
(1178)
(1180)
N.D'

40+10; (1177) If.+50;
2f.+50; (1179) 250+lf.;
3f.+lf.; (1181) 6f.+2f.
1176 a 1181

(287A) 150 k.; (287B) 3k.
287A e 287B

N.··

,.

BULGARIA
1.

,.

1961-100.° morte do poeta Chevtchenko.
1067 1 I.

1.25 ,.

1961-Visita de Gronchi it. America do Sui.
(850) 1701.; (851) 185 1.; (852) 205 1.
N." 850 a 852
850 10
MALTA

1961-Cruz de Jorge VI.
(277) 11!2p.; (278) 3 p.; (279) 1 s.
N.D' 277 a 279

Correlo eereo

SACOR

1.60 ,.

POLONIA

1961-0 primeiro cosmonauta.
80 4 ,1.

135 "

ITALIA

4.

1961-50.· aniv. do sindicato de Transportes
e Telecomunic~i5es.
1066 8Oc.

4.75 "

ISLANDIA

1961-Dia do Selo.
1175 3f.

450 ,.

1961-50.° aniv. da Sociedade para a salvaguarda das belezas naturais.

•

1292 SOc.

150 ,.

0.75 ,.

1961-Bagnoles de ('Orne.
1961-Cent.· de Deauville.

(1145) 30h; (1146) 30h; (1147) 30h
N." 1145 a 1147
1961-0 1.° cosmonauta.
(1148) 60h; (1149) 3K
N.D' 1148 e 1149

5.

,.

CHECOSLOVAQUIA

1961-0 1.· cosmonauta.
(1090) 40 gr.; (1091) 60 gr.
N.D' 1090 e 1091

050 »

1961-Aniversario culturais.
(1139) 6Oh; (1140) 6Oh; (1141)
60h; (1142) 6Oh; (1143) 6Oh.
N.n. 1139 a 1143
1961-Kladno e fabricas.
1144 3K.

ROM~NIA

3.60

1961-Sabios.
»

350 ,.

(1735) 10 b; (1736) 20 b; (1737)
55 b; (1738 1.55 I.
N.·· 1735 a 1738

350 "

COMBUSTI--VEIS
LUBRIFICANTES

c

leA DO

GAlCIDlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

r-------------------------------------~--------------.------------

LISTAS DE FALTAS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR
Desde D. Ma;rra, 1853, ate a presente data, sao a llJ(~'Sa especialidade. NOVOS OU USADOS - QUallquer selo de qu~lquer
taoca, ou series completas.
Podemos fornecer 75% de qualquer mancolista normal,
tanto de Portugal como do Ultramar, na volta do correio.
ENVIE-NOS A SUA LISTA DE F ALTAS. SERA
PRONTAMENTE EXECUTADA. Aos melhores pre~os.

CASA A.
Rua 1.° de

D~mnbrQ,

MOLDER

101-3.° - LISBOA-2 -

Tel6f. 2151"-

XVII

ANO DE OURO

do FILATELIA BRASILEIRA
o ana de 1960 foi urn ano de Duro para
a filatelia brasileka, no sector interoacional.
Na exposic;:ao realizada em Buenos Aires,
conquistamos 0 Grande Premio da cIasse
de competic;:ao, com 0 conjunto de «olhos
de boi» de Niso Viana, conjunto este que
nao foi exposto em Barcelona. Conquilstamos mais 5 medalhas de ouro, 10 de vermeil, 9 de prata e 12 de bronze, aMm .de
8 pn!mios especiais.
o total conquistado pelos filatelistas brasileiros nas tres exposic;:Cies internacionais
foi: 1 grande poremio - 7 medalhas de DurO
- 3 medaJhas de Duro e prata -17 medaIhalS de vermeil -16 medalhas de prata4 medalhas de bronze e prata, e 18 rnedalhas de bronze, mais 11 premios especia:s.
Convindo salientar que os nossos gra.ndes campeCies, dr. Mario de Souza, dr. Everaldo Leite e Ramiro Lemos Correa, em
nenhuma das 3 exposic;:6es puderam comparecer com suas colecc;:6es ...

Por
HUGO FRACCAROLI
Em BuenOs Aires, nossa figura foi brilhante, e TIossa participac;:ao foi a rnais destacada do certame. A exposic;:ao obteve
gra.nde sucesso, tendo participado filateIistas de quase todos os paises de America.
Ernst Kehr foi urn dos membros do
Juri, e foi 0 portador de cerca de 30 colecc;:5es de fi.IateIistaIs norte-americanos.
Tambem fui urn dos membros do Juri,
juntamente com 0 fiIatelista ingles, radicado na Arge:1tina, Charles Jewell, Alvaro
Bonilla Lara, do Chile, Herbert Moll, do
Peru, e varios argentinos, .cabendo a pres'dencia ao nosso mui conhecido dr. Ricardo E!ic;:abe.
A inaugurac;:ao foi feita pessoaImente
pe10 Sr. M~nist,ro das Comunicac;:6es, dr.
Eduardo Mogica, e S. Ex." 0 Cardeal de
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Deseo cambia de sellas can Portugal e
Provincias de Ul.ramar, Francia, Argentina,
ofres co Espanoles, Colonias y en otros paises. Exijo formalidad que es mi costumbre.
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia, 22
·-Lorca (Murcia).
ANTONIO GOMES PAULO - Rua Dr
Ant6nio Jose de Almeida n .· 226-cave-EsQ.
- Cairn bra - Compra e troca. VENDE COM
GRANDES DESCONTOS, selos novas e usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Contre 2.000 timbres uses bonne conservation de une, deux au plusieurs taxes, je
doone 1.000 nouveaux man choix. Dr. Ant6n:o Trabulo - C. P. 144 - Sa da Ban·
deira - Angola.
Mrs. Bittan Mehra, Secretary, World
Hobbyists' Hobby Exchange, Opposite Capoorniwa:s, Beharipur, BareiUy, India. Age
30. Hobbies - Stamp Exchange l'pto 2000
at a time. Reply assured.
ExchaJDge of stamps 100/100 countries .
• Hans Patocka, Wien 3, K1eistgasse 15/20,
Austria.
Compre agora por melhor prec;o, a que
lhe falta na sua colecc;ao! ISRA,BL, 34, desporto, 87$50; 35, fauna, 110$00. GHANA,
14/16, fauna, 170$00; Av. 1/4, fauna, 56$00;
bloco 1, Lincoln, 160$00. GUIN£, Av. 1/3,
AviOes, 140$00; Av. 4/8, fauna, 160$00. MALI,
avo 2/4, fauna, 140$00. NACOES UNIDAS,
27/28, Qnu, 280$00; Bloco 1. Onu, 595$00.
Tema EUROPA, 1958, 17 v., 115$00; 1960,36 V.
320$00, idem, 35 v., 160$00. Tudo novo, impecavel. Sergio W. de Sousa Simoes - Caldas da Rainha.
- Para a catalogo YVBRT 1962, aceito
desde ja insoric;Oes. Envie seu nome e rnarada, para ser urn dos primeiras a recebe-Io, e directaJrnente dos edit ores no dia
da sua saida. Tambem se aceitam assinaturas para 0 suplemento, 0 qual sai todos
os meses pontualmente. Sergio W. de Sousa
SimOes - Caldas da Rainha.
Traco, compro e venda sobrescritos 1..
Dia, edic;ao C.T.T. Vitor Gonc;alves - Rua
Nuno Tris tao. 4 - Lisboa-3.

Cambia sellas comunes de Espana en
atados, tacos, paquetes de 100 del mismo
nUmera, par igual cantidad de Portugal Ii
otra Naci6n. Gil Ruiz, Padre Calatayud, 13,
Pamplona (Espana) .
Tematicos, Caminhos de Fel'ro, novos,
deseja par troca ou compra, proposta:s a
RAUL SOARES, R. Gomes da Silva, 9-r/<:.
Esq., Lisboa 1.
As «Ofertas da Ocasiao» apresentadas por
Sergio W. de Sousa SimOes - Caldas da
Rabha, apresentam sempre series coanpletas novas, por paises, tematicas, etc., a
uma media de 4$00 cada franco Yvert. Em
distribuic;ao, palses conmpreendidos entre as
letras A e H . Pec;a prec;arios do que intcressaJr.
Desejo trocar selos com amigos em todo
o mundo. Paulo Roberto Alves - Rua Joao
Pi.:'heira, 289 - Caratinga - MiJIlas Gerais
-Brasil.

Na Bmbaixada de Espanha, a ilustre
Emba' xador do Pais vizinho e amigo,
semelhanteme nte ao que poucos meses
a!ltes fizera 0 seu ilustre Colega da Lng:laterra, - efectuou a entrega das medalhas
que aos filatelistas portugueses couberam
na Exposic;ao Filatelica de Barcelona, na
qual Por:ugal aIcanc;ou urn exito verda deiramente notavel.
As meda.l has, de que aqui reproduzimos

Dr. Pereira ,de :Campos, qt!e se 1he assaciou, entregando ao sr. engenheiro Marcos
Pereira as insignias ·de grande aficia! de
M erito Agricola.
Falaram a director-geral, sr. engenheiro
-agronamo Botelho da Costa, e 0 Secretdrio de Estado, que salientaram as qualiclades do homenageado, que agradeceu.
o director-geral entregou ao festejado
uma placa de ouro.
.

as duas faces. <sao muito belas, e 0 Sr. Embaixador de Espanha levou certo tempo a
distribuir bam mime ra delas ...

RAUL SOARES

SOBRESCRITOS
DE 1

0

DIA

omalor sortldo portuguAs
Pedidos

a

Secreta ria do

_C L U B E FI LA TEL Ie 0
DE

PORTUGAL

ENG. MARCOS PEREIRA
OS ftmciondrios de todos os departamelltos tecnicos e administrativos da Direc{,:iio Geral dos Servi{,:os Agricolas, prestaram
homenagem ao sr. engenheiro-agronomo
Aurelio Marcos Pereira, director dos Servi{,:os de Estudos e OrganiZCl{:iio Agricola, recentemente aposentado, apos mais de 41
allos de distintissimos senTi{,:os ao Estado.
Aquela homenagem decorreu 1W gabinete
do Secretdrio de Estado da Agricultura, sr.

o nosso p rezado cons6cio e amigo Raul
Soares, fun cionario da Carris, acaba de ser
eleito vogal da Direcc;ao do Grupo Despo.rtivo da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, para 0 lirienio de 1961/ 63, e design ado
Director da respectiva Secc;ao Filatelica.
Raul Soares foi 0 iniciador desta Secc;ao, em 8 de Marc;o de 1954, diriginda-a,
como Dele gado da Direcc;ao, desde aquela
data ate ao fim de Janeiro de 1958.
Foi durante tal periodo que, mer<:.e da
actividade daquele nooso cons6cio e distinto
filatelista, se realizou a . 1.' Exposi!;:ao Fila-
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do SuI e Correio Aereo Militar Brasileito
na Italia 1944/45), participando no 1.0 Congresso Filatelico de Barcelona com trabalhos «Os carimbos do Syndicato Condor
Ld.·» e «As oblitera!;oes dos selos do Syndicato Condor Ld."», de Rio de Janeiro. Participou tambem em 1956, na Bephila em
Benlim, obtendo urna medalha de prata
com sua colec!;ao «Correio Militar Brasileiro de 1865/1945,.. As suas participa!;Oes
em ExposiC;Oes no Brasil foram as seguintes:
1949, em Santos, ganhando 0 cTrofeu Braz
Cubasl>, pel os «melhores conhecimentos filatelicos» (oferecido pela Prefeitura local),
ganhou em 1956 0 grande premio uTrofeu
Santos-Dumon!», na exposi!;ao do mesmo
nome, no Rio de Janeiro. Foi distinguido
em 1959 com a uMedalha GlalSewald», pelas
suas pesquisas e publica!;oes a respeito de
selos dos Correios Par.icwiares.
Ahrens, como nao podia ser d~ferente, e
socio de muitas entidades fiilatelicas brasileiras, .de U.S.A. e Alemanha, socio honorar:o do Clube Internacional de Aerofilatelista (Imternationaler Aerophilatelisten
Club), Berlin, e de di,'ersas sociedades em
Santos, Santa Maria e Hamburg..BergedoIf.

-

Werner Ahrens, naturalmente, fez parte
de diversos Juris nacionais e internacionais,
representando 0 Brasil na «Interposta», em
1959, e representando neste mes a Alemanha como membro do Juri da International Stamp Exhibit:on 1960, em Londres.
AD nosso amigo e fiel colaborador de
«RBPORTER FILATl!LlCQ», os mais efusivos votos de felicidade, e que festeje muitos mais aniversarios en:re n6s.

Selos de Portugal e Ultrarnar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1..
dia. Todo 0 material filatelico

BASTOS & CAMPOS, L.
R. MARIA ANDRADE, ' li5

Tete!. 834108
LI8BOA

(PORTUGAL)

A SEVERA
BUA D.E...S GAVEAS, GG-5'l

TELEF. 34,006

*
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DA

dores e certo, mas extremamente aliciantes.
Digamos, portanto, que 'Sob este aspecto
a ElCJ)osi!;ao de Braga foi Lm exito Illeno.
Mas foi tambem urn exito de organiza!;ao. Impulsionados pelo nosso colega de
Direc!;ao Dr. Jorge Vieira, com 0 patrocinio
do Clube Filatelico de Portugal, os ac-ivos
membros da Comissao Qrganizadora, embora auxiliado5 por urn conjunto de boas
vontades, dentre as quais seria injusti!;a nao
salientar a Senhar Correio-Mo;", consegu!ram par de pe, em tempo verdadeiramente
recorde, urna Exposi!;ao impecavel sob todos os pontos de vista.
Impecavel a localiza!;ao, nos esplendidas
salOes da Biblioteca-Arquivo, onde a ampla
sala medieval espera, acalhedora e austera,
a parte classica de uma fulura Exposi!;ao
FilateEca Nacional.
Impecavel a montagem dos quadros,seguindo l"-ma ordena!;ao l6gica, e bern sinalizada. Impecavel 0 catalogo, bern impresso,
distribuido gratuitamente a todos os visitantes. Impecavel a organiza!;ao de sobrescritos de 1.0 Dia, de edi!;ao limitada, e
nwnerados todos eles, 0 que muito vai contribuir para a sua valoriza!;ao.
As participa!;oes eram de nivel e val ores
diversos.
Regis te-se, com agrado, que a primeira
era a do filatelista mais novo - 15 anosFernando ,A ugusto Lemos Maia; colec!;ao
com as hesita!;Oes de quem principia, mas
denotando ordem, arranjo e, sobretudo, a
coragem de vir a publico.
Boas todas as outras participa!;Oes. Evidentemente, nao se tratava de competi!;ao.
Nao e justo, pois, saIientar uns ou outros,

RESTAURANTE TlpICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUlT
OPEN ALL NIGHT

•

Sempre muito pUblico

o

II

pUblico

tanto mais que havia ali muito bons selos,
em colec!;Oes bern estruturadas, completas,
bern classificadas, e nao apenas selos bonitos, original e luxuosa-mente apresentados.
Mas nao devemos esquecer as participa~oes do Dr. Ant6nio Belo Moreira, a de
Romeu Maia, e a apres~ntada por Amadeu
de Araujo Regalo.
Nao vamos discutir 0 criterio da deeora!;iio artist:'ca das [oIbas, devida quase
por completo a Carlos Gon!;alves Vaz, cuja
facet a de decorador nao pode fazer esquecer a do filatelista que esteve presente.
A parte artistica e urn terreno extremamente escorregadio, onde e dificil manter
posi!;ao. 0 que e bom para uns, DaD 0 e
para outros.
Na colec!;ao de Romeu Maia, ha algumas
folhas a substituir; mas estariamos ambos
:Ie acordo em saber quais seriam? E 0
mesmo se passava na colec!;ao de D. Dulce
.vlaria Gon!;alves Vaz, urn dos mais incan,aveis e decididos membros da Comissao.
Referiremos apenas que, pese a todos os
~egulamentos, uma decora!;ao, leve, constituindo apenas urn ligeiro apon amento
lcerca do tema tratado, nao pOe Dem tira
ao valor intrinseco da participa!;ao, e certo, mas COD t ribui , de forma decisiva, para
a tornar mais bela e atraente. De resto, tean
sido admi ido em varias Exposi!;oes Inter"lac1onais.
Na participa!;ao de Honra, figurava a
conhecida tematica de «Embarca!;oes» de
D. Maria da Concei!;ao Hernandez. Tambern, aqui, a escolha foi acertada, porque,
para 0 fim em vista, nao conhecemos outra
que se the pudesse comparar. PeDa foi que
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a fa,: ta de espa~o nao tivesse permitido
expo-l a de maneira que fizesse real~ar to do
o valor que, por merito pr6prio, possui.
Uma ligeira e final referencia a Amadell
de Araujo Regalo. Ele foi, desde 0 principio, um dos que mais trabalhou, nao se
poupando a esfor~os para que a Exposi~ao
fosse 0 que foi, e para que as colec~6es
se apresentassem completas, ou muito avan~adas, corn selos per-fei os (preticamente
95% de selos novos). Ora Amadeu Regalo
e urn negociante de se10s. E nao 0 esconde,
antes 0 problama. Ele sabe que 0 trabalho
ql"e realizou e urn trabalho em profundi-

dade, que vira sem duv:da a reflectir-se na
sua casa.
Que grande li~iio para muitos negociantes de selos... lamentilVelmente esquecidos
de que, scm filatelistas, nao pode haver negociantes filatelicos ...
o Clube Filatelico de Portugal fez-se represen:ar pelo seu Vice Presidente, que re'presentava tam bern os Senhores Drs. Vas,concelos Carvalho e Jorge Vieira, impossibilitados de comparecer.
Saudando efusivamente os filatelistas de
Braga, que, pela amostra, adquiriram jus a
alta pretensao de ali reaJizarem, num futL ,r o pr6ximo, uma Exposi~ao Nacional, 0
Clube Filatelico de Portugal, plenamente
satisfeito de ter patrocinado, epl Braga, a
primeira Exposi~ao de Divulga~iio Filate..
lica, agradece 0 born acolhimento e faciEdades concedidas ao seu representante.

OS EXPOSI'DORIES
Alem da participa~ao oficial, dos C.T.T.
do Ultramar, e da participa~lio de Honra,
da Sr.' D. Maria da Concei~lio Hernandez,
foram expositores da «I Exposi~iio de Divulga~lio Filat6lica de Braga», pela ordem
do respectivo catalogo:
. Fernando Augusto Lemos Maia
Manuel Candido Machado
Adr:ano Martins Vicen~e
Alfredo Mouta
Carlos Eduardo Gon~alves Vaz
Francisco Peixoto
Francisco de Sousa Barbosa
Dr. Ant6nio Be!o Moreira
Romeu Maia
D. Dulce Maria Malheiro Gon~a~ves Vaz
Amadeu de Araujo Regalo
Eduardo Esperan~a

NOTAS SOLTAS
* Esta

As entidades oficiais, ap6s a inaugura((iio

exposi~ao teve a patrocinio e
valiosas colabora~6es do Clube Filatelico de Portugal, que ofereceu pr6mios a
todos os expositores.
* 0 Sr. eng. Couto dos Santos, ilustre
Correio-Mor dos C.T.T., concedeu, por
intermedio da Com;ssao Filatelica Nacional, 0 subsidio subs:ancial que permitiu a
organiza~ao desta exposi~ao.
* A comissao organizadora era constituida por D. Dulce Maria Malheiro
Gon~lves Vaz, Lino Soromenho Coelho, Dr.
Antonio Bento Moreira, Romeu Maia, Carlos Eduardo Gon~alves Vaz e Amadeu de
Araujo Regalo.

UM

ILUSTRE

FILATELISTA

Werner
Da excelente revista «Reporter Filatelico», dirigida pelo IrWSSO prezado antigo Frederico C. Ortweiler, transcrevemos, com a
{levida venia:
Werner Ahrens, urn ,dos mais fieis colaboradores de «Reporter Filatelico», e talvez
o mah)r conhecedor de selos actual mente
existente entre 'I16s, festejou, em 20 do corre:ltc m&>, 0 seu 60. 0 aniversario natal!cio, festa realizada em Hamburgo (Alemanha) no seio de Sl'a familia, aonde actualmente se encontra.
Ap6s terminar os seus estudos de advocacia, Ahrens entrou em 1923, em Hamburgo, ern uma firma exportadora, tendo
side tramsferido, em Dezembro do mEfsmo
ano, para a filial da mesma no Rio de
Janeiro. Desde meados de 1941, Ahrens esta
residindo na Capital Bandeirante, fazendo
parte, desde 1947, de uma firma 'imobiliaria. Mas deixem-nos falar de sua imensa
bagagem filatelica.
Werner Ahrens come~ou a 1nteressar-se
pelos nossos queridos selinhos aos 9 anos,
possu:ndo ja em 1908 uma colec~ao mund'al de 1000 selo3 diferentes, 0 que representava, naque!a epoca, urn elOorme nlimero
de selos. Cedo, interessou-se Ahrens pelos
.inteiros», e montou, durante a primeira
Guerra Mundial, uma colec~ao de «cartas
da epoca», com cartas de soldados do Exercito, da Marinha, Prisioneiros e Cartas Censuradas militarmente. Ahreos entrou em
1924 como s6cio no «Berliner Ganzsachen
Sammler Verein» (Associa~ao Ber.1i:nense de
Coleccionadores de Lnteiros), e des de 1912
e assiduo le:tor de revistas filate.1icas de
todo 0 mUJndo, como tambem desde 0 seu
inicio se interessou pelo mundialmente conhecido Manual Kohl, que naturalmente
adquiriu.
Durante as suas actividades comerciais
no Rio de J.lIIlleiro, faltou tempo a Ahrens
para dedicar-se a fila~ elia como ele queria,
porem, nunca deixou de ler as suas revistas, que sempre recebeu de todos os cantos do Universo, e sempre «jUJOtou» 0 mat,~r'al do seu interesse. S6mente ap6s sua
mudan~a para Sao Paulo (1941), teve 0
necessario tempo para dedicar-se mais as

BRASILEIRO

Ahrens
suas colec~6es, mO:ltando as suas colec~6es
especializadas, como cartas aereas e «Zepplin», Estadas antigos da Alemanha, iJllc1usive os carimbos, Brasil, Alemanha e todos
os se:.:s territ6rios, com colec~6es especializadas de carirnbos das Col6nias A.lemaes,
Dantzig, territ6rios ocupados durante a primeiora Guer,ra Mundial, cartas maritimas do
mundo ~nteiro, imteiros da Alemanha e do
Brasil, e uma coleq;ao especializada de cartas da Infla~ao Alema.
Em 1945, entrou Ahrens para a Socie~ade Phi!atelica Paulista, pertencendo desde entao it sua directoria, como provedor e
responsavel pela bibl:oteca filatelica da
mesma. Com a ajuda desta enorme biblioteca, talvez no ramo a maior do Brasil,
3umentou Ahrens seus conhecirnentos gerais de nossa am-ada Filatelia, de taJ forma
que pode considerar·se como 0 maior conhecedor de selos no Brasil, e um aos maiores do mundo.
Desde 1947, entrou Ahrens no rol dos
Escritores Filatelicos, sempre no ~ntt.lito de
deixar os outros partic:par tambem dos
seUJ3 e'Jormes conhecimentos, com cerca de
550 artigos escritos ate hoje sobre as mais
divers as temas, publicados em revis:as «do
ramo", no Brasil, Alemanha, Sui~a, U. S. A.
e Austria. Profel'iu ate hoje cerca de 140
discursos sobre filatelia, em viagens filatelicau empreendidas para as cidades do
Rio de Janeiro, Santos, Piracicaba, Porto
Allegre, Santa Maria, Cachoeira do Sui, Ponta Grossa, Curitiba, Hamburgo e Berlim.
Conhecidas sao tambem as suas pesquisas
do Correio Aereo Brasileiro, especialmente
em liga~ao com a da Alemlllllha.
Naturalrnente, Werner Ahrens participou
tambe-m nas maos diversas Exposi~6es Fila e.!icaG Nacionais e 1nternacionais, como
Buenos Aires (Efira), em 1950 (Colec~lio
Zepplin, Medalha de Prata); Lisboa em 1953
(Colec~ao HeligolaLlld, Medalha de Bronze);
Stockolm 1955 (Cartas Alemaes para 0 Brasil da !!poca de 1846-1872 - Medalha de
Bronze com fe1icita~6es do Juri). Expos
tambem «fora de concurso» na «l.nterposta», em Hamburgo, ern 1959 (Correio Aereo
do BrasLI, colec~ao de estudos), e em 1960,
em Barcelona (cDO X. V60 para a America
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e a exteriorizar as simpajas e a amizade
quI" servem de peanha a viva recordaeao
qUt: ainda mantem da I Exposieao Filatelica de Aveiro.
Vi temcHicas encantadoras, que me surpre!!nd::ram pela expressiva disposieiio dos
selos, e pel a beleza dos seus exemplares.
A par de .duas ou tres que reputo as melhores, nao s6 pel a mimha observaeao, como
tambem pelo que a seu respeito ja H, vi
tambem, diga-se em abono da verdade, algumas coleceoes tematicas que muito se
afastaram das determi,n aeoes regulamentares.
Vi autenticas reliquias filatelicas, que
me extasiaram!
Referir-me especificamente a uma ou a
ourra comparticipaeao, nao desejo faze-Io,
por dois motivos: primeiro, porque me falta a competencia, e segundo, porque sem
essa faculdade indispem,savel e sem tempo,
nunca poderia fazer uma apreciaeao seria.
Portanto, limitar me-ei a dizer que entre
as muicas participaeoes que la vi, e as colossais riquezas que la repousavam naqueles quadros como riquissimas j6ias ern
montras de joalheiros, tive a satisfaeao de
observar que as nossas coleceOes, ou melhor as nossas participaeoes, nao eonvergonharam a Seceao Filatelica.
E 0 resultado viu-se.
Todos os concorrentes de Aveiro foram
classificados, a comeear pelo nosso ilustre
cons6cio e Vice-Presidente da Assembleia
Geral, Sr. Dr. Roberto Vaz de Oliveira, qt!e
foi galardoado corn a medalha de prata
dour,a da.
Os restantes tres concor.reontes, contemplados com medalhas de bronze e bronze
pra eado, marcaram tambem as suas posieOes ern Jugares de destaquel, ' adentro
das suas categorias.
Se atendermos a que es ta Ex:posieao foi
urn certame sem paralelo no nos so Pais,
e que 0 Juri foi implacavel coon as partic'paeOes que se apresentaram a margem
das norm as regulamentares, e rigido para
todas as ou.tras, com 0 unico objectivo de
elevar a filatelia, ha que reconhecer que
Aveiro marcou urna posieao de relevo corn
aJ3 classificaeOes alcancadas.
Pena tenho eu, meus prezados Amigos,
que 0 nosso ilustre consocio e Presidente
da Assembleia Geral, Sr. Dr. David Cris ' o,
nao houvesse podido comcorrer a esta Exposieao, como era seu e nosso desejo.
Escravo dos seus afazeres profissionais,
privou-nos com a sua ausencia, este distinto filatelista e Homem de Arte, de con-

tarmos com mais uma valiosa classificaeao, que 0 seu talento saberia arrancar,
sem dificu.ldade, para mais prestigiar a nossa Seceao Fi.Jatelica.
E 9Sa magoa me ficou, e a ma.nifestei
a alguns dirigentes da «LISBOA 60», que
conhecendo bem este nosso i1ustre consOc:o, a .raves dos seus mUltiplos recursos
intelectuais e artisticos, lamentaram, como
eu, a sua ausencia.
Enfim, vamos verse, como <liz 0 meu
prezado Amigo Dr. Jorge Vieira, futuramente n6s conseguimos alcanear mais medalhas e melhores c1assificaeoes. Assim 0
creio.
E agora, antes de finalizar esta fastid:osa converua, tenho que p edir-Ihes perdao pela mae ada que Ihes dei, e ao mesmo
tempo agradecer-Ihes a paciencia ,com que
sl"·portaram 0 arrazoado deste carola, que
a ta,n to se sujeLa para bern da fiilatelia.
Tenho dito.»

PROXIMAS

Regulamento
1." Par iniciativa do Grupo Desportivo do
Banco Espirito Santo e Comerclal de
Lisboa, reaJizar se-a de 30 de Setembro
a 7 de Outl;bro pr6ximo, nos sa!oes da
Casa do Bancario, a I Exposieao Filatelica Bancaria.
2." A esta exposieao poderao COo:1correr todos as empregados banearios do Pais.
3.° Os concorrentes poderao parLicipar
nas seguintes classes:

4.°

- Munfll-Mundo Fllatelico

5.°

SELOS PARA COLECCAO
TIMBRES-POSTE POUR
COLLECTIONS
STAMPS FOR COLLECTIONS
BRI,B FUNKBN FOR SAMMLUGEN

6.°

Rua Alexandre Herculano, 5-3.·
Tel. 57B93 - ApartaOo 2113
LISBOA 1
Portugal

7."

B."

HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre as ordens de
todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra9a da Alegria, 58-2."-A
Telefone 28176
LISBOA
Selos Classic:os, Modernos, Tematic:os

COMPRA, TROCA e VENDE

EXPOSIC;OES

9."

I Selos de Portugal e Ultral1 1Qr
II Selos Estrangeiros
III Colec90es temdticas
IV Postais ntdximos
V Sobrescritos de primeiro dia
Havera urn Ju,ri de admissao e de c1assificaeao, nomeado pelo Clube FilateIico de Portugal, e de que fara parte
urn representante do Grupo Desportivo
do Bamco Bspirito Santo e Comercial
de Lisboa. Das decisOes do Juri nao
hayed recurso.
As inscrieOes serao gratuitas, e deverao
ser enviadas, ate ao dia 15 de Setembro, a Direccao do G. D. do Banco Espil'ito Santo e Cornercial de Lisboa, ou
pessoalmente a qualquer dos Directores.
Serao atribuidas meda.1ha.s as melhores representaeOes dentro de cada classe, alem dos premios que venham a
ser oferecidos pelo Clube Filatelico de
Portugal ou outras eontidades.
Havera uma c1asse de honra, separada
da classe de compe.ieao, constituida
por filatelist81S especiaJmente convidados, aos quais serao atribuidas medai1ns.
A colocaeao das coleceoes e 0 seu levantamento ficarao a eargo dos expositores, que para esse efeito deveriio
dirigir-se a Casa do Bancario, a partir
do dia 25 de Setembro. A colocacao
devera estar pronta impreterive'mente
ate as 22 horns do dia 29 de Se' embro.
o levamtaJIDento ,das coleccOes devera
efectuar-se ate 3 dias depois do encerramcnto da exposieao.
Brnbora faea quanto em si caiba pela
conservaeao e guarda do material expasta, 0 Grupo D!!sportivo do Banco
Espirito Santa e Comercial de Lisboa
nao se rcsponsabiliza pelo mesmo, podendo ·no entanto encarregar·se do res-

FILATELICAS

pectivo seguro, por con,a do expositor.
10." Pelo aluguer de cada quadro, sera cobrada a importancia de Esc. 10$00.

Exposltao fllatdllta do I [onoreno
International de Pedlatrla
Regulamento
1.0 Integrada no X Congresso Intemacional de Pediatria, realiza-se de 10 a 15
de Setembro de 1962, na Cidade UlDiversitaria de Lisboa, uma Exposieao
Filatelica.
2." Essa Exposieao e patrocinada pelo
Clube Filatelico de Portugal.
3." Poderao CODC,)l'rer 'a esta Exposieao
todos os coleccionadores Portugueses
e os estrangeiros Congressistas ou seus
agregados.
4." Na Exposieao s6 serao adrnitidas coleccoes cujo motivo ou tema esteja de
acordo e relacionado com a Mae e a
Cri~a.

5." Haved urn Juri de admi,ssao e classificacao, constituido POl' cinco individuaEdades: 0 Secreta,rio Geral do Congresso, urn Dutro membro da Comissao Organizadora do mesmo, e tres elementos designados pelo Clube FiJateIico de Portugal. Das decisoes tomadas
pelo Juri nao havera recurw.
6." Serao atribuidas meda!has de Vermeil,
Prata e Bronze, alem doutros premios
especiais que venham a ser oferecidos.
7.° As inscrieoes serao gratuitas, e devem
ser enviadas, ate 31 de Maio de 1962, a
Secretaria, que funciona na Clinica Pedidtrica Universitdria, Hospital Santa
Maria - Avenida 28 de Maio, Lisboa 4.
Os Sod os do Clube Fi.!ate.lico de Portugal podem envia-Ia.s para a sede do
Clube. na Avenida Almirante Reis, 70_3.", dke'to, Lisboa 1. As inscrieOes devern vk acompanhadas duma indicac;:iio suci;:1.a das respectivas participacoes.
B." As co!eceoes de verao dar entrada na
Se:-r~taria Gcral do Congresso, ou no
C'ube Fila ter co (para os exposito-res
membras deste Clube). ate 11.3 21 h.,
do dia 8 de Setembro de 1%2.
9." A Comissao Organizadora nao assume
qt,aisquc.r responsabiildades pelo extravio au deterioraeao, por qualquer
modo, das coleceOes expostas.
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AEROFILATELIA
Assunto

de

,-------------Pelo-------------,
Capltlio F. Lemos da Silveira

impoi'tancia
Assinada pe10 nosso Presidente, foi eIllviada, em 17 de Maio Ultimo, ao Ex.mo
Sr. Eng. Couto dos Santos - Dig.mo Correia-M6r de Portugal- uma e~osi~ao, de
grande interesse aerofilatelico, que damos
a conhecer Da integra:
I
.. Com os meus melhores cumprimentos,
venho chamar a esc1arec;da aten~ao de V.
Ex." para 0 seguinte:
Na qualidade de representante de Portugal na F.I.S.A. (Federation Internationale
des Societes Aerophilateliques). com sede
em Berna, e por alvitre, que se nos afigura pertinente e sensato, da nos sa activa
«sec~ao aerofilatelica», tenho a honra de
apresentar a V. Ex.A-para decisao-a seguinte proposta:
- Que, quer haja ou nao carimbo
comemorativo, os -sobrescritos com a
indica~ao «y~o inaugu·ral», depositados
nas divers as Esta~oes dos Correios do
Pais, sejam enviados em conjunto, sem
qualquer marca, a uma «Esta~ao Centralizadora» - a C.T.F. do Aeroporto
de Lisboa e a Esta~ao do Aeroporto das
Pedras Rubras, conforme os casos, parecem ser as mais indicadas - on de
recebam, emtao, a marca do dia do voo
inaugural. Esta medida destina-se a
assegurar que os sobrescritos com a

referida indica~ao recebam 0 carimbo
da localidade onde 0 voo tem inicio,
e na data exacta, e a cvitar, igualmente, que sobrescritos depositados demasiadamente cedo sigam antes da data
de inaugura~ao do servi~o desejado.
Sem outro aSSUIDto de momento, e agradecendo antecipadamente a aten~ao de V.
Ex.", e respe.:tiva delibera~ao, para este
assunto de grande importancia para os
aerofilatelistas portugueses, subscrevo-me,
com a mais elevada considera~ao,
ALo, Vnr.o e Obrg.o
o Presidente.
(Dr. A. 1. ·de Vasconcelos Carvalho) >>
IBsperamos que esta sugestao, fundamentada e justa, seja atendida em breve
prazo.

Guarda - j6ias
No leilao ,de Robson Lowe, realizado em
Londres, no passado dia 29 de Mar~o, um
exemplar, novo, do conhec:do «centro invertido» do selo do correio aereo df 1924,
10 c., da Bolivia, atiJDgiu 0 bonit.:> pre~o
de 130 libras - equivalente a cerca de
10.800$00.
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reunioes, estudando os regulamc;ntos e meIhoraJDdo as suas coleq;oes.
Os socios do nosso Clube e as pessoas
de prestigio da ·n ossa terra, dedicando-lhes
a sua consider.a~ao, 0 seu carinho e 0 auxilio materiaJI, que lhes seja possivel, quando solicinaJdo.
Praticar a solidariedade filatelica em beneficio dos que mais precisam, enobirece
quem a pratica.
Todo 0 born filatelista tem obriga~ao
de divuJgar os seus conhecimentos em beneficio dos que nao sabem.
Nao e born filatelista, nem born companheiro, aquele que guarda as suas colec~oes com 0 intuito de ocultar ensinamentos,
com receio de ser imitado ou ultrapassado.
Este errado conceito, que amesquinha
a dignidade iII1dividual, bern pode ser considerado 0 escalracho da filatelia, que e
necessario combater, procurando oriar uma
mentalidade sa, que produza colabora~ao
leal e sincera. So assim poderemos dignificar a filatelia, e v8!lorizar as nossas colec~6es.

A solidariedade e virtu de que engrandece quem a pratica livremente e com respei:o. E a proposito, consimtam que me
refira ao seguinte:
Quando ha tempo passou por esta cidade 0 meu prezado Amigo Sr. Dr. Jorge
Vieira, que foi membro do Juri das tematicas na «LISBOA 60», quis honrar-nos com
a sua visita a nos sa Sec~ao Filatelica, e
conversar com alguns filatelistas locais, ' a
quem prmmrou ser prestavel, dando assim
expansao a sua solidariedade, que os seus
prilDcipios the impoem. Ao retirar, ja levava
no seu cora~ao 0 afecto das nossas amizades, conquistado pela sua bondade.
Na correspondencia que temos trocado,
fala-me sempre com carlnho nos filatelistas ·de Aveiro, incitando-os ao pro2'l'esso.
Na sua Ultima carta, refere-se, eIlltre outros, ao nosso cons6cio Campos Gra~a, filatelista apaixonado que ele tanto admirou
pela sua dedica~ao a filatelia, que tantas
vezes 0 tern levado a privar-se de certos
confortos pessoais, para atender aos enca.rgoo ocasionados pela aquisi~ao dos selos
que 0 encantam.
Dizia-me ele, a proposi~o de out-ros filatelistas, de ou1!ras cidades, que tambem faram a «LISBOA 60,.:
« ... Com as fi!atelistas de Aveiro, creio
que a coisa rtiio se passa assim, e par isso '
se situa na va~l~uarda .. Alma ate Almeida,
e 0 que precisam e de fazer mais exposifoes, e melhorar a que tem, para na pr6-
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xima Nacianal atingirem a prata, 0 auro
ou - quem sabe - 0 grande ,p remio. Senti
o Carlos Leitao interessado, 0 que me deu
satisfafiio.. 0 que Ihes pefO e que ajudem,
todos, 0 Grafa, para que ele possa, tambem, expor, pois, para ele, uma medalha
de cobre tenho a certeza de que contaria
como se fosse de auro ou um grande premio ... »
Que estas expressoes e esta atitude siryam de exemplo a todos os filatelistas, sao
os meus votos!
Nao quero deixar de me referir, tambern, ao 'DOSSO Clube.
Gra~as a actual Direc~ao, a quem desejo
prestar as minhas homenagens, revestidas
dos meuS ma:s sinceros agradecimentos. na
pessoa do seu Ilustre Presidente - urn
Mo~o tao jovem e tao dinamico como ainda os meus olhos nao viram - gra~as a
actual Direc~ao, ia eu dizendo, a nOSlSa
Sec~ao sente-se amparada e acarinhada pelo
nosso Clube.
E grato recordar que ainda ha bern
pouco tempo, quando a esta Direc~ao, com
o nobre intuito de elevar as suas Sec~6es
e exaltar os seus Atletas e os socios, realizou uma Exposi~ao dos trofel.lJS conquistados, nao esquecendo a nossa Sec~ao,
inc1uida bern destacadamente, ao lade dos
melhores conquistadores de trofeus e medalhas do Clube. - Mas, alem desta distin~ao,
que se pretendeu dar a nossa Sec~o Filatelica, quis a mesma pretigiosa e compreensiva Direc~ao, num gesto de franca simpatia,
subsidhi-da com a importancia de Esc.
500$00, importancia esta que a Direc~ao da
nossa Sec~ao ja empregou, e muito bern,
em expositores e vidros para as nossas Exposi~6es.

Por todas estas demonstra~6es de carinho recebidas, nao so do nosso Clube, como
tambem das autoridades ~ocais, ha que demonstl'ar a todos aqueles que nos tern amparado, que a Sec~ao Filatelica do Clube
dos Galitos mantem viva a no~ao da respOlDsabilidade, e promete manter semp'l'e
vivo 0 prestigio conquistado.
Quanto ao que vi na «LISBOA 60», meus
prezad03 Amigos, pouco lhes posso dizer,
porque 0 tempo de que dispunha pal'a vis'tar tao importante e valioso certame,
era apenas de umas escassas t·res horas,
que mal de ram tempo para abra~ar dedicados amigos que la encontrei, e para cumpr'mentar alguns dos ilustres organizador s e clirigeotes daquele gigantesco trabalho, alguns dos quais continuam a nutrir
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Ora, porque a filatelia caminha ligada a
Hist6ria, en1endo que, para n6s, portugueses, nao poderia ter side escolhido outro
dia com mais acerto ou melhor significado.
o dia de hoje, visto pelo aspecto hist6rico, tr:J.Z ao nosso pensamento gratas recorda~oes, a lembrarem-mos que foi no dia
1." de Dezembro de 1640 que urn punhado
cit:: PO'rtugueses de gema sacudiu para sempre 0 jugo da opressao estrangeira, que durante 60 anos tutelou a goveI1nac;ao da
nossa querida Patria!
Observado pelo aspecto filatelico, vern
lembrar aos portugueses simpatizantes da
filatelia que colecdonar selos e reunir, em
pequenos fragmentos de papel, os roais belo!' quadros da lIlossa Hist6ria, as grandezas do nos so Imperio, e as figuras dos
grandes vultos que se distinguiram nas batalhas, nas ciendas, nas letras, nas artes
p 1asticas, e ate na vida espiritual da nac;ao!
A Filatelia e 0 grande auxiliar da Hist6ria, que exalt a 0 patriotismo qUa!Ildo 0
colecdonador opta pelo tema hist6rico. A
Filatelia, bem compreendida e bem divulgada, contribui para 0 desenvolvimento da
cultura geral, porque ajuda 0 estudioso, est:mula 0 simpatizante e entusiasma 0 indiferente, conduzindCHls docilme!Ilte ao aperfeic;oamento dos temas preferidos. - En·
fim, a filatelia e uma arte que conduz, espontaneamente, 0 colecdonador estudioso a
todos os campos da dencia.
A Federac;ao Portuguesa de Filatelia diz"DOS na sua circular deste ano que nao se
poupa a trabalhar para a dignificac;ao da
Filatelia.
Pois, meus Senhores, a nossa Secc;ao Filatelica, urna insignificante particula da filatelia mundial, c6nscia das suas obrigac;oes, deseja afirmar it Federac;ao que, dentro das suas possibilidades e dos seus recursos, tambem nao se poupa a trabalhar
para 0 progresso e para 0 aperfeic;oamento
da filatelia local, demonstrando assim que
tambem se esforc;a por contribuir com a
sua quota parte para a dignificac;ao da filatelia.
.
E, ja agora que falei na nossa Secc;ao
Filatelica, meus prezados Amigos, quero dizer-Ihes que cada vez me sinto mais satisfeito por pertencer ao numero dos seus fundadores.
Embora eu nao tenha nascido em Aveiro, sinto-me aveire!Ilse pelo corac;ao, que
conservo ligado a esta linda cidade, qce
ha mais de trilIlta a.nos me acolheu com
aquela hospitalidade e com aquele carinho
que 56 aqui, na terra de Jose Estevao, dos

irmaos Magalhaes Lima e de D. Joao de
Lillna Vidal, sentem aqueles que procuram
o calor da Fraternidade human a e a brisa
da Liberdade, que Aveiro mantem como
tradic;ao, para gl6ria dos seus antepassados!
Por esta razao, e depois de ter dedicado
o melhor da minha vida ao comercio farmaceutico local, com cujo esforc;o muito
me orgulho de ter <:ontribuido - embora
com urna. peqUeiDa parcela - para 0 engrandecimento do <:omercio de Aveiro, pretendi, quando as forc;as fisicas ja nao me
ajudavam para gmndes actividades pTofisionais, dedicar it filatelia local 0 melhor
dos meus recursos fisicos e inteIecluaismesmo fraquitos como sao - de modo a
que alguma coisa se fizesse, e ficasse para
os vindouros conti-nuarem. E, na realidade,
ClJlguma coisa ja se fez, grac;as a colaboraC;ii.o bern compreendida de alguns s6cios
conhecidos pelos caroIas da filatelia.
Sin to-me tambem muito satisfeito por ter
sido eu quem lanc;ou a ideia de se realizar uma exposic;ao filatelica distrital, e
faze-la inc1uir no program a das festa.s do
Mhlenario de Aveiro.
Revivo essa alegria ao recordar que 0
exito aloomc;ado com essa Exposic;ao Filatelica foi a forc;a real que projectou a nossa Secc;ao para 0 grande meio filatelico de
Portugal. E isto bas1a, meus Senhores, para reconhecer que a jovem SecC;ao Fil!1telica
do Clube dos Galitos ja contribuiu com
alguma coisa para a d' gnificac;ao da Filatelia, para 0 prestigio do nosso Clube, e,
consequentemente, para 0 born nome da
[Jossa terra.
:£ certo que este notavel prestigio, tao
rapidamente conquistado, trouxe consigo
uma outra forc;a que nos amarra a obra
criada.
:£ a responsabilidade, essa responsabiIi dade contrafda pelos exitos obtidos, que
recai sobre a nossa Secc;ao, nas pessoas
dos seus dirigentes, e pelas c1assificac;Oes
alcanc;adas, que envolve os s6cios concorren'es, e dum modo geral 0 nosso Olube.
Se 0 exito estimula 0 aperfeic;oamento,
a responsabilidade impoe a colaborac;ao.
Portanto, daqui parte 0 meu apelo para
todos os filatelistas, para todos os s6dos
do Clube dos Galitos, e dum modo geral
para todos os aveirenses que se interessem
pela sua terra : Ajuda a jovem e ja prestimosa Secc;ao Filat6!ica do nosso Clube!
Os fila~ elistas pOldeI'ao prestClJr-lhe a sua
utilissima colabora~ao, comparecendo as
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Atent;ao as

Noticias do ar

falsificat;oes
Apresentamos roais uma lista (N.OI Yvert)
- a terceira - de falsificac;Oes de selos de
correia aereo. Compilada, como as anteriores, por Henri Trachtenberg, foi .publicada no n.O 1288 de cL':£cho de la TImbrolog'e». Atenc;ao, portanto:
Bolivia - 59/62
Brasil ~ Varig - 29/40
Dinamarca - 1/5
Let6nia - 8/9a
Libano - 105/111
Moc;ambique-17/24
Pa'raguai -16/19
Salvador -10/13

Giro das exposit;.oes

* Na Exposic;ao Nacional Francesa
(Nancy - 20-23 de Maio). a c1asse aerofilatelica - Classe V - muito concorrida, teve
como principais laureados:
-Medalha de Duro: Dumont-Fonya(<<Les pilotes fra:nc;ais»);
-Medalhas de prata: Dogny («1870 dans
les Ardennes»). Lantoine (<<Accidentes), e
Saulgrain («Precurseurs de la Poste Aerien-

* Segundo informac;ao gentilmente fornecida pela Repartic;ao Provincial dos Servic;os dos Correios, TeIegrafos e Telefones
de Macau, os selos de correia aereo foram
postos a circular em 27 de Janeiro do corren:e ano, nao tendo side feito carlmbo
de 1." dia, nem 0 respectivo 60brescrito.
* 0 boletim n." 5 da F.I.S.A. traz ate
nos, na transc ric;ao da acta da ultima ret.:niao da Presidencia da Federac;ao (Bale21 de Janeiro p.p.) , a agradavel noticia de
ter side outorgada ao presidente do nosso
Clube, e querido Amigo Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, a medalha da F.I.S.A.
- galardao maximo para um aerofilateIista
- medalha que the foi atribufda «en vue
de ses merites pour ll'aerophilate.lie».
* Mais urna bela iniciativa dos T .A.P.
- com perfeita colaborac;ao dos C.T.T.por ocasiao do 1.. voo comercial LisboaIndia Portuguesa: a utilizac;iio de urn carimbo comemorativo, que foi aposto nas correspondencias aprese,tadas na Estac;ao de
Correio do Aeoroporto de Lisboa, no dia
8 de Julho de 1%1.

n e o) .

Ronda da imprensa

*

. Study of ecuatorean airmails of
past 40 year'S is saga of constant struggle
to victory», pelo Dr. Roberto Levi-Castillo,
no numero de Marc;o de «Linn's Weekly
Stamp News»: urn valioso artigo, verdadeiramente impressionalllte, da autoria da
maior autoridade no assunto.
.~ .1 dirigible Zeppelin», por Mario Onofri: hist6ria completa dos Zeppelins, e correio neles transportado. Livro de cOIDsulta
indispensavel ao especialista. Escrito em
italiano, com 209 paginals, profusamente
ilustradas, custa 1.000 liras, e pode ser pedido a BoLletino Filatelico rl'Italia, Casella
Postale 548, Florenc;a.

Colect;io do Clube
Recebemos e agradecemos a oferta .dos
seguimtes sobrescritos:
B.E.A. - Londres-Llsboa e Lisboa-Londres, Comet 4 B, 5 de Abril 61.
AVIANCA- Vools inaugurais:
New York-Montego Bay (Jamaica), 25
de Abril 53;
Bogo a Quito-Lima, 13 de Julho 57;
Lima Quito-Bogota-New ' York, 16 de JuIho 57.
Primeiro dia de circulac;ao (19 de Maio
58) do selo "Entrega imediata», da Col6mbia.
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FALECIMENTOS
PORTO

JOSE ANToNIO DE SOUSA
GOMES

TENENTE-COiRONEL VASCO
GODFROI DE ABREU LIMA
Na sua residencia, rua actor Jose Ricardo, 34-1.°, faleceu 0 sr. Tenente-Coronel Vasco Godfroi de Abreu de Lima, de 67 anos,
natural de Lisboa. Deixou v;uva a sr." D.
Elv:ra Eduarda Serra Fernandes de Abreu
de Lima. Tendo acabado 0 curso da Escola
do Exercito em 1907, ,prestou servi!;o em
varias un1dades da guami!;ao de Lisboa, na
Guarda Nacional Republicana, na Direq;:ao
da Anna de Infantaria e, nos Ultimos anos,
na Reparti!;ao dos Oficiais do Ministerio
do EXercito, encontrando-se agora na reserva. Era possuidof de muitos louvores e
condecora!;5es, entre as quais 5e destacavam as comendas de Cristo, Avis e de
Merito Militar.
o f uneral, a cargo da Agencia Barata,
realizou-se da sua residencia para 0 cemiterio do Alto de S. Joao.
o Tenente-Coronel Godfroi de Ahreu Lima, nosso prezado cons6cio, foi, durante
muitos an os, ate ao fim de 1960, membro
da nossa Direc!;ao.
A sr.' D. Elvira Eduarda Serra Fernandes de Abreu Uma, apresentamos sentidissimos pesames.

D. ODETTE FREITAS RODRIGUES CAETANO
Em Lisboa, faleceu tambem a sr." D.
OdeLe Freitas Rodrigues Caetamo, estremosa espOISa do nosso prezado amigo e
cons6cio sr. Ant6nio de Campos, comerciante de selos nesta cidade, ao qual igualmente apresentamos sentidos pesames.

Tambem falereu 0 sr. Jose Antonio de
Sousa Gomes, empregado superior, aposentado, da Companhia Uniao Fabril, casado
com a sr." D. Zi,lda Rebello de Sousa Gomes.
Era irmao da sr." D. Estella de Sousa Gomes
Monteiro, casada com 0 sr. dr. Mamuel Gon!;alves Monteiro, inspector superior das AIfiIDdegas do Ultramar, e do sr. dr. Armamdo de Sousa Gomes, pintor e professor do ensino tecnico, sobrinho do mestre
aguarelista Alberto de Sousa, cunhado do
sr. eng. Amadeu Rebello, casado com a sr."
D. Maria Amelia Correia Mendes Rebello,
e tio do advogado e escritor teatral dr. Luis
Francisco Rebello, do sr. tenemte da Marinha Jose Manuel Rebello, em servi!;o no
Estado da India, e .da sr." D. Maria do Carmo Rebello.
Sousa Gomes era urn dos mails antigos
coleccionadores portugueses de selos, e s6cio do nosso Clube, que frequentava com
assiduidade, e on de contava inumeros amigos e simpatias.
o funeral reaJizou-se da Avenida Barbosa du Bocage, 90, 6.·, para 0 cemiteno
do Alto de S. Joao.
A familia enlutada, e em especial aos
nossos queridos amigos srs. dr. Manuel
Gool!;alves Monteiro, dr. Luis Francisco Rebelo e mestre Alberto de Sousa, as nossas
sentidas condolencias.

D. MARIA CLEMENTINA
RELVAS NAVARRO COUTO
DOS SAN'DOS
Em Lisboa, na sua residencia, Avenida
de Berna, 9, 2.·, faleceu a sr." D. Maria
Clementina Relvas Navarro Couto dos Santos, de 70 anos, natural de Riachos, Torres
Novas.
A ilustre extinta era casada com 0 Sr.
Eng. Luis Albuquerque Couto dos Santos,
ilustre Correio-Mor dos C.T.T., presidente
da Comissao Filatelica Nacional, e nos so
querido Amigo e cons6cio honorario.
E era mae das sr."s D. Maria Laura Eulalia Navarro Couto dos Santos Castel-Branco, D. Maria Mar.garida Navarro Couto dos
Santos Luis Gomes e do sr. Miguel Joaquim Navarro Couto dos Santos, e sogra
dos srs. Alberto Hugo Pimenta de Castel-Branco, tambem nosso cons6cio e querido
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CHEGADA
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PARTID .AS
ta rd e

-

LONDRES
S. VICENTE
TENERI FE

FILAT~LICO

2503
897

8 h. - 6 Abril
6h.-9 Abril

I

10 h.
12 h.

30 Mar~o - 1961
18 h. - 6 Abril
18 h. - 9 )I brll

Excurloes ci La Laguna, Floresta Mercedes, Tacoronte e Orotava
CASABLANCA

I

545

I

6 h. --11 Abril

I

12 h.

18 h. -

11 Abril

Excurloes EI Jadida, Mohamadia e Rabat
LONDRES

I

1324

I

I manhii -15 Abril I

Dutro barco, 0 «Strathmore", em cruzeiro de 17 dias, e partmdo a 17 de Junho
de Londres, tocou 0 porto de S. Vicente
em 24 de Junho, ll1ao tendo havido qualquer
carimbo alusivo.

disposi!<ao dos turistas, que ficaram encantados com os vanos pontos da ilha, nomeadamente a Baia das Gatas. A musica local
tam bern foi muito apreciada.
A link a edi!;ao de sobrescritos foi a do
nosso Clube, que, como sempre, fez todo
o possivel por obter os carimbos comemorativos, infelizmente tao raros nas Provincias Ultramaril!las.

.

,..

Plano de emlssoes
o CARIMBO
o ca·r imbo reproduzido acima esta no
seu tamanho original.
A tinta preta empregada foi a de 6leo,
havendo urna variedade de violet a sem 6leo.
o carimbo obliterou os selos como vulgar marca de dia.
na parte d publico, houve boa aceita!;aO do carimbo, e bastante entusiasmo, calculando-se em cinco mil postais e tres mil
os sobrescritos que foram obliterados com
o carimbo comemorativo. A ideia da cria!;ao desta marca de dia foi muito louvavel,
nao s6 por ser a primeira vez que S. Vicente teve urn carimbo comemorativo, mas
ainda pela fonte de receita para os C.T.T.,
alem duma 6ptima propagal!1da turistica.
A este respeito, recordamos que quase todas as virtudes da cidade foram postas it

de selos para

1962

-

A Administra!;ao-Geral dos CTT, IIlO sentido de preparar 0 plano das suas emissOes extraordinarias para 0 ano proximo.
torna publico que aceita 0 envio de ideias
e sugestOes para temas das referidas emissOes.
Assim, pede-nos aquela Administra!;ao-Geral para darmos conhecimento a todas
as pessoas e entidades que pelo assunto
se interessem, de que os seus alvitres ou
~ugest6es Ihe deverao ser e:lViados ate aD
dia 30 de Agosto proximo, para a Direc!;ao
dos Servi!;os Industriais, Rua General Sinel
de Cordes, 9-4.·, Dt. Lisboa 1.
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T£MATICA
bas

€XPOSICO€S ~Ilat€llcas
(Conclusiio)

1949-Japao. Exp. FH. de Fukushima. B. 22
(22)
Franc;a. Exp. Fil. de Paris .CITEX •.
-841+B.4
Alemanha - Ocupac;1io Francesa. Exp.
Fil. Sudoeste ...SUBA"
Baden - 51/52
Reno e Palatinado-48/49
19SO-Argentina - Exp. Fil. Internacional de
Buenos-Aires. 51O+A. 34/38+B. 9
A1emanha Oriental - Exp. FiI. de Leipzig - B. 1. Propaganda 14
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Praga - 552/553+B. 14
Angola - Exp. Fil. de Luanda - 323/
/325+B.2
Romenia - Exp. ,FiI. Romena - B. 40
1951-Alemanha Ocidental - Exp. Fil. Wuppertal - 27/ 28
Jugoslavia - Exp. Fil. Lnternacional
de Zagreb "ZEFIZ •. A. 41+B. 4
Formosa - E~. Fil. de Taipe - B . 1
Suic;a - Exp. FiI. de Lucerna - B. 14
1952-Filipinas - I." Exp. Fil. Panasiatica
-405/6
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Bratislava - 675+B. 16
Africa do SuI (Uniao) - Exp. Fil. do
3.· Cent. da Cidade do Cabo - 192A1
/192B
Israel - Exp. Fil. de Haifa "TABA.
-A. 7/8
.
Italia - Exp. Fil. Internacional do
selo desportivo - 622
Trieste A. - Idem, idem, idem - 134
Hungria - Exp. Fil. de Budapeste1045a
Trieste B. - .Exp. FiI. de Koper Capodistria-74+B. 2
Jugoslavia - I." Exp. iFil. Nacional da
Juventude em Belgrado (cJUFIZ lr)
-617
Brasil - 2." Exp. Fil. de S. Paulo-SIS
Estado da India - Exp. Fil. de Goa
-449/50
Holanda - Exp. Fil. de Utrecht _.
578/81
1953-Rodesia do Sul - Exp. Fil. do Centenario de Cecil de Rhodes - 73
Brasil - I." Exp. Nacional de Educac;ao-- 534

~------------- Par ---------------

EDUARDO DOUTEl DE ANDRADE

I

Colombia - 2." Exp. Nacional de Bogota, DIOBR.E-1953 - 483+A. 237
Moc;ambique - .E xp. Fil. dl! Lourenc;o
Marques - 439/40
Alemanha Ocidemtal - Exp. Fil. IFRABA - 57/58
1954-Berlim Ocidental - Exp. Fil Nacional
de Berlim - 107
Jugoslavia-Exp. Fil. Nacional da Juventude cJUFIZ - II» - 655
Moc;ambique - Exp. Fil. de Manica e
Sofala - 451/52
1955-Chile - Exp. Fil. rnternacional de
Valparaiso - 251/52
Alemamha Ocidental - Exp. Fil. de
Dusseldorf . WESTROPA,. - 93/4
Cuba - Exp. Fil. Internacional de
Havana - A. 120/4+B. 14
Colombia - 3." Exp. Fil. NacionalBlocos 12 e 13
PoI6nia-Exp. Fil. de Poznan-Blocos 14 e 15
Pol6nia - Exp. Fil. Lnternacional de
Vars6via- Blocos 16 e 17
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Praga - Blocos 19 e 19a
Noruega - Exp. Fil. de Oslo - 358 1
/ 60+ B. 1
Suecia - Exp. Fil. de Estocolmo399/ 403
S. Marino - 7." Feira Internacional
de Riccione - 396
Suic;a-Exp. Fil. de Lausana-B. 15
Finlandia - Exp. Fil. de Hels{nquia
-421
1956-E.U.A. - 5." Exp. Fil. InternacionaJ
de Nova Iorque-613+B. 9
Liberia - Idem - idem - idem 333/5+A. 97/HX)+B. 9
Jugoslavia - Exp. Fil. Nacional da Juventude em Zagreb «JUFIZ-III»692+A. 49+B. 5
Hungria - Exp. Fil. Hungaro-Polaca
-1210/11
Liechtensteim - 6." Exp. Fil. - 308
S. Marino - 8." Feira Internacional

Fil. de Riccione - 423
Mexico - Exp. FiI. do: - 657
M6naco - Exp. FiI. de Nova Iorque
- «FIPEX,. - 444/452
Argentina - ,Exp. FiI. do Centernirio
do Selo - B. 10
1957-Equador-2." Exp. FiI. Nacional-B. 2
Israel - Exp. Internacional Fil. «TABIb - 124/127+B. 2
Russia - Exp. Fil. Internacional de
Moscovo - 1959+B. 22
Pol6nia - 7." Exp. FiI. de Vars6via
A. 4O+B. 19
Checoslovaquia - Exp. de Jovens
Filatelistas em Pal'dubice - 915/16
Turquia-Exp. Fil. de Istambul-1335
Alemanha Ocidental - Exp. Fl~a e
Filatelia em Col6nia -133
Cuba - Exp. FiI. Nacional de Havana
-455+A. 157
1955--Espanha - Exp. Fil. de Madrid Blocos 19 e 20
Checoslovaquia- Exp. Fil. Nacional
de Brno - 980/83
Hungria - Exp. Fil. Nacional - A.
207/8
Chile- Exp. Fil. Nacional de Santiago - 273+A. 178+B. 3
Equador - Exp. FiI. ·de GuayaquilA.327/29
Argentina - Exp. Fil. Internacional
- 582/84+A. 52/6
Cuba-Expo FiI. Nacional-478+A. 180
Chile-Expo Fil. de Valdivia-276+B. 5
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1959-Suic;a - Exp. Fil. de S. Gall «NAGAB.
-620+B. 16
AlemaJIlha Oriental - Exp. Fil. de
Berlim II Debria - 435A
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Pi!sen -1081/21
Jugoslavia - Exp. Fil. Nacional da Juventude cJUFIZ-IV» -782
Alemanha Ocidental - Exp. Fit Internacional «INTERPOSTA» - 178/9+
179A/179B
Htm·gria - Exp. Fil. Nacional - 1315
Cuba - Exp. Fil. -196/7
Pol6nia - Exp. Fil. Internacional«BALPEX-I GDANSK,. - 982
Hungria - ,E xp. Fil. SovietiJCa em Budapeste-1317/20
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Zvolen
-1024
Hungria - Exp. Fil. Nacional de Budapeste - 1362
ADENDA
1947-Bulgaria - Exp. Fil. Intermacional de
Nova Iorque - A. SO
1949-Liechtenstein - 5.' Exp. Fil. - B. 8
Observ~iio - 0 que af fica foi extraido
do Yvert. N1io e nenhuma perfeic;ao. Muito
longe ·disso. Sao 90% de faciJidades para
qualquer filatelista que se proponha organizar uma tematica semelhante a taontas
outras, mas com perspectivas muito atraentes.

A DireC{:iio do nosso Clube reuniu-se num jantar. Todos comeram com bastante apetite, - e
maior boa disposir;iio. Nos intervalos, falou-se de tudo, - e ate se falou de 5elos ...
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1949-Japao. Exp. FH. de Fukushima. B. 22
(22)
Franc;a. Exp. Fil. de Paris .CITEX •.
-841+B.4
Alemanha - Ocupac;1io Francesa. Exp.
Fil. Sudoeste ...SUBA"
Baden - 51/52
Reno e Palatinado-48/49
19SO-Argentina - Exp. Fil. Internacional de
Buenos-Aires. 51O+A. 34/38+B. 9
A1emanha Oriental - Exp. FiI. de Leipzig - B. 1. Propaganda 14
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Praga - 552/553+B. 14
Angola - Exp. Fil. de Luanda - 323/
/325+B.2
Romenia - Exp. ,FiI. Romena - B. 40
1951-Alemanha Ocidental - Exp. Fil. Wuppertal - 27/ 28
Jugoslavia - Exp. Fil. Lnternacional
de Zagreb "ZEFIZ •. A. 41+B. 4
Formosa - E~. Fil. de Taipe - B . 1
Suic;a - Exp. FiI. de Lucerna - B. 14
1952-Filipinas - I." Exp. Fil. Panasiatica
-405/6
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Bratislava - 675+B. 16
Africa do SuI (Uniao) - Exp. Fil. do
3.· Cent. da Cidade do Cabo - 192A1
/192B
Israel - Exp. Fil. de Haifa "TABA.
-A. 7/8
.
Italia - Exp. Fil. Internacional do
selo desportivo - 622
Trieste A. - Idem, idem, idem - 134
Hungria - Exp. Fil. de Budapeste1045a
Trieste B. - .Exp. FiI. de Koper Capodistria-74+B. 2
Jugoslavia - I." Exp. iFil. Nacional da
Juventude em Belgrado (cJUFIZ lr)
-617
Brasil - 2." Exp. Fil. de S. Paulo-SIS
Estado da India - Exp. Fil. de Goa
-449/50
Holanda - Exp. Fil. de Utrecht _.
578/81
1953-Rodesia do Sul - Exp. Fil. do Centenario de Cecil de Rhodes - 73
Brasil - I." Exp. Nacional de Educac;ao-- 534
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Colombia - 2." Exp. Nacional de Bogota, DIOBR.E-1953 - 483+A. 237
Moc;ambique - .E xp. Fil. dl! Lourenc;o
Marques - 439/40
Alemanha Ocidemtal - Exp. Fil. IFRABA - 57/58
1954-Berlim Ocidental - Exp. Fil Nacional
de Berlim - 107
Jugoslavia-Exp. Fil. Nacional da Juventude cJUFIZ - II» - 655
Moc;ambique - Exp. Fil. de Manica e
Sofala - 451/52
1955-Chile - Exp. Fil. rnternacional de
Valparaiso - 251/52
Alemamha Ocidental - Exp. Fil. de
Dusseldorf . WESTROPA,. - 93/4
Cuba - Exp. Fil. Internacional de
Havana - A. 120/4+B. 14
Colombia - 3." Exp. Fil. NacionalBlocos 12 e 13
PoI6nia-Exp. Fil. de Poznan-Blocos 14 e 15
Pol6nia - Exp. Fil. Lnternacional de
Vars6via- Blocos 16 e 17
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Praga - Blocos 19 e 19a
Noruega - Exp. Fil. de Oslo - 358 1
/ 60+ B. 1
Suecia - Exp. Fil. de Estocolmo399/ 403
S. Marino - 7." Feira Internacional
de Riccione - 396
Suic;a-Exp. Fil. de Lausana-B. 15
Finlandia - Exp. Fil. de Hels{nquia
-421
1956-E.U.A. - 5." Exp. Fil. InternacionaJ
de Nova Iorque-613+B. 9
Liberia - Idem - idem - idem 333/5+A. 97/HX)+B. 9
Jugoslavia - Exp. Fil. Nacional da Juventude em Zagreb «JUFIZ-III»692+A. 49+B. 5
Hungria - Exp. Fil. Hungaro-Polaca
-1210/11
Liechtensteim - 6." Exp. Fil. - 308
S. Marino - 8." Feira Internacional

Fil. de Riccione - 423
Mexico - Exp. FiI. do: - 657
M6naco - Exp. FiI. de Nova Iorque
- «FIPEX,. - 444/452
Argentina - ,Exp. FiI. do Centernirio
do Selo - B. 10
1957-Equador-2." Exp. FiI. Nacional-B. 2
Israel - Exp. Internacional Fil. «TABIb - 124/127+B. 2
Russia - Exp. Fil. Internacional de
Moscovo - 1959+B. 22
Pol6nia - 7." Exp. FiI. de Vars6via
A. 4O+B. 19
Checoslovaquia - Exp. de Jovens
Filatelistas em Pal'dubice - 915/16
Turquia-Exp. Fil. de Istambul-1335
Alemanha Ocidental - Exp. Fl~a e
Filatelia em Col6nia -133
Cuba - Exp. FiI. Nacional de Havana
-455+A. 157
1955--Espanha - Exp. Fil. de Madrid Blocos 19 e 20
Checoslovaquia- Exp. Fil. Nacional
de Brno - 980/83
Hungria - Exp. Fil. Nacional - A.
207/8
Chile- Exp. Fil. Nacional de Santiago - 273+A. 178+B. 3
Equador - Exp. FiI. ·de GuayaquilA.327/29
Argentina - Exp. Fil. Internacional
- 582/84+A. 52/6
Cuba-Expo FiI. Nacional-478+A. 180
Chile-Expo Fil. de Valdivia-276+B. 5
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1959-Suic;a - Exp. Fil. de S. Gall «NAGAB.
-620+B. 16
AlemaJIlha Oriental - Exp. Fil. de
Berlim II Debria - 435A
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Pi!sen -1081/21
Jugoslavia - Exp. Fil. Nacional da Juventude cJUFIZ-IV» -782
Alemanha Ocidental - Exp. Fit Internacional «INTERPOSTA» - 178/9+
179A/179B
Htm·gria - Exp. Fil. Nacional - 1315
Cuba - Exp. Fil. -196/7
Pol6nia - Exp. Fil. Internacional«BALPEX-I GDANSK,. - 982
Hungria - ,E xp. Fil. SovietiJCa em Budapeste-1317/20
Checoslovaquia - Exp. Fil. de Zvolen
-1024
Hungria - Exp. Fil. Nacional de Budapeste - 1362
ADENDA
1947-Bulgaria - Exp. Fil. Intermacional de
Nova Iorque - A. SO
1949-Liechtenstein - 5.' Exp. Fil. - B. 8
Observ~iio - 0 que af fica foi extraido
do Yvert. N1io e nenhuma perfeic;ao. Muito
longe ·disso. Sao 90% de faciJidades para
qualquer filatelista que se proponha organizar uma tematica semelhante a taontas
outras, mas com perspectivas muito atraentes.

A DireC{:iio do nosso Clube reuniu-se num jantar. Todos comeram com bastante apetite, - e
maior boa disposir;iio. Nos intervalos, falou-se de tudo, - e ate se falou de 5elos ...
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JOSE ANToNIO DE SOUSA
GOMES

TENENTE-COiRONEL VASCO
GODFROI DE ABREU LIMA
Na sua residencia, rua actor Jose Ricardo, 34-1.°, faleceu 0 sr. Tenente-Coronel Vasco Godfroi de Abreu de Lima, de 67 anos,
natural de Lisboa. Deixou v;uva a sr." D.
Elv:ra Eduarda Serra Fernandes de Abreu
de Lima. Tendo acabado 0 curso da Escola
do Exercito em 1907, ,prestou servi!;o em
varias un1dades da guami!;ao de Lisboa, na
Guarda Nacional Republicana, na Direq;:ao
da Anna de Infantaria e, nos Ultimos anos,
na Reparti!;ao dos Oficiais do Ministerio
do EXercito, encontrando-se agora na reserva. Era possuidof de muitos louvores e
condecora!;5es, entre as quais 5e destacavam as comendas de Cristo, Avis e de
Merito Militar.
o f uneral, a cargo da Agencia Barata,
realizou-se da sua residencia para 0 cemiterio do Alto de S. Joao.
o Tenente-Coronel Godfroi de Ahreu Lima, nosso prezado cons6cio, foi, durante
muitos an os, ate ao fim de 1960, membro
da nossa Direc!;ao.
A sr.' D. Elvira Eduarda Serra Fernandes de Abreu Uma, apresentamos sentidissimos pesames.

D. ODETTE FREITAS RODRIGUES CAETANO
Em Lisboa, faleceu tambem a sr." D.
OdeLe Freitas Rodrigues Caetamo, estremosa espOISa do nosso prezado amigo e
cons6cio sr. Ant6nio de Campos, comerciante de selos nesta cidade, ao qual igualmente apresentamos sentidos pesames.

Tambem falereu 0 sr. Jose Antonio de
Sousa Gomes, empregado superior, aposentado, da Companhia Uniao Fabril, casado
com a sr." D. Zi,lda Rebello de Sousa Gomes.
Era irmao da sr." D. Estella de Sousa Gomes
Monteiro, casada com 0 sr. dr. Mamuel Gon!;alves Monteiro, inspector superior das AIfiIDdegas do Ultramar, e do sr. dr. Armamdo de Sousa Gomes, pintor e professor do ensino tecnico, sobrinho do mestre
aguarelista Alberto de Sousa, cunhado do
sr. eng. Amadeu Rebello, casado com a sr."
D. Maria Amelia Correia Mendes Rebello,
e tio do advogado e escritor teatral dr. Luis
Francisco Rebello, do sr. tenemte da Marinha Jose Manuel Rebello, em servi!;o no
Estado da India, e .da sr." D. Maria do Carmo Rebello.
Sousa Gomes era urn dos mails antigos
coleccionadores portugueses de selos, e s6cio do nosso Clube, que frequentava com
assiduidade, e on de contava inumeros amigos e simpatias.
o funeral reaJizou-se da Avenida Barbosa du Bocage, 90, 6.·, para 0 cemiteno
do Alto de S. Joao.
A familia enlutada, e em especial aos
nossos queridos amigos srs. dr. Manuel
Gool!;alves Monteiro, dr. Luis Francisco Rebelo e mestre Alberto de Sousa, as nossas
sentidas condolencias.

D. MARIA CLEMENTINA
RELVAS NAVARRO COUTO
DOS SAN'DOS
Em Lisboa, na sua residencia, Avenida
de Berna, 9, 2.·, faleceu a sr." D. Maria
Clementina Relvas Navarro Couto dos Santos, de 70 anos, natural de Riachos, Torres
Novas.
A ilustre extinta era casada com 0 Sr.
Eng. Luis Albuquerque Couto dos Santos,
ilustre Correio-Mor dos C.T.T., presidente
da Comissao Filatelica Nacional, e nos so
querido Amigo e cons6cio honorario.
E era mae das sr."s D. Maria Laura Eulalia Navarro Couto dos Santos Castel-Branco, D. Maria Mar.garida Navarro Couto dos
Santos Luis Gomes e do sr. Miguel Joaquim Navarro Couto dos Santos, e sogra
dos srs. Alberto Hugo Pimenta de Castel-Branco, tambem nosso cons6cio e querido

IMILHAS

DE PORTUGAL

CHEGADA

ESTADIA

17

PARTID .AS
ta rd e

-

LONDRES
S. VICENTE
TENERI FE

FILAT~LICO

2503
897

8 h. - 6 Abril
6h.-9 Abril

I

10 h.
12 h.

30 Mar~o - 1961
18 h. - 6 Abril
18 h. - 9 )I brll

Excurloes ci La Laguna, Floresta Mercedes, Tacoronte e Orotava
CASABLANCA

I

545

I

6 h. --11 Abril

I

12 h.

18 h. -

11 Abril

Excurloes EI Jadida, Mohamadia e Rabat
LONDRES

I

1324

I

I manhii -15 Abril I

Dutro barco, 0 «Strathmore", em cruzeiro de 17 dias, e partmdo a 17 de Junho
de Londres, tocou 0 porto de S. Vicente
em 24 de Junho, ll1ao tendo havido qualquer
carimbo alusivo.

disposi!<ao dos turistas, que ficaram encantados com os vanos pontos da ilha, nomeadamente a Baia das Gatas. A musica local
tam bern foi muito apreciada.
A link a edi!;ao de sobrescritos foi a do
nosso Clube, que, como sempre, fez todo
o possivel por obter os carimbos comemorativos, infelizmente tao raros nas Provincias Ultramaril!las.

.

,..

Plano de emlssoes
o CARIMBO
o ca·r imbo reproduzido acima esta no
seu tamanho original.
A tinta preta empregada foi a de 6leo,
havendo urna variedade de violet a sem 6leo.
o carimbo obliterou os selos como vulgar marca de dia.
na parte d publico, houve boa aceita!;aO do carimbo, e bastante entusiasmo, calculando-se em cinco mil postais e tres mil
os sobrescritos que foram obliterados com
o carimbo comemorativo. A ideia da cria!;ao desta marca de dia foi muito louvavel,
nao s6 por ser a primeira vez que S. Vicente teve urn carimbo comemorativo, mas
ainda pela fonte de receita para os C.T.T.,
alem duma 6ptima propagal!1da turistica.
A este respeito, recordamos que quase todas as virtudes da cidade foram postas it

de selos para

1962

-

A Administra!;ao-Geral dos CTT, IIlO sentido de preparar 0 plano das suas emissOes extraordinarias para 0 ano proximo.
torna publico que aceita 0 envio de ideias
e sugestOes para temas das referidas emissOes.
Assim, pede-nos aquela Administra!;ao-Geral para darmos conhecimento a todas
as pessoas e entidades que pelo assunto
se interessem, de que os seus alvitres ou
~ugest6es Ihe deverao ser e:lViados ate aD
dia 30 de Agosto proximo, para a Direc!;ao
dos Servi!;os Industriais, Rua General Sinel
de Cordes, 9-4.·, Dt. Lisboa 1.

,~----------------------------------------------------------------------~,
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MARCOFILIA
______________________--J'

Urn rece n te carimbo portugues ...
f

... desconhecido

Filatelia, «Dia do Selo}), « Lisboa - 60 })
e Seccao Filatelica do Clube Galitos,
de Aveiro,

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

numa brilh1nle palestra dB MORAIS CALADO
No ultimo «Dia do Selo», 0 nosso querido Amigo e distinto fUatelista Morais Calado, de Aveiro, proferiu, na sede do cClube
Galitos», a conjerbrcia que a nossa grande
acumular;iio de original 56 haje nos permite transcrever na integra, com um abrcu;o
apertada para 0 seu autar:
Prezados Amigos e Companheiros:

Lemos, no «Diario de Lisboa» de 14 de
Maio, nurn panigrafo III - 0 seguinte:• 0i2!em-nos (e nos quase que acreditamos ... )
que em Cabo Verde houve recentemente
urn carimbo cornemorativo da p assagem
do barco . Stra ~heden " , Se nao e brimcadek a de noticia, mas brincadeira de carimbo, perguntamos : - Que barco? Porque carimbo? Quem soube? Porque nao foi anlli.'lciado?"
Estas e outras interroga!;Oes acornpanham muitas das vezes outros problemas
filatelicos, e a hist6ria de muitas pe!;a/S esta
cheia ·delas.
Podemos em parte elucidar os '!lOSSOS
leito.res, e vejamos 0 que sabemos ace rca
do barco e da viagem a Cabo Verde.
Existem em Londres duas linhas de n , vegac;ao que, juntas, formam a P & 0 Orient
Lb es, ou sejam a Penil1JSular and Or·e:1tal Steam Nav:gation Company, e a Orient
Stearn Navigation Company Limited . Este
ano, fazem vinte e tres viagens turisticas,

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

Por --------------.
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J. R. 01215 Ferreira
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_denominadas «Sunshine Cruising", com os
navios Arcadia, Oronsay, Orcades, S trathmore, Chusan, Iberia e Stratheden.
Portanto 0 "Stratheden», aque1e que nos
interessa, e urn navio de 23 .732 toneladas,
construido em 1937, POI' Vickers Arnstro:Jg,
ern Barrow. Ourante a guerra, foi utilizado
no transporte de ttopas, e, ern 1946, foi preparado novamente para 0 servi!;o normal.
Ainda ,na guerra, 0 . Stratheden» participou
na invasao do Norte de Africa, em Novembro de 1942.
Mais -algu" s pormenores : Tern de comp rimen to 665 pes, e de altura 82 pes, e
Irmsporta 530 passageiros de La classe. e
453 na .o!asse turistica. Velocidade, 19 nos.
o programa da viagem a Cabo Verde foi
o seguinte :

Meus SenhoT~s:
Comemora-se hoje, ern todo 0 Portugal
filatelico , mais urn ..DIA DO SELO •.
Constitui ja tradi!;ao dizer-se, nesta festa, alguma coisa sobre filatelia.
Sem compreemder porque, recaiu em
mim 0 encargo de falar, esta noite, sobre
a V EXPOSICAO FILATELICA NACIONAL,
ou seja sobre a «LISBOA.{iO".
Mal acertada foi a escolha, porque, dada
a importancia do assunto, somente deveria
ser tratado POI' quem 0 apresentasse corn
clareza e sabedoria, e fosse capaz de imprimir as suas exp.ressOes 0 brilho que 0 tao
importante como delicado assunto rnerece .
E eu, meus Senhores, por grande que seja
a minha boa vontade, e pOI' maior que seja
o meu esfor!;o, jamais conseguirei. corn a

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

amigo, eng. Antonio Luis Gomes e sr.' D.
Mar:a Jose Pais de Carvalho Couto dos
San os.
Muitas centenas de pessoas de todas as
categorias sociais velaram 0 corpo, na igreja
de Nossa Senhora de Fatima, donde saiu
o funeral, em 24 de Julho, em auto-fUnebre,
para jazigo de familia, no cemiterio da
Golega.
A i1ustre famio'ia enlutada, e especialmente aos nossos queridos amigos srs. eng.
Couto dos Santos e Alberto Hugo Pimenta
de Castel-Branco, reiter:lmos os nossos ma:s
sentidos pesames.

minha insipida prosa, prestar ao assunto
o relevo que the e devido.
Espero, no entanto, que todos aqueles
q,·e tiverem a paciencia de me escutar ate
final - 0 que sera dificil, embora prometa
ser breve - sejam benevolos para comigo,
e muito mais para quem me incumbiu de
os ma!;ar...
Antes, porem, de me referir ao que vi
na «LISBOA·60", quero dizer - aqueles que
o ignoram, bern entendido - 0 'que significa
o «DIA 00 SELO .. , 0 fim para que foi criado, quem foi a entidade que determinou 0
dia 1.0 de Oezembro para 0 festejar, e des de
quando data a primeira Comemorac;ao ern
Portugal.
Comec;arei por dizer que foi 0 Cangresso da Federac;ao Internacional de Filatelia,
realizado em 1936, no Luxemburgo, quem
del'berou celebrar internacionalmente 0
«OIA 00 sao .. , corn 0 unico objectivo de
elevar a filatelia ern todo 0 mundo.
Ern 1937, 0 Congresso de Paris, prevendo
a impossibilidade de fixar urn determinado
dia para todos os paises festejarem 0. «OIA
00 SELO», resolveu dar a cada urn a facuI dade de escolher a data mais apropriada
as suas co.nveniendas.
Em 1 de JuIho de 1954, quando se realizou 0 1.° Congresso. da 'Federac;ao Portuguesa de Filatelia, es!e deliberou conferir a
O·recc;ao da Federa!;ao os necessario.s poderes para ela fixar, em cada ano, a data
da comemorac;ao do «DIA 00 SELO" que
m·~lhoT se harmonizasse corn as suas condic;6es.
Finalmente, ern 1955, a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, integrada nos principios
q. e animaram as deliberac;6es inumeradas,
reso]veu comemorar pel a La vez 0 cDIA DO
SELO», designando 0 dia 1." de Oezernbro
para este fim .
A partir desse ano, nunca rna' s deixou
de se comemorar, neste mesmo. dia, a pasS:lgem do «OIA 00 SELO •.
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Ora, porque a filatelia caminha ligada a
Hist6ria, en1endo que, para n6s, portugueses, nao poderia ter side escolhido outro
dia com mais acerto ou melhor significado.
o dia de hoje, visto pelo aspecto hist6rico, tr:J.Z ao nosso pensamento gratas recorda~oes, a lembrarem-mos que foi no dia
1." de Dezembro de 1640 que urn punhado
cit:: PO'rtugueses de gema sacudiu para sempre 0 jugo da opressao estrangeira, que durante 60 anos tutelou a goveI1nac;ao da
nossa querida Patria!
Observado pelo aspecto filatelico, vern
lembrar aos portugueses simpatizantes da
filatelia que colecdonar selos e reunir, em
pequenos fragmentos de papel, os roais belo!' quadros da lIlossa Hist6ria, as grandezas do nos so Imperio, e as figuras dos
grandes vultos que se distinguiram nas batalhas, nas ciendas, nas letras, nas artes
p 1asticas, e ate na vida espiritual da nac;ao!
A Filatelia e 0 grande auxiliar da Hist6ria, que exalt a 0 patriotismo qUa!Ildo 0
colecdonador opta pelo tema hist6rico. A
Filatelia, bem compreendida e bem divulgada, contribui para 0 desenvolvimento da
cultura geral, porque ajuda 0 estudioso, est:mula 0 simpatizante e entusiasma 0 indiferente, conduzindCHls docilme!Ilte ao aperfeic;oamento dos temas preferidos. - En·
fim, a filatelia e uma arte que conduz, espontaneamente, 0 colecdonador estudioso a
todos os campos da dencia.
A Federac;ao Portuguesa de Filatelia diz"DOS na sua circular deste ano que nao se
poupa a trabalhar para a dignificac;ao da
Filatelia.
Pois, meus Senhores, a nossa Secc;ao Filatelica, urna insignificante particula da filatelia mundial, c6nscia das suas obrigac;oes, deseja afirmar it Federac;ao que, dentro das suas possibilidades e dos seus recursos, tambem nao se poupa a trabalhar
para 0 progresso e para 0 aperfeic;oamento
da filatelia local, demonstrando assim que
tambem se esforc;a por contribuir com a
sua quota parte para a dignificac;ao da filatelia.
.
E, ja agora que falei na nossa Secc;ao
Filatelica, meus prezados Amigos, quero dizer-Ihes que cada vez me sinto mais satisfeito por pertencer ao numero dos seus fundadores.
Embora eu nao tenha nascido em Aveiro, sinto-me aveire!Ilse pelo corac;ao, que
conservo ligado a esta linda cidade, qce
ha mais de trilIlta a.nos me acolheu com
aquela hospitalidade e com aquele carinho
que 56 aqui, na terra de Jose Estevao, dos

irmaos Magalhaes Lima e de D. Joao de
Lillna Vidal, sentem aqueles que procuram
o calor da Fraternidade human a e a brisa
da Liberdade, que Aveiro mantem como
tradic;ao, para gl6ria dos seus antepassados!
Por esta razao, e depois de ter dedicado
o melhor da minha vida ao comercio farmaceutico local, com cujo esforc;o muito
me orgulho de ter <:ontribuido - embora
com urna. peqUeiDa parcela - para 0 engrandecimento do <:omercio de Aveiro, pretendi, quando as forc;as fisicas ja nao me
ajudavam para gmndes actividades pTofisionais, dedicar it filatelia local 0 melhor
dos meus recursos fisicos e inteIecluaismesmo fraquitos como sao - de modo a
que alguma coisa se fizesse, e ficasse para
os vindouros conti-nuarem. E, na realidade,
ClJlguma coisa ja se fez, grac;as a colaboraC;ii.o bern compreendida de alguns s6cios
conhecidos pelos caroIas da filatelia.
Sin to-me tambem muito satisfeito por ter
sido eu quem lanc;ou a ideia de se realizar uma exposic;ao filatelica distrital, e
faze-la inc1uir no program a das festa.s do
Mhlenario de Aveiro.
Revivo essa alegria ao recordar que 0
exito aloomc;ado com essa Exposic;ao Filatelica foi a forc;a real que projectou a nossa Secc;ao para 0 grande meio filatelico de
Portugal. E isto bas1a, meus Senhores, para reconhecer que a jovem SecC;ao Fil!1telica
do Clube dos Galitos ja contribuiu com
alguma coisa para a d' gnificac;ao da Filatelia, para 0 prestigio do nosso Clube, e,
consequentemente, para 0 born nome da
[Jossa terra.
:£ certo que este notavel prestigio, tao
rapidamente conquistado, trouxe consigo
uma outra forc;a que nos amarra a obra
criada.
:£ a responsabilidade, essa responsabiIi dade contrafda pelos exitos obtidos, que
recai sobre a nossa Secc;ao, nas pessoas
dos seus dirigentes, e pelas c1assificac;Oes
alcanc;adas, que envolve os s6cios concorren'es, e dum modo geral 0 nosso Olube.
Se 0 exito estimula 0 aperfeic;oamento,
a responsabilidade impoe a colaborac;ao.
Portanto, daqui parte 0 meu apelo para
todos os filatelistas, para todos os s6dos
do Clube dos Galitos, e dum modo geral
para todos os aveirenses que se interessem
pela sua terra : Ajuda a jovem e ja prestimosa Secc;ao Filat6!ica do nosso Clube!
Os fila~ elistas pOldeI'ao prestClJr-lhe a sua
utilissima colabora~ao, comparecendo as

15

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Atent;ao as

Noticias do ar

falsificat;oes
Apresentamos roais uma lista (N.OI Yvert)
- a terceira - de falsificac;Oes de selos de
correia aereo. Compilada, como as anteriores, por Henri Trachtenberg, foi .publicada no n.O 1288 de cL':£cho de la TImbrolog'e». Atenc;ao, portanto:
Bolivia - 59/62
Brasil ~ Varig - 29/40
Dinamarca - 1/5
Let6nia - 8/9a
Libano - 105/111
Moc;ambique-17/24
Pa'raguai -16/19
Salvador -10/13

Giro das exposit;.oes

* Na Exposic;ao Nacional Francesa
(Nancy - 20-23 de Maio). a c1asse aerofilatelica - Classe V - muito concorrida, teve
como principais laureados:
-Medalha de Duro: Dumont-Fonya(<<Les pilotes fra:nc;ais»);
-Medalhas de prata: Dogny («1870 dans
les Ardennes»). Lantoine (<<Accidentes), e
Saulgrain («Precurseurs de la Poste Aerien-

* Segundo informac;ao gentilmente fornecida pela Repartic;ao Provincial dos Servic;os dos Correios, TeIegrafos e Telefones
de Macau, os selos de correia aereo foram
postos a circular em 27 de Janeiro do corren:e ano, nao tendo side feito carlmbo
de 1." dia, nem 0 respectivo 60brescrito.
* 0 boletim n." 5 da F.I.S.A. traz ate
nos, na transc ric;ao da acta da ultima ret.:niao da Presidencia da Federac;ao (Bale21 de Janeiro p.p.) , a agradavel noticia de
ter side outorgada ao presidente do nosso
Clube, e querido Amigo Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, a medalha da F.I.S.A.
- galardao maximo para um aerofilateIista
- medalha que the foi atribufda «en vue
de ses merites pour ll'aerophilate.lie».
* Mais urna bela iniciativa dos T .A.P.
- com perfeita colaborac;ao dos C.T.T.por ocasiao do 1.. voo comercial LisboaIndia Portuguesa: a utilizac;iio de urn carimbo comemorativo, que foi aposto nas correspondencias aprese,tadas na Estac;ao de
Correio do Aeoroporto de Lisboa, no dia
8 de Julho de 1%1.

n e o) .

Ronda da imprensa

*

. Study of ecuatorean airmails of
past 40 year'S is saga of constant struggle
to victory», pelo Dr. Roberto Levi-Castillo,
no numero de Marc;o de «Linn's Weekly
Stamp News»: urn valioso artigo, verdadeiramente impressionalllte, da autoria da
maior autoridade no assunto.
.~ .1 dirigible Zeppelin», por Mario Onofri: hist6ria completa dos Zeppelins, e correio neles transportado. Livro de cOIDsulta
indispensavel ao especialista. Escrito em
italiano, com 209 paginals, profusamente
ilustradas, custa 1.000 liras, e pode ser pedido a BoLletino Filatelico rl'Italia, Casella
Postale 548, Florenc;a.

Colect;io do Clube
Recebemos e agradecemos a oferta .dos
seguimtes sobrescritos:
B.E.A. - Londres-Llsboa e Lisboa-Londres, Comet 4 B, 5 de Abril 61.
AVIANCA- Vools inaugurais:
New York-Montego Bay (Jamaica), 25
de Abril 53;
Bogo a Quito-Lima, 13 de Julho 57;
Lima Quito-Bogota-New ' York, 16 de JuIho 57.
Primeiro dia de circulac;ao (19 de Maio
58) do selo "Entrega imediata», da Col6mbia.
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Assunto

de

,-------------Pelo-------------,
Capltlio F. Lemos da Silveira

impoi'tancia
Assinada pe10 nosso Presidente, foi eIllviada, em 17 de Maio Ultimo, ao Ex.mo
Sr. Eng. Couto dos Santos - Dig.mo Correia-M6r de Portugal- uma e~osi~ao, de
grande interesse aerofilatelico, que damos
a conhecer Da integra:
I
.. Com os meus melhores cumprimentos,
venho chamar a esc1arec;da aten~ao de V.
Ex." para 0 seguinte:
Na qualidade de representante de Portugal na F.I.S.A. (Federation Internationale
des Societes Aerophilateliques). com sede
em Berna, e por alvitre, que se nos afigura pertinente e sensato, da nos sa activa
«sec~ao aerofilatelica», tenho a honra de
apresentar a V. Ex.A-para decisao-a seguinte proposta:
- Que, quer haja ou nao carimbo
comemorativo, os -sobrescritos com a
indica~ao «y~o inaugu·ral», depositados
nas divers as Esta~oes dos Correios do
Pais, sejam enviados em conjunto, sem
qualquer marca, a uma «Esta~ao Centralizadora» - a C.T.F. do Aeroporto
de Lisboa e a Esta~ao do Aeroporto das
Pedras Rubras, conforme os casos, parecem ser as mais indicadas - on de
recebam, emtao, a marca do dia do voo
inaugural. Esta medida destina-se a
assegurar que os sobrescritos com a

referida indica~ao recebam 0 carimbo
da localidade onde 0 voo tem inicio,
e na data exacta, e a cvitar, igualmente, que sobrescritos depositados demasiadamente cedo sigam antes da data
de inaugura~ao do servi~o desejado.
Sem outro aSSUIDto de momento, e agradecendo antecipadamente a aten~ao de V.
Ex.", e respe.:tiva delibera~ao, para este
assunto de grande importancia para os
aerofilatelistas portugueses, subscrevo-me,
com a mais elevada considera~ao,
ALo, Vnr.o e Obrg.o
o Presidente.
(Dr. A. 1. ·de Vasconcelos Carvalho) >>
IBsperamos que esta sugestao, fundamentada e justa, seja atendida em breve
prazo.

Guarda - j6ias
No leilao ,de Robson Lowe, realizado em
Londres, no passado dia 29 de Mar~o, um
exemplar, novo, do conhec:do «centro invertido» do selo do correio aereo df 1924,
10 c., da Bolivia, atiJDgiu 0 bonit.:> pre~o
de 130 libras - equivalente a cerca de
10.800$00.
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reunioes, estudando os regulamc;ntos e meIhoraJDdo as suas coleq;oes.
Os socios do nosso Clube e as pessoas
de prestigio da ·n ossa terra, dedicando-lhes
a sua consider.a~ao, 0 seu carinho e 0 auxilio materiaJI, que lhes seja possivel, quando solicinaJdo.
Praticar a solidariedade filatelica em beneficio dos que mais precisam, enobirece
quem a pratica.
Todo 0 born filatelista tem obriga~ao
de divuJgar os seus conhecimentos em beneficio dos que nao sabem.
Nao e born filatelista, nem born companheiro, aquele que guarda as suas colec~oes com 0 intuito de ocultar ensinamentos,
com receio de ser imitado ou ultrapassado.
Este errado conceito, que amesquinha
a dignidade iII1dividual, bern pode ser considerado 0 escalracho da filatelia, que e
necessario combater, procurando oriar uma
mentalidade sa, que produza colabora~ao
leal e sincera. So assim poderemos dignificar a filatelia, e v8!lorizar as nossas colec~6es.

A solidariedade e virtu de que engrandece quem a pratica livremente e com respei:o. E a proposito, consimtam que me
refira ao seguinte:
Quando ha tempo passou por esta cidade 0 meu prezado Amigo Sr. Dr. Jorge
Vieira, que foi membro do Juri das tematicas na «LISBOA 60», quis honrar-nos com
a sua visita a nos sa Sec~ao Filatelica, e
conversar com alguns filatelistas locais, ' a
quem prmmrou ser prestavel, dando assim
expansao a sua solidariedade, que os seus
prilDcipios the impoem. Ao retirar, ja levava
no seu cora~ao 0 afecto das nossas amizades, conquistado pela sua bondade.
Na correspondencia que temos trocado,
fala-me sempre com carlnho nos filatelistas ·de Aveiro, incitando-os ao pro2'l'esso.
Na sua Ultima carta, refere-se, eIlltre outros, ao nosso cons6cio Campos Gra~a, filatelista apaixonado que ele tanto admirou
pela sua dedica~ao a filatelia, que tantas
vezes 0 tern levado a privar-se de certos
confortos pessoais, para atender aos enca.rgoo ocasionados pela aquisi~ao dos selos
que 0 encantam.
Dizia-me ele, a proposi~o de out-ros filatelistas, de ou1!ras cidades, que tambem faram a «LISBOA 60,.:
« ... Com as fi!atelistas de Aveiro, creio
que a coisa rtiio se passa assim, e par isso '
se situa na va~l~uarda .. Alma ate Almeida,
e 0 que precisam e de fazer mais exposifoes, e melhorar a que tem, para na pr6-
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xima Nacianal atingirem a prata, 0 auro
ou - quem sabe - 0 grande ,p remio. Senti
o Carlos Leitao interessado, 0 que me deu
satisfafiio.. 0 que Ihes pefO e que ajudem,
todos, 0 Grafa, para que ele possa, tambem, expor, pois, para ele, uma medalha
de cobre tenho a certeza de que contaria
como se fosse de auro ou um grande premio ... »
Que estas expressoes e esta atitude siryam de exemplo a todos os filatelistas, sao
os meus votos!
Nao quero deixar de me referir, tambern, ao 'DOSSO Clube.
Gra~as a actual Direc~ao, a quem desejo
prestar as minhas homenagens, revestidas
dos meuS ma:s sinceros agradecimentos. na
pessoa do seu Ilustre Presidente - urn
Mo~o tao jovem e tao dinamico como ainda os meus olhos nao viram - gra~as a
actual Direc~ao, ia eu dizendo, a nOSlSa
Sec~ao sente-se amparada e acarinhada pelo
nosso Clube.
E grato recordar que ainda ha bern
pouco tempo, quando a esta Direc~ao, com
o nobre intuito de elevar as suas Sec~6es
e exaltar os seus Atletas e os socios, realizou uma Exposi~ao dos trofel.lJS conquistados, nao esquecendo a nossa Sec~ao,
inc1uida bern destacadamente, ao lade dos
melhores conquistadores de trofeus e medalhas do Clube. - Mas, alem desta distin~ao,
que se pretendeu dar a nossa Sec~o Filatelica, quis a mesma pretigiosa e compreensiva Direc~ao, num gesto de franca simpatia,
subsidhi-da com a importancia de Esc.
500$00, importancia esta que a Direc~ao da
nossa Sec~ao ja empregou, e muito bern,
em expositores e vidros para as nossas Exposi~6es.

Por todas estas demonstra~6es de carinho recebidas, nao so do nosso Clube, como
tambem das autoridades ~ocais, ha que demonstl'ar a todos aqueles que nos tern amparado, que a Sec~ao Filatelica do Clube
dos Galitos mantem viva a no~ao da respOlDsabilidade, e promete manter semp'l'e
vivo 0 prestigio conquistado.
Quanto ao que vi na «LISBOA 60», meus
prezad03 Amigos, pouco lhes posso dizer,
porque 0 tempo de que dispunha pal'a vis'tar tao importante e valioso certame,
era apenas de umas escassas t·res horas,
que mal de ram tempo para abra~ar dedicados amigos que la encontrei, e para cumpr'mentar alguns dos ilustres organizador s e clirigeotes daquele gigantesco trabalho, alguns dos quais continuam a nutrir

24

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

e a exteriorizar as simpajas e a amizade
quI" servem de peanha a viva recordaeao
qUt: ainda mantem da I Exposieao Filatelica de Aveiro.
Vi temcHicas encantadoras, que me surpre!!nd::ram pela expressiva disposieiio dos
selos, e pel a beleza dos seus exemplares.
A par de .duas ou tres que reputo as melhores, nao s6 pel a mimha observaeao, como
tambem pelo que a seu respeito ja H, vi
tambem, diga-se em abono da verdade, algumas coleceoes tematicas que muito se
afastaram das determi,n aeoes regulamentares.
Vi autenticas reliquias filatelicas, que
me extasiaram!
Referir-me especificamente a uma ou a
ourra comparticipaeao, nao desejo faze-Io,
por dois motivos: primeiro, porque me falta a competencia, e segundo, porque sem
essa faculdade indispem,savel e sem tempo,
nunca poderia fazer uma apreciaeao seria.
Portanto, limitar me-ei a dizer que entre
as muicas participaeoes que la vi, e as colossais riquezas que la repousavam naqueles quadros como riquissimas j6ias ern
montras de joalheiros, tive a satisfaeao de
observar que as nossas coleceOes, ou melhor as nossas participaeoes, nao eonvergonharam a Seceao Filatelica.
E 0 resultado viu-se.
Todos os concorrentes de Aveiro foram
classificados, a comeear pelo nosso ilustre
cons6cio e Vice-Presidente da Assembleia
Geral, Sr. Dr. Roberto Vaz de Oliveira, qt!e
foi galardoado corn a medalha de prata
dour,a da.
Os restantes tres concor.reontes, contemplados com medalhas de bronze e bronze
pra eado, marcaram tambem as suas posieOes ern Jugares de destaquel, ' adentro
das suas categorias.
Se atendermos a que es ta Ex:posieao foi
urn certame sem paralelo no nos so Pais,
e que 0 Juri foi implacavel coon as partic'paeOes que se apresentaram a margem
das norm as regulamentares, e rigido para
todas as ou.tras, com 0 unico objectivo de
elevar a filatelia, ha que reconhecer que
Aveiro marcou urna posieao de relevo corn
aJ3 classificaeOes alcancadas.
Pena tenho eu, meus prezados Amigos,
que 0 nosso ilustre consocio e Presidente
da Assembleia Geral, Sr. Dr. David Cris ' o,
nao houvesse podido comcorrer a esta Exposieao, como era seu e nosso desejo.
Escravo dos seus afazeres profissionais,
privou-nos com a sua ausencia, este distinto filatelista e Homem de Arte, de con-

tarmos com mais uma valiosa classificaeao, que 0 seu talento saberia arrancar,
sem dificu.ldade, para mais prestigiar a nossa Seceao Fi.Jatelica.
E 9Sa magoa me ficou, e a ma.nifestei
a alguns dirigentes da «LISBOA 60», que
conhecendo bem este nosso i1ustre consOc:o, a .raves dos seus mUltiplos recursos
intelectuais e artisticos, lamentaram, como
eu, a sua ausencia.
Enfim, vamos verse, como <liz 0 meu
prezado Amigo Dr. Jorge Vieira, futuramente n6s conseguimos alcanear mais medalhas e melhores c1assificaeoes. Assim 0
creio.
E agora, antes de finalizar esta fastid:osa converua, tenho que p edir-Ihes perdao pela mae ada que Ihes dei, e ao mesmo
tempo agradecer-Ihes a paciencia ,com que
sl"·portaram 0 arrazoado deste carola, que
a ta,n to se sujeLa para bern da fiilatelia.
Tenho dito.»

PROXIMAS

Regulamento
1." Par iniciativa do Grupo Desportivo do
Banco Espirito Santo e Comerclal de
Lisboa, reaJizar se-a de 30 de Setembro
a 7 de Outl;bro pr6ximo, nos sa!oes da
Casa do Bancario, a I Exposieao Filatelica Bancaria.
2." A esta exposieao poderao COo:1correr todos as empregados banearios do Pais.
3.° Os concorrentes poderao parLicipar
nas seguintes classes:

4.°

- Munfll-Mundo Fllatelico

5.°

SELOS PARA COLECCAO
TIMBRES-POSTE POUR
COLLECTIONS
STAMPS FOR COLLECTIONS
BRI,B FUNKBN FOR SAMMLUGEN

6.°

Rua Alexandre Herculano, 5-3.·
Tel. 57B93 - ApartaOo 2113
LISBOA 1
Portugal

7."

B."

HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre as ordens de
todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra9a da Alegria, 58-2."-A
Telefone 28176
LISBOA
Selos Classic:os, Modernos, Tematic:os

COMPRA, TROCA e VENDE

EXPOSIC;OES

9."

I Selos de Portugal e Ultral1 1Qr
II Selos Estrangeiros
III Colec90es temdticas
IV Postais ntdximos
V Sobrescritos de primeiro dia
Havera urn Ju,ri de admissao e de c1assificaeao, nomeado pelo Clube FilateIico de Portugal, e de que fara parte
urn representante do Grupo Desportivo
do Bamco Bspirito Santo e Comercial
de Lisboa. Das decisOes do Juri nao
hayed recurso.
As inscrieOes serao gratuitas, e deverao
ser enviadas, ate ao dia 15 de Setembro, a Direccao do G. D. do Banco Espil'ito Santo e Cornercial de Lisboa, ou
pessoalmente a qualquer dos Directores.
Serao atribuidas meda.1ha.s as melhores representaeOes dentro de cada classe, alem dos premios que venham a
ser oferecidos pelo Clube Filatelico de
Portugal ou outras eontidades.
Havera uma c1asse de honra, separada
da classe de compe.ieao, constituida
por filatelist81S especiaJmente convidados, aos quais serao atribuidas medai1ns.
A colocaeao das coleceoes e 0 seu levantamento ficarao a eargo dos expositores, que para esse efeito deveriio
dirigir-se a Casa do Bancario, a partir
do dia 25 de Setembro. A colocacao
devera estar pronta impreterive'mente
ate as 22 horns do dia 29 de Se' embro.
o levamtaJIDento ,das coleccOes devera
efectuar-se ate 3 dias depois do encerramcnto da exposieao.
Brnbora faea quanto em si caiba pela
conservaeao e guarda do material expasta, 0 Grupo D!!sportivo do Banco
Espirito Santa e Comercial de Lisboa
nao se rcsponsabiliza pelo mesmo, podendo ·no entanto encarregar·se do res-

FILATELICAS

pectivo seguro, por con,a do expositor.
10." Pelo aluguer de cada quadro, sera cobrada a importancia de Esc. 10$00.

Exposltao fllatdllta do I [onoreno
International de Pedlatrla
Regulamento
1.0 Integrada no X Congresso Intemacional de Pediatria, realiza-se de 10 a 15
de Setembro de 1962, na Cidade UlDiversitaria de Lisboa, uma Exposieao
Filatelica.
2." Essa Exposieao e patrocinada pelo
Clube Filatelico de Portugal.
3." Poderao CODC,)l'rer 'a esta Exposieao
todos os coleccionadores Portugueses
e os estrangeiros Congressistas ou seus
agregados.
4." Na Exposieao s6 serao adrnitidas coleccoes cujo motivo ou tema esteja de
acordo e relacionado com a Mae e a
Cri~a.

5." Haved urn Juri de admi,ssao e classificacao, constituido POl' cinco individuaEdades: 0 Secreta,rio Geral do Congresso, urn Dutro membro da Comissao Organizadora do mesmo, e tres elementos designados pelo Clube FiJateIico de Portugal. Das decisoes tomadas
pelo Juri nao havera recurw.
6." Serao atribuidas meda!has de Vermeil,
Prata e Bronze, alem doutros premios
especiais que venham a ser oferecidos.
7.° As inscrieoes serao gratuitas, e devem
ser enviadas, ate 31 de Maio de 1962, a
Secretaria, que funciona na Clinica Pedidtrica Universitdria, Hospital Santa
Maria - Avenida 28 de Maio, Lisboa 4.
Os Sod os do Clube Fi.!ate.lico de Portugal podem envia-Ia.s para a sede do
Clube. na Avenida Almirante Reis, 70_3.", dke'to, Lisboa 1. As inscrieOes devern vk acompanhadas duma indicac;:iio suci;:1.a das respectivas participacoes.
B." As co!eceoes de verao dar entrada na
Se:-r~taria Gcral do Congresso, ou no
C'ube Fila ter co (para os exposito-res
membras deste Clube). ate 11.3 21 h.,
do dia 8 de Setembro de 1%2.
9." A Comissao Organizadora nao assume
qt,aisquc.r responsabiildades pelo extravio au deterioraeao, por qualquer
modo, das coleceOes expostas.
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a fa,: ta de espa~o nao tivesse permitido
expo-l a de maneira que fizesse real~ar to do
o valor que, por merito pr6prio, possui.
Uma ligeira e final referencia a Amadell
de Araujo Regalo. Ele foi, desde 0 principio, um dos que mais trabalhou, nao se
poupando a esfor~os para que a Exposi~ao
fosse 0 que foi, e para que as colec~6es
se apresentassem completas, ou muito avan~adas, corn selos per-fei os (preticamente
95% de selos novos). Ora Amadeu Regalo
e urn negociante de se10s. E nao 0 esconde,
antes 0 problama. Ele sabe que 0 trabalho
ql"e realizou e urn trabalho em profundi-

dade, que vira sem duv:da a reflectir-se na
sua casa.
Que grande li~iio para muitos negociantes de selos... lamentilVelmente esquecidos
de que, scm filatelistas, nao pode haver negociantes filatelicos ...
o Clube Filatelico de Portugal fez-se represen:ar pelo seu Vice Presidente, que re'presentava tam bern os Senhores Drs. Vas,concelos Carvalho e Jorge Vieira, impossibilitados de comparecer.
Saudando efusivamente os filatelistas de
Braga, que, pela amostra, adquiriram jus a
alta pretensao de ali reaJizarem, num futL ,r o pr6ximo, uma Exposi~ao Nacional, 0
Clube Filatelico de Portugal, plenamente
satisfeito de ter patrocinado, epl Braga, a
primeira Exposi~ao de Divulga~iio Filate..
lica, agradece 0 born acolhimento e faciEdades concedidas ao seu representante.

OS EXPOSI'DORIES
Alem da participa~ao oficial, dos C.T.T.
do Ultramar, e da participa~lio de Honra,
da Sr.' D. Maria da Concei~lio Hernandez,
foram expositores da «I Exposi~iio de Divulga~lio Filat6lica de Braga», pela ordem
do respectivo catalogo:
. Fernando Augusto Lemos Maia
Manuel Candido Machado
Adr:ano Martins Vicen~e
Alfredo Mouta
Carlos Eduardo Gon~alves Vaz
Francisco Peixoto
Francisco de Sousa Barbosa
Dr. Ant6nio Be!o Moreira
Romeu Maia
D. Dulce Maria Malheiro Gon~a~ves Vaz
Amadeu de Araujo Regalo
Eduardo Esperan~a

NOTAS SOLTAS
* Esta

As entidades oficiais, ap6s a inaugura((iio

exposi~ao teve a patrocinio e
valiosas colabora~6es do Clube Filatelico de Portugal, que ofereceu pr6mios a
todos os expositores.
* 0 Sr. eng. Couto dos Santos, ilustre
Correio-Mor dos C.T.T., concedeu, por
intermedio da Com;ssao Filatelica Nacional, 0 subsidio subs:ancial que permitiu a
organiza~ao desta exposi~ao.
* A comissao organizadora era constituida por D. Dulce Maria Malheiro
Gon~lves Vaz, Lino Soromenho Coelho, Dr.
Antonio Bento Moreira, Romeu Maia, Carlos Eduardo Gon~alves Vaz e Amadeu de
Araujo Regalo.

UM

ILUSTRE

FILATELISTA

Werner
Da excelente revista «Reporter Filatelico», dirigida pelo IrWSSO prezado antigo Frederico C. Ortweiler, transcrevemos, com a
{levida venia:
Werner Ahrens, urn ,dos mais fieis colaboradores de «Reporter Filatelico», e talvez
o mah)r conhecedor de selos actual mente
existente entre 'I16s, festejou, em 20 do corre:ltc m&>, 0 seu 60. 0 aniversario natal!cio, festa realizada em Hamburgo (Alemanha) no seio de Sl'a familia, aonde actualmente se encontra.
Ap6s terminar os seus estudos de advocacia, Ahrens entrou em 1923, em Hamburgo, ern uma firma exportadora, tendo
side tramsferido, em Dezembro do mEfsmo
ano, para a filial da mesma no Rio de
Janeiro. Desde meados de 1941, Ahrens esta
residindo na Capital Bandeirante, fazendo
parte, desde 1947, de uma firma 'imobiliaria. Mas deixem-nos falar de sua imensa
bagagem filatelica.
Werner Ahrens come~ou a 1nteressar-se
pelos nossos queridos selinhos aos 9 anos,
possu:ndo ja em 1908 uma colec~ao mund'al de 1000 selo3 diferentes, 0 que representava, naque!a epoca, urn elOorme nlimero
de selos. Cedo, interessou-se Ahrens pelos
.inteiros», e montou, durante a primeira
Guerra Mundial, uma colec~ao de «cartas
da epoca», com cartas de soldados do Exercito, da Marinha, Prisioneiros e Cartas Censuradas militarmente. Ahreos entrou em
1924 como s6cio no «Berliner Ganzsachen
Sammler Verein» (Associa~ao Ber.1i:nense de
Coleccionadores de Lnteiros), e des de 1912
e assiduo le:tor de revistas filate.1icas de
todo 0 mUJndo, como tambem desde 0 seu
inicio se interessou pelo mundialmente conhecido Manual Kohl, que naturalmente
adquiriu.
Durante as suas actividades comerciais
no Rio de J.lIIlleiro, faltou tempo a Ahrens
para dedicar-se a fila~ elia como ele queria,
porem, nunca deixou de ler as suas revistas, que sempre recebeu de todos os cantos do Universo, e sempre «jUJOtou» 0 mat,~r'al do seu interesse. S6mente ap6s sua
mudan~a para Sao Paulo (1941), teve 0
necessario tempo para dedicar-se mais as

BRASILEIRO

Ahrens
suas colec~6es, mO:ltando as suas colec~6es
especializadas, como cartas aereas e «Zepplin», Estadas antigos da Alemanha, iJllc1usive os carimbos, Brasil, Alemanha e todos
os se:.:s territ6rios, com colec~6es especializadas de carirnbos das Col6nias A.lemaes,
Dantzig, territ6rios ocupados durante a primeiora Guer,ra Mundial, cartas maritimas do
mundo ~nteiro, imteiros da Alemanha e do
Brasil, e uma coleq;ao especializada de cartas da Infla~ao Alema.
Em 1945, entrou Ahrens para a Socie~ade Phi!atelica Paulista, pertencendo desde entao it sua directoria, como provedor e
responsavel pela bibl:oteca filatelica da
mesma. Com a ajuda desta enorme biblioteca, talvez no ramo a maior do Brasil,
3umentou Ahrens seus conhecirnentos gerais de nossa am-ada Filatelia, de taJ forma
que pode considerar·se como 0 maior conhecedor de selos no Brasil, e um aos maiores do mundo.
Desde 1947, entrou Ahrens no rol dos
Escritores Filatelicos, sempre no ~ntt.lito de
deixar os outros partic:par tambem dos
seUJ3 e'Jormes conhecimentos, com cerca de
550 artigos escritos ate hoje sobre as mais
divers as temas, publicados em revis:as «do
ramo", no Brasil, Alemanha, Sui~a, U. S. A.
e Austria. Profel'iu ate hoje cerca de 140
discursos sobre filatelia, em viagens filatelicau empreendidas para as cidades do
Rio de Janeiro, Santos, Piracicaba, Porto
Allegre, Santa Maria, Cachoeira do Sui, Ponta Grossa, Curitiba, Hamburgo e Berlim.
Conhecidas sao tambem as suas pesquisas
do Correio Aereo Brasileiro, especialmente
em liga~ao com a da Alemlllllha.
Naturalrnente, Werner Ahrens participou
tambe-m nas maos diversas Exposi~6es Fila e.!icaG Nacionais e 1nternacionais, como
Buenos Aires (Efira), em 1950 (Colec~lio
Zepplin, Medalha de Prata); Lisboa em 1953
(Colec~ao HeligolaLlld, Medalha de Bronze);
Stockolm 1955 (Cartas Alemaes para 0 Brasil da !!poca de 1846-1872 - Medalha de
Bronze com fe1icita~6es do Juri). Expos
tambem «fora de concurso» na «l.nterposta», em Hamburgo, ern 1959 (Correio Aereo
do BrasLI, colec~ao de estudos), e em 1960,
em Barcelona (cDO X. V60 para a America
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ANONCIOS

de Divulga~ao Filatelica de Braga
Ha uma especie de Filatelia para a qual
e elificil encontrar urna denomina!;ao.
1! verdadeiramente Filatelia pura. 0 coIt!ccionador nao faz a sua colec!;ao na ideia
de competir, em exposi!;Oes, com adversarios mais ou men os 'a petrechados. Tambem
Mio 0 move urn sentido de capitaliza!;ao.
A valoriza!;ao dos seus selos sera mais urn
motivo de contentamento, mas nunca a
ideia fundamental que 0 levou a coleccionar.
Foram trazidos para a Filatelia pe1a beleza dos selos, 0 entretenimento que estes
Ihes proporc:onam, 0 prazer que Ihes dao,
a elistracc;ao, 0 «relax» (passe 0 detestavel
estrangeirismo em modal» que com eles
obtem.
Sao filatelistas puros, sao filatelistas
sinceros .
. Se, ao cabo e ao resto, tiverem em casa
urn valor certo para l'III momento de apuro, ficam contentes. Tambem se, urn dia,
os incitarem a concorrer a uma exposic;ao,
o ,p remio ou a critica sao factores de acatelica Corporativa», Carris-54, que, alem do
alto patrocinio da F\.lIIldac;ao Nacional para
a Alegria no Trabalho, teve tambem 0 do
nosso Clube, cujo presidente, sr. dr. A. J.
de Vasconcelos Carvalho, fez parte da sua
Comissao de Honra e do Juri respectivo.
Cumprimentando Raul Soares, fomnulamos si,nceros vo.os pelo desenvolvimeoto
da Sec!;ao Filatel'ca do Grupo Desportivo
da Companhia Carris de Femo de Lisboa.
E, a prop6sito: Para quando a 2.' ExposiC;ao Filatelica da Carris?

Palo - - - - - - - - - :
Dr. Anf6nlo d' Almeida Figueiredo

so, que em nada aumentam ou tiram ao
seu entusiasmo, ao seu sentido puramente
filatelico.
Para eIes, existem selos com os quais
se fazem colecc;oes boni tas , bern expostas,
em montagens atraentes.
Dentro dos regulamentos?
Nao importa. Mas dentro do seu born
gosto, e segundo 0 seu criterio.
Foi com filatelistas destes que se fez a
«I Exposic;ao de Divulgac;ao Filatelica de
Braga», integrada nas festas S. Joaninas
de 1961. E para 0 ofim que se teve em vista,
nada melhor se podia ter escolhido do que
as partici,pa~oes ali expo s~as . 0 estudo
exaustivo de wn selo, por exemplo, resultaria mon6tono, sem beleza, nem apresentac;ao, e nao teria interessado 0 grande publico. Assim, pelo ,c ontrario, a enorme multidao, que desfilou continuamente pelos sa·
loes da Exposic;ao, saia agradada.
Agradada e conquistada.
Porque tudo ,a quilo incita,va ao aparedmento de novos coleccionadores, aos quais
se a,presen :ava a Filatelia com urn aspecto
de pu1critude, fac 'lidade e leveza, engana-

participa~oes

Pago bem. Portugal
e Ultramar. Coiecclies,
pacCltes, stocka e aD
qullo.

Vendo antlgos e modemos. Bons descontos. Lista preco B
G RAT I 8

Ferreira cia SUva - P~ do Mun1c1plo,
32-5." (Elevador) LISBOA
Telefon~ 386498 e 845759
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu~s, troco por selos para a sua colec1;;8.0, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena. BO·3.· - . LISBOA

da cLisboa-

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Trooo,
ou compro, P!lgando bern. Resposta a seoretaria do Clube, ao n." 22.
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6oio APS,
CFP, CIF, NPS. FOI1!ece selos portugueses,
especialmente India; Sobresoritos de 1."
Dia; Mciximos e Inteiros. Pre!;ano a pedido.

Deseo series nuevas complelas de Portugal, Alemania, Francia, Hungria, Checoslovaquia e Italia, base CataIogo Yvert 1961.
Doy Espana, Guinea, Ifni, Sahara, Marruecos y Europa. Nicolas Miranda - Amparo '
88 - Madrid 12 - Espana.

I Desire exchange stamps of all world
countries, I give Portugal, Angola and all
Portuguese overseas countries-Jose P. N.
Aguiar-C. P. n.O 2685C-Luanda-Angola.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco ou compro, pagando ,bem. Resposta a secretaria do Clube, ao n." 22.

·60», um nosso distinto colaborador escre-

veu, a fs. 21 do n.· 113/115, que ao expositor e nosso prezado amigo Francisco Horta Raposo tinha sido atribuida medalha de
pl"ata pelos seus selos franceses e de Israel,
- quando, em 'IIerdade, 0 foi pela sua participa~iio de selos de Portugal, como, alias,
constava de otltras passagens do mesmo numero, e, designadamente, da. Lista dos
Pn!mios.

Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bean. Cartas
a Secretaria, ao n." 22.

Um aspecto da Exposir;ii.o

Por selos comemorativos de Portugal e
Ultramar, novos e usados (aceito ate 100 do
mesmo). dou 30% mais em comemorativos
a minha escolha, da Europa, com .. Europa»,
Jogos Olimpicos, tematicos, etc. Base Yvert.
Por selos de animais, aves, borboletas, peixes, flores, frutos, do Ultramar Portugu~s,
dou 100% mais. Faz remessas registadas s6
quando superiores a 100 NF, para valor
inferior, remessas simples. Respondo sempre, maximo 8 elias ap6s a reCep!;ao. Muito
serio. Correspond~ncia em franc~s, alemao,
espanhol e portugu!s . MAZZACHIODI, B.
P. 117 BASTIA (Corse), Fran!;a.
PEDRO RAYON - Banco Herrero, Oviedo, SPAIN - Portuguese, English, French,
Italian, Esperanto, Spanish languages. Wishing stamps from Portugal" portuguese
overseas, Hungary, Swiss and also universal, I give Spain, Spanish colonies and America. Base changes Yvert 1961 or stamp to
stamp. I do not send first. All sen clings by
registered letter.

FERNANDO BAST OS RIBEIRO - Ru,
Nascirntmto Silva, 257 - Ipanema - RilJ
de Janeiro-Brasil - Permuta e compra.
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises
Sul Amcricanos. Prefere selos usados. Base
Yvert.

FRANCISCO HORTA RAPOSO
Na crltica as

SELDS I[og

ECONoMICOS

Vendo selos de Portugal e Ultrarnar,
com desconto de 50%+20%. e eatrangelros a $03 cada franco. Jo~ Pinto Duarte
- Rua de Mo!<amblque. 58-3."-Esq.-Llsboa - Telefone 842083.

COMPRO OV T~OCO - Selos novos de
Aves e Fauna de Angola. Flores de Timor.
Peixes e BOl"boletas de Mo!;ambique. Frutos
de S. Tome. Nossa Senhora de Fatima do
Estado da India. Vistas de Macau e Cabo
'verde. V.P.V. de todo 0 Ultramar Portu·
gues - Carlos Santos - Cx. Postal, 374S Tome - Africa Dc. Portl-guesa.
Procuro corresponde!1tes para troca de
selos novos e usados do Ultramar Portugues, e tematicos de: Flores, fauna, desportos, barcos e paisagens, de todo 0 mundo.
Carlos Santos - Cx. Postal, 374 - S. Tome.
- Africa Dc. Portuguesa.
I wish complete int sets of Portugal,
Germany, France, Hungary, C.S.R. and Italy. Base Yvert Catologue 1961. I give Spain,
Guinea, Ifni, Sahara, Marroco and Europe.
Nicolas Miranda - Amparo 88 - Madrid 12
-Spain.
Mande-me sob registo 2.000 selos usados
em born -estado, e enviar-lhe-ei 1.000 selos
novos 11 minha escolha. Dr. Ant6nio Trabulo
- C. P. 144 - Sa da Bandeira - Angola.
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Deseo cambia de sellas can Portugal e
Provincias de Ul.ramar, Francia, Argentina,
ofres co Espanoles, Colonias y en otros paises. Exijo formalidad que es mi costumbre.
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia, 22
·-Lorca (Murcia).
ANTONIO GOMES PAULO - Rua Dr
Ant6nio Jose de Almeida n .· 226-cave-EsQ.
- Cairn bra - Compra e troca. VENDE COM
GRANDES DESCONTOS, selos novas e usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Contre 2.000 timbres uses bonne conservation de une, deux au plusieurs taxes, je
doone 1.000 nouveaux man choix. Dr. Ant6n:o Trabulo - C. P. 144 - Sa da Ban·
deira - Angola.
Mrs. Bittan Mehra, Secretary, World
Hobbyists' Hobby Exchange, Opposite Capoorniwa:s, Beharipur, BareiUy, India. Age
30. Hobbies - Stamp Exchange l'pto 2000
at a time. Reply assured.
ExchaJDge of stamps 100/100 countries .
• Hans Patocka, Wien 3, K1eistgasse 15/20,
Austria.
Compre agora por melhor prec;o, a que
lhe falta na sua colecc;ao! ISRA,BL, 34, desporto, 87$50; 35, fauna, 110$00. GHANA,
14/16, fauna, 170$00; Av. 1/4, fauna, 56$00;
bloco 1, Lincoln, 160$00. GUIN£, Av. 1/3,
AviOes, 140$00; Av. 4/8, fauna, 160$00. MALI,
avo 2/4, fauna, 140$00. NACOES UNIDAS,
27/28, Qnu, 280$00; Bloco 1. Onu, 595$00.
Tema EUROPA, 1958, 17 v., 115$00; 1960,36 V.
320$00, idem, 35 v., 160$00. Tudo novo, impecavel. Sergio W. de Sousa Simoes - Caldas da Rainha.
- Para a catalogo YVBRT 1962, aceito
desde ja insoric;Oes. Envie seu nome e rnarada, para ser urn dos primeiras a recebe-Io, e directaJrnente dos edit ores no dia
da sua saida. Tambem se aceitam assinaturas para 0 suplemento, 0 qual sai todos
os meses pontualmente. Sergio W. de Sousa
SimOes - Caldas da Rainha.
Traco, compro e venda sobrescritos 1..
Dia, edic;ao C.T.T. Vitor Gonc;alves - Rua
Nuno Tris tao. 4 - Lisboa-3.

Cambia sellas comunes de Espana en
atados, tacos, paquetes de 100 del mismo
nUmera, par igual cantidad de Portugal Ii
otra Naci6n. Gil Ruiz, Padre Calatayud, 13,
Pamplona (Espana) .
Tematicos, Caminhos de Fel'ro, novos,
deseja par troca ou compra, proposta:s a
RAUL SOARES, R. Gomes da Silva, 9-r/<:.
Esq., Lisboa 1.
As «Ofertas da Ocasiao» apresentadas por
Sergio W. de Sousa SimOes - Caldas da
Rabha, apresentam sempre series coanpletas novas, por paises, tematicas, etc., a
uma media de 4$00 cada franco Yvert. Em
distribuic;ao, palses conmpreendidos entre as
letras A e H . Pec;a prec;arios do que intcressaJr.
Desejo trocar selos com amigos em todo
o mundo. Paulo Roberto Alves - Rua Joao
Pi.:'heira, 289 - Caratinga - MiJIlas Gerais
-Brasil.

Na Bmbaixada de Espanha, a ilustre
Emba' xador do Pais vizinho e amigo,
semelhanteme nte ao que poucos meses
a!ltes fizera 0 seu ilustre Colega da Lng:laterra, - efectuou a entrega das medalhas
que aos filatelistas portugueses couberam
na Exposic;ao Filatelica de Barcelona, na
qual Por:ugal aIcanc;ou urn exito verda deiramente notavel.
As meda.l has, de que aqui reproduzimos

Dr. Pereira ,de :Campos, qt!e se 1he assaciou, entregando ao sr. engenheiro Marcos
Pereira as insignias ·de grande aficia! de
M erito Agricola.
Falaram a director-geral, sr. engenheiro
-agronamo Botelho da Costa, e 0 Secretdrio de Estado, que salientaram as qualiclades do homenageado, que agradeceu.
o director-geral entregou ao festejado
uma placa de ouro.
.

as duas faces. <sao muito belas, e 0 Sr. Embaixador de Espanha levou certo tempo a
distribuir bam mime ra delas ...

RAUL SOARES

SOBRESCRITOS
DE 1

0

DIA

omalor sortldo portuguAs
Pedidos

a

Secreta ria do

_C L U B E FI LA TEL Ie 0
DE

PORTUGAL

ENG. MARCOS PEREIRA
OS ftmciondrios de todos os departamelltos tecnicos e administrativos da Direc{,:iio Geral dos Servi{,:os Agricolas, prestaram
homenagem ao sr. engenheiro-agronomo
Aurelio Marcos Pereira, director dos Servi{,:os de Estudos e OrganiZCl{:iio Agricola, recentemente aposentado, apos mais de 41
allos de distintissimos senTi{,:os ao Estado.
Aquela homenagem decorreu 1W gabinete
do Secretdrio de Estado da Agricultura, sr.

o nosso p rezado cons6cio e amigo Raul
Soares, fun cionario da Carris, acaba de ser
eleito vogal da Direcc;ao do Grupo Despo.rtivo da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, para 0 lirienio de 1961/ 63, e design ado
Director da respectiva Secc;ao Filatelica.
Raul Soares foi 0 iniciador desta Secc;ao, em 8 de Marc;o de 1954, diriginda-a,
como Dele gado da Direcc;ao, desde aquela
data ate ao fim de Janeiro de 1958.
Foi durante tal periodo que, mer<:.e da
actividade daquele nooso cons6cio e distinto
filatelista, se realizou a . 1.' Exposi!;:ao Fila-

8

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

Buenos Aires, que esteve prasente, abenI;OOU a exposil;ao.
Numeroso grupo de brasileiros para hi
se deslocaram, des aca,ndo-se 0 Coronel Mirabeau Pontes, p,residente do Clube Filatelico do Brasil. Heitor Sanchez, presidente
da Sociedade FilateIica Paulista, e dr. Beni ·~mim Camozato. presidente da Sociedade
Filatelica Rio Grandense.
A exposil;aO foi instalada em dois grandiosos saI5es do edificio do Cor-reio Central. onde foram colocados cerca de 1.200
quadros, dos quais os brasileiros toma.ram
cerca de 350.
o nosso fiIatelista portugues Horado
Ma os da Silva, residente em Sao Paulo,
conquistou uma medaIha de prata, com 0
magnifico conjunto de selos de Portugal.
InfeIizmente, 0 outro nosso filatelista portl-'gueS, Ma,nuel da Silva Cravo, nao pode
inscrever-se, por estar ausente des!a cidade.
E com satisfal;ao que des taco as montagens cuidadosas, bern feitas, bem orien-

tadas, com as quais se demonstram conhecimentos pessoais da maior' ados filateIistas , que estao expondo suas colecl;Oes em
exposil;oes, alias devo declarar que e uma
das circuns tancias que mais chama a ate!!I;fio dos membros de urn Juri.
E bastante comum premiar-se uma coleCl;aO que nao tern grande va:or monetario, e nao possui gran des raridades, mas
que, devido a montagem, conhecimentos filatelicos e trabalho de pesquisa e estudo,
cO:J.quista urn born premio em expos:.;:fio
in .ermacional.
Assim, alem dos dois fiIateIistas mencionados, tambem os Coronel Mirabeau Pontes, Almirante Mario Franl;a, Luis Braconnot, Ant6nio Barreto do Amaral, Giorgio
Conti e Helmut PODge, que compareceram
pela primeira vez em urna exposi.;:ao internacional, fizeram 6ptima figura, com suas
cuidadosas montagens.
Neste sector teenico, tambem estamos
em franco prograsso.

r

Automatica Electrica Portugueso
-

S. A. R. L.

Fabricantes de material telef6nico
e de

Sino Iizocoo

stDE

FABRleA

Av. Sid6nio Pais - 18·1 ..
Tel. 57146

Av. Infante D. Henrique-C. Ruivo
Tel. 389019

AUTOMATICA EL~CTRI.CA PORTUGUESA

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
L1nA Dfl SIU-IIGLlEDEILlSTE - MEIIEIS LISlE - mn DES IflBBfS
Altera~oes

-- Reingressos -

PORTUGAL
3974-Jose Francisco dos Santos Teles Rua Heliodoro Salgado, 7_1.° - Amadora - (oM) Po. T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 93. 94.
3980-Armindo Rodrigues Rocha da Luz Bairro Social - Rua 5, 11 - Portimao - (P) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1.
2. 15. 19. 21. 24. 90. 94.
3983--Pedro Jose Waddingto;} Peters - Avenida Joao Cris6stomo, 81-4.° - Lisboa
(P) T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 91. 92.
93. 94. 96. 97. 101.
3984-Ant6nio Branco de Oliveira - Pral;a
D. Afonso V, 7-1.°-Esq.-S:n _ra-(P)
Po. Fr. In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
3985-Jose Moreira dos Santos - Rua Dr.
Gama Barros, 32-2.0-Esq. - Lisboa(P) Po. Fr. h. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 90.
3986-Maria Jose Robusto Matos SaraivaAv. Marginal - Lote 7 - Cascais - (P)
Po. In. Fr. T. C. N. U. 60. 3.

ANGOLA
3979-Fernando da Silva Pinheiro Morais(P) Po. C. N. U. 60. 1. Tematicos desportivos. 94.

A. R. L.

LISBOA

,

.

soclOS

- Joac;aba - (M) Po. Es. T. Da 60.
N. 15. por 60. 1. 2.
3978-Joao Aurelio Soares Rodrigues - Rua
Alvaro Alv'm, 21-20.° andar - Rio de
Ja1neiro - (M) Po. T. C. V. N. U.
60. 3. 90.
3981-Guanair de Matos - Rua Santa Luzia,
735·4." - Rio de Janeiro - (M) T. N.
U. 63. 1. 2. 12. 16. 17. 21. 24. 30. 33. 90.
3987-Paulo Roberto Rodrigues Alves - Rua
Joao Pinheiro, 289 - Caratinga - Mi'nas Gerais - (M) Po. In. Es. T. N.
U. 60. 3.
3988-Raymundo Vieira de Araujo (Ray
Araujo) - Rua 8 de Dezembro, 67Ap. 102 - Salvador - Bahia - (M)
Po. In. Es. AI. T. V. N. U. 60.
3989-Dr. Jaime Pinheiro de Almeida - Rua
Claudio Manoel, 591 - Belo Hor:zonte.

ESPANHA
3975-Ernes:o Iglesias Almeida - Banco
Hispano Americano - Monforte de
Lemos - (M) Es. Fr. In. T. 60. 1. 2.
Israel. 6 do SuI. 90.

AUSTRIA
3982-Hans Patocka - Kleistgasse 15/20 Wien III - In. AI. T. 60. 3. 61. 100/100. 90. 91.

BRASIL

Assotlada ao &rupo de [ompanhlas I. T. E.
:INGLATERRA

HOYOS

- -

3J76-<;ebastiao Ribeiro - Po. Fr. In. Es.
T. 60 de 15 por 3. C. N. U.sq.(U2·ge
T 6:.1 de 15 por 3. Sbmente em 64 N.
por tem:lS ou manco!istas 62. 1 a 10.
3977-Alcidio A. Kuhnen - Casas Eduardo

HUNGRIA
3990-E. Baneth - P. O. B:::x 45 - Bt:<iapest 62 - (A) Fr. I" . AI. Hu. It. T.
60. 4. Tematica V. O"impicos, flores
e 90 Animais.

COMBUSTI--VEIS
LUBRIFICANTES

c

leA DO

GAlCIDlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

r-------------------------------------~--------------.------------

LISTAS DE FALTAS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR
Desde D. Ma;rra, 1853, ate a presente data, sao a llJ(~'Sa especialidade. NOVOS OU USADOS - QUallquer selo de qu~lquer
taoca, ou series completas.
Podemos fornecer 75% de qualquer mancolista normal,
tanto de Portugal como do Ultramar, na volta do correio.
ENVIE-NOS A SUA LISTA DE F ALTAS. SERA
PRONTAMENTE EXECUTADA. Aos melhores pre~os.

CASA A.
Rua 1.° de

D~mnbrQ,

MOLDER

101-3.° - LISBOA-2 -

Tel6f. 2151"-
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ANO DE OURO

do FILATELIA BRASILEIRA
o ana de 1960 foi urn ano de Duro para
a filatelia brasileka, no sector interoacional.
Na exposic;:ao realizada em Buenos Aires,
conquistamos 0 Grande Premio da cIasse
de competic;:ao, com 0 conjunto de «olhos
de boi» de Niso Viana, conjunto este que
nao foi exposto em Barcelona. Conquilstamos mais 5 medalhas de ouro, 10 de vermeil, 9 de prata e 12 de bronze, aMm .de
8 pn!mios especiais.
o total conquistado pelos filatelistas brasileiros nas tres exposic;:Cies internacionais
foi: 1 grande poremio - 7 medalhas de DurO
- 3 medaJhas de Duro e prata -17 medaIhalS de vermeil -16 medalhas de prata4 medalhas de bronze e prata, e 18 rnedalhas de bronze, mais 11 premios especia:s.
Convindo salientar que os nossos gra.ndes campeCies, dr. Mario de Souza, dr. Everaldo Leite e Ramiro Lemos Correa, em
nenhuma das 3 exposic;:6es puderam comparecer com suas colecc;:6es ...

Por
HUGO FRACCAROLI
Em BuenOs Aires, nossa figura foi brilhante, e TIossa participac;:ao foi a rnais destacada do certame. A exposic;:ao obteve
gra.nde sucesso, tendo participado filateIistas de quase todos os paises de America.
Ernst Kehr foi urn dos membros do
Juri, e foi 0 portador de cerca de 30 colecc;:5es de fi.IateIistaIs norte-americanos.
Tambem fui urn dos membros do Juri,
juntamente com 0 fiIatelista ingles, radicado na Arge:1tina, Charles Jewell, Alvaro
Bonilla Lara, do Chile, Herbert Moll, do
Peru, e varios argentinos, .cabendo a pres'dencia ao nosso mui conhecido dr. Ricardo E!ic;:abe.
A inaugurac;:ao foi feita pessoaImente
pe10 Sr. M~nist,ro das Comunicac;:6es, dr.
Eduardo Mogica, e S. Ex." 0 Cardeal de

PARA 0 SfU CARRO...
10

0

SUPLEMENTO

FRAiNCA
1961-Her6is da Resistencia.
(1286) 20c; (1287) 20c; (1288) 2Oc;
(1289) 30c.
N." 1286 a 1289

1961-15.° aniv. do Conservat6rio de Praga.

150 ,.

1961-Reuniao dos Antigos Combatentes em
Paris
1290 SOc.
1291 2Oc.

DINAMARCA

0.30 ,.
0.75 ,.

EUROPA
ALBMANHA ORIFiNTAL

Republica Democratica
1961-Feira de Leipzig.

PREFIRA

SEMPRE

(528) lOp; (529) 25p.
528 e 529

N.··

397 30 oe.

0.45 »
ESPANHA
1961-300.· amv. da morte ,d e Velazquez.
(1017) 80c; (1018) 1p; (1019) ;
25Op; (1020) lOp.
N.D' 1017 a 1020
2.25 "
HUNGRIA

1961-Saitde. Motivos medicos.
050 "
0.45 »

(1414) 30 fl; (1415) 40 fl; (1416)
60 fl; (1417) 1 fo.; (1418) 1.70
fo .; (1419) 4 fo.
N.D' 1414 a 1419

0.60 ,.

1961-Antiga sede do Governo.

1961-Vistas de Lillenstein e Bracken.
(530) 2Op; (531) 25 p.
N.D' 530 e 531
B~LGICA

COMBUSTIVEIS
lUBRIFICANTES

1961-Em beneficio de Obras Culturais.
(1176)
(1178)
(1180)
N.D'

40+10; (1177) If.+50;
2f.+50; (1179) 250+lf.;
3f.+lf.; (1181) 6f.+2f.
1176 a 1181

(287A) 150 k.; (287B) 3k.
287A e 287B

N.··

,.

BULGARIA
1.

,.

1961-100.° morte do poeta Chevtchenko.
1067 1 I.

1.25 ,.

1961-Visita de Gronchi it. America do Sui.
(850) 1701.; (851) 185 1.; (852) 205 1.
N." 850 a 852
850 10
MALTA

1961-Cruz de Jorge VI.
(277) 11!2p.; (278) 3 p.; (279) 1 s.
N.D' 277 a 279

Correlo eereo

SACOR

1.60 ,.

POLONIA

1961-0 primeiro cosmonauta.
80 4 ,1.

135 "

ITALIA

4.

1961-50.· aniv. do sindicato de Transportes
e Telecomunic~i5es.
1066 8Oc.

4.75 "

ISLANDIA

1961-Dia do Selo.
1175 3f.

450 ,.

1961-50.° aniv. da Sociedade para a salvaguarda das belezas naturais.

•

1292 SOc.

150 ,.

0.75 ,.

1961-Bagnoles de ('Orne.
1961-Cent.· de Deauville.

(1145) 30h; (1146) 30h; (1147) 30h
N." 1145 a 1147
1961-0 1.° cosmonauta.
(1148) 60h; (1149) 3K
N.D' 1148 e 1149

5.

,.

CHECOSLOVAQUIA

1961-0 1.· cosmonauta.
(1090) 40 gr.; (1091) 60 gr.
N.D' 1090 e 1091

050 »

1961-Aniversario culturais.
(1139) 6Oh; (1140) 6Oh; (1141)
60h; (1142) 6Oh; (1143) 6Oh.
N.n. 1139 a 1143
1961-Kladno e fabricas.
1144 3K.

ROM~NIA

3.60

1961-Sabios.
»

350 ,.

(1735) 10 b; (1736) 20 b; (1737)
55 b; (1738 1.55 I.
N.·· 1735 a 1738

350 "
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1961-1." COSl1l0nalita.
( 134) 1.35 1.; (135) 3.20 1. (136)
nao denteado, 3.20 1.
N.''' 134 a 136

CANADA
320 5c.
11.25

»

RtlSSIA
1960-40.· aniv. da Republica de Oudmourtie (sobrec.)
2332A 40 k. (2284D)
2.25 »
1961-Tipo do n.· 2354.
23S4A 6 k.
135 »
1961-125.· aniv. cirurgiiio Nicolas Sklifossovski.
2375 4 k.
0.90 »
1961-SO.· aniv. do Dr. Koch.
2376 6 k.
135 »
1961-50.· aniv. das irl1liis Piatnitzki.
2377 4 k.
0.90 »
1961-Venusik.
2378 6 k.
135 »
1961-1.° Cosmonauta.
2379 lO k.
2.25 "
1961-100.° jornal A Volta do Mundo.
2380 6 k.
1.35 »
TURQUIA
1961-Rellniiio do C.E.N.T.O.
(1579) 30k.; (1580) 4Ok. (1581) 75k.
N.''' 1579 a 1581
2.25 »
VATICANO (CIDADE DO)
1961-150.· aniv. da l110rte do Papa S. Leao
o Grande.
(319) 15 1.; (320) 70 1. (321) 300 1.
N.·' 319 a 321
6.
»

AFRICA, ASIA, AMERICA
E OOEANIA
AFGANISTAO
1961-Anillla4·
(520) 2p.; (521) 2p.; 522) 5 p.;
(523) lOp.; (524) 15p.; (525) 25
p.; (526) SOp.; (527) lOOp.;
(528) 15Op.; (529) 175 p.
N.'" 520 a 529

BOlETIM DO ClUBE FllAT~LlCO DE PORTUGAL

6.50 »
ARGBNTINA
1961-Visita do presidente Gronchi.
638 2p.
.
0.35»
1961-Dia das Americas. TEMEX sobrec.
(639) 50+50 (629); (640) 1p.+1p.
(630); (641) 3p.+3p. (631); (642)
5p.+5p. (632).
N.''' 639 a 642
2.50 »
BRASIL
1961-Constitui(;:iio do Estado de Guanabara.
702 7.50 Cr.
0.35 »

0.50

5
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CHILE
1961-90.· aniv. da C011luna de Paris.
283A 5c.
0.70
"
CHINA
1961-15." emiv. do 1.· Governo Nacional.
(1347) 8c; (1348) 8c.
1347 e 1348
0.75 »
1961-26.° campeonatode Ping-Pong (internacional).
(1349) 8c.; (1350) 10c; (1351) 20c;
(1352) 22c.
N."' 1349 a 1352
2.50 »

N.··

THE NORTH MAIL MAKINO FOR HIQHIlATt, INO. AT • MILES AN HOUR.

COLOMBIA
1961- 75.· aniI'. do presidente Alfonso Lopez.
(589 ) 10c; (590J 20c.
Correio aareo

1961-75." aniv. do presidente Alfonso Lopez.
384 35c.
0.75 "
Idem - Extra Rdpido.
(385) lOc; (386) 1p.
,.
N.''' 385 e 386
2.

1840.

1890.

Bloco

1961-75." aniv. do presidente Alfonso Lopez.
22 Ip.
1.75 "
COREIA DO NORTE
1961-logos.
(109) 5ch.; (110) 5ch.; (111) 5ch.;
(112) lOch.
N.·· 109 a 112
1.
"
COREIA DO SUL
J961-Dia lIlundial da Metereologia.
250 40 h.
0.50 »
J961-10.· aniI'. ·do Dia Mllndilli da Saitde.
251 4Oh.
0.50 »
Blocos

1961-Dia Mundial da Metereologia.
36 40h.
2.50 ,.
1961-10.· aniv. do Dill Mundial da Saude.
37 4Oh.
2.50 »
DOMINICANA
Benefcencia

1961-Luta CO'1Jtra a tuberclIlose;
Cruz da Lorena.
21 1c.
EGIPTO
1961-Dia da Africa.
493 10m.
J961-Dia Mwzdial da Sat/de.
(494) 10m; (495) 35m.+15m.
N.'" 494 e 495

sourec.
0.15

»

0.30

»

1.50 »

Supomos nao ofender urn homem inteligen.e, dizendo Ihe que essa sua carta,
cujas sinceridade, boa f e e desinteresse,
ressaltam, cOt..,tem trt!S ou quatro ideias
que estao totalmente erradalS.
E porque 0 seu esclarecimento, muito
mais ,do que a nos proprios, interessa, pro-

ft'ndamentc, a todos os filatelis tas de Coimbra, e igualmen .e aos fIatelistas de todas
as demais povoac;;6es portuguesaJ3, - pedimos·lhe Jicenc;;a para deste modo Ihe respondermos. 0 que, depois deste prefacio
necessario, - faremos no proximo domingo.
Amigo sincero e grato,
V. C.

(
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J

FILATELICO DE PORTUGAL

CLURE

Telefone n.· 10 -

FILIADO NA FEDERA<;:AO PO RTUG UESA DE FILATELIA (F. P. F.)

Especializada em cal<;ado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geraI

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3"-Dt" -LISBOA-Telef. 54936
APARTAOO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDI ENTE - Terc;as e Seltos-feiras, das 21 As 24 horas, e Sebados, das 16 lis 20 horos
CORRESPONO~NCIA :

CATEGORIA DE SdCIOS, E RESPECTIVA OOTIZACAO:
Contillellte (e:ccepto Lisboa) llhas e Provincias Ultramarinas
Efectivos ... .. .. .. ... 60$00, par ano
au equivalente em moeda local
Juniores .... .. ... .... 30$00, par ana
Brasil ................... .... .......... ..... Cr. $30, par ana
LISBOA - Efectivos .. .. ..... 10$00, par mes ; Juniores .... .... . 2$50, par m es

rr------------------------------------------------------------~,

hlp6lltO

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CH EQ UE, VA LE. DIN HEI RO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AqENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUqAL
MACAU -

Rolando

dos

Reis

Angelo-

C. P. 143-Macau.
MADEIRA-Funcbal-M. M. Louren<;o de
Gouveia S.

Rua das Dificuldades, 28 30.

TOM~-Jo1io

Tome.

Paulo Rego Teixeira-S.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic

Book

Crusad -

7 Haveleck

Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia Avem.:e - Sacramento 20 -

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

CASA HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

5436, 14 th
California.

TELEF. 3

E 53

PORTUqAL

34
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cos aos do correia nonnal mais avido
quadrtreactor.
270 12g45; 271 18g15; 272 22g; 273 36g
N.D' 270 a 273
11.
»
SAARA ESPANHOL
1961-Passaros.
167 2Sc; 1668 SOc; 169 75c; 170 1p;
171 l.5Op; 172 2p; 173 3p; 174 5p;
175 lOp.
N.DS 1667 a 175
4.
l>
SERRA LEOA
1961-Serie da Independencia; motivos fauna, indUstria, pai$agerns.
194 Ihp; 195 Ip; 196 l%p; 197 2p;
198 3p; 199 4p; 200 6p; 201 Is; 202
113; 203 2/6; 204 5s; 205 lOs; 206 $1.
N.D' 194 a 206
53.50 ,.
SUDAO

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

TRISTAO DA CUNHA
1961-Tipo de 1960; valor na nova maeda.
42 lAic; 43 1c; 44 1lhc; 45 2c; 46
2%c; 47 3c; 48 4c; 49 5c; 5071hc;
51 10c; 52 2Sc; 53 SOc.
N .... 42 a 54
27.50 »

- Que vai fazer a comissao?
- Elaborar rapidamente um relat6rio ou
exposiCao, e apresenta-la as autoridades
competen tes.
No dia seguinte, 20, nas mesmas paginas
centrais:

URUGUAI
1961-Efigie de Artigas.
0.60
674A SOc
YEMBN
1961-15." aniv. das Nar;oes Unidas.
1 4b
52,50

O. .elo. para

B!oco

1961-Para a salvaguarda dos monumentos
da Nubia.
1 (15m, 3pi, 65m)
5.25 »
o bloco
StRIA
1961-Mosteiro de S. Simdo.
0.45 »
145 121h pi
TRINDADE
1961-2." lambore <las Caraibas.
190 8c; 191 2Sc
,.
2.
N.D' 190 e 191

DlSlllaUIDOIES
EXCLUSIVOS
F. Lime & C.· Suer•. , Lde.
Av. da Liberdade, 811_1.° Esq.
LIS.OA-2

Telefone.

~=

colec~oeB DaO

anlgo. de luxe e

0

.ao

seu comardo

»

it multo pobre - diz-nos
»

0

comarcianla

HernSni Viegas
Despertou grande interesse, principalmente entre os filatelistas, os depoimentos
que publicamos acerca da aplicaCao que
se esta a fazer do imposto sobre artigos
de luxe aos selos para coleccOes. Sobre a
assunto, temos recebido aplausos de varias
pessoas ao ponto de vista aqui exposto de
que tal imJposto nao deve apl:car-se nestes
casas. No mesmo senti do se manifestou a
direcCao do Clube Filatelico de Portugal,
em eXIPressivo telegrama que nos enviou.
Por outro lado, sabemos que a comissao
de comerciantes de selos, designada na reuniao a que ja aludimos, iniciou ontem as
seus trabalhos, com vistas a uma exposiCaD a entregar, muito brevemente, 11 entidade competen:e.
Alnda a prop6sito do assunto, 0 sr. Hernani Viegas, urn dos maiores e mais conceituados comer.ciantes de selos do nosso
Pafs, fez-nos algumas declaracOes que sao
de manifesto interesse, e que podem contribuir para esc1arecer as entidades a quem
incumbe a resoluCao do problema, e que,
segundo nos foi M. dias dec1arado em boa
fonte, estao precisamente animadas do prop6sito mais justo e compreensivo.
- Nao obstan~e 0 sortilegio e a importancia dos selos e das suas coleccOes - disse-nos - 0 comercio dos selos e ainda muito pobre em Portugal, bastando dizer que
em Lisboa existem pouco mais do que dez
estabelecimentos comerciais dessa modalidade, e tres ou ·quatro no resto do continente. Por outro lado, para prova desta po·
breza, e bom lembrar que alguns des .es
comerciantes de selos nao tern empregados,
outros tern apenas urn empregado, e talvez apenas tres tern mais do que urn empregado ...
- Mas existem milhares de coleccionadores ...
- Slm, existem. Mas os grandes, como
o prof. dr. Carlos Trincao, Eduardo Cohen,
Jose Gonzalez Garcia, dr. Almeida Dias,

3

etc., quase que apenas compram selos no
estrangeiro, por aqui nao existirem aqueles selos raros que ainda lhes interessam.
Estes serao um par mil. Aos comerciantes
de selos rest am os outros filatelistas, medias, abaixo dos medios ou simplesmente
princip:antes, na sua maioria jovens, estudantes, operarios, empregados comerciais,
cujas economias s6 pel'Illitem a aquisiCao
de selos muito baratos.
- E quanto ao imposto?
- Nao s6 seria a nossa ruina, como tambern a organizaCao rudimentar dos estabelecimentos comerciais de selos nao se coaduna {;om as complicadas contabilizacOes
determ' nadas pelo decre 0 respectivo, como, finalmente, nao se pode conceber que
o coleccionamento de selos, {;onsiderado em
to do 0 mundo como educativo, e sob mUltiplos aspectos, mormente em relac;:ao 11 mocidade, seja considerado no nosso como
artigo de luxo.
- Quanto aos trabalhos da comissao?
- Estao a ser orientados pelo meu colega Henrique Mantero com a assist!ncia
do prestigioso Clube Filatelico de Portugal,
e serao apresentados urgentemente, e respeitosamente, ao respectivo servico do Ministerio das Financas.

FABRICAS DE PAPEl,
CARTAO E SACOS DE PAPEl

-amOvar - A rgoncilh. - S • r z e tJ 0
OI.lros - Porlo

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'e'.'on..

92

234

PA~OS DE •••U4Dl0

Fabrlco da cartollnas • fodos as
papel. fr .. cclonados em resmas
- - - - e boblnes - - - -

FabrlcD manual •
mecanico de lOCOS
Es('rll6rlo a S.de

.m

S. PAlO DE OUIROS

SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL
To collectors Interested In fine stamps we are able to offer an appro"al servlc.
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the followlngperiods: British Commonwealth -1840/1951.
All other countries-Mainly 1843/1880, particularly Imp.rforates.
Below we list some of the countries In which we are putlcularly stronv at the moment.
References essential.
Afghanistan
Austria
AustrlBn Italy
Argentine
Belgium
Brazil
Bolivia
Chile
China
Colombia
Colombia States
Denmark
Egypt
Floland
France
France Used
Abroad

French Colonies
Greece
Germany
German States
Hungary
Italy
HallA n Ftates
Japan
Luxembourg
Mexico
Mongolia
Mongolia Used
in China
Norway
Netherlands
Netherlands Indies

Peru
Poland
Portugal
Portuguese Cols.
Roumanla
Russia
li'paln
Sweden
Tibet
Turkey
U.S.A.
Uruguay
Venezuela
Great Britain
Great Britain Used
Abroad

British Guiana
Canada
Ceylon
Hellgoland
Hong Kong
India and I.E.F.
New Zealand
New South
Wales
Palestine
st. Helena
South Africa
South Australia
South-West
Africa
Victoria

r

I
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Nao cleve referir-se
aos selos para colec~oes
0

imposto sobre artigos de luxo

J. A. L. FRANKS, LTD
180 FLEET STREET, LONDON, E.C.t
Holborn 0274

200 yards from the Law Courts

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

A actua~ao dos comerciantes de selos

.

e o apo I 0

do

nosso

CATALOGO YVERT 1962

Clube
As entrevistas pu_blicadas
pelo <Diario de Lisboa)

SAl EM 6 DE SEfI'EMBRO

Esc. 295$00
(PiRiECO DO EDITOR)

SUPLEMENTo., 11 N.o, 51$00
Tanto 0 catalogo como 0 suplemento, sao enviados direc-l
tamente de Paris, para os interessados.
«Per;a programa elucidativo»

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES
SELOS E MATERIAL FI<LAmLICO

CMJDAS DA RAINHA

Levantou violentos e unanimes protestos
a interpretariio das entidades fiscais, inclt:indo os selos para colecc;6es, como as
moedas, entre os artigos abrangidos p elo
recente imposto sobre consumos supel'fluos
ou de luxo.
o «Diario de Vsboa» publicou artigos
c entrevistas em que 0 assun .o foi tratado
objectivamente. Mantendo e honrando as
suas tradic;6es de grande jornal aberto a
todas as ideias e a todas as criticas, 0 uDiario de Lisboa» prestou urn grande servic;o
a filatelia e aos comerciantes de selos, pelo
que, em nome de todos, aqui Ihe expressamos os nossos mais sinceros agradecimentos.
E fazendo nossos os argumentos cant:dos nesses artigos, aqui os arquivarnos, para conhecimento de todos os nossos leitores.

Em 18-7-61, publicou 0 uDiario de Lisboa, nurna das suas paginas centra is :

Nao deve referir·se aos ael08 para
colec~oes

0

imposto sobre artigos

de luxe - diz-nos

0

presidente do Clube

Fillltelico de Portugal
Esta a causar enorme alarme entre miIhares de filatelistas, e especialmente entre
dezenas de comerciantes da especialidade,
de Lisboa e de todo 0 Pais, a interpretaC;iio das en ~i dades oficiais respectivas, de
que 0 n." 36 da «Lista dos artigos e servic;os sujeitos a imposto sobre consumos
supel'fluos ou de luxo», anexa ao recente
Decreto Lei n.D 43.764, engloba tarnhem os
selos para coJa.c;oes.

r

PAGAMOSBONSPRE~OS
POR
- ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maiof casa filat.lica da America, estamos constantemente a compraf gfandes quantidadas de salos d. todas as
partes do mundo. Actualmonte, .stamos particulafmenta int.ressados
.m compfaf:

S~RIES

SELOS EM sERI!S I De valor baIxo e mMlo. Completas ou
Incompletas. novas ou usadas.
• SELOS ISOLA DOS I Varledade~ baratas e atractlvas.
PACOlES I Feltos culdadosamente. com selos perfelt09.
GRANDES QUANTIDADES E RESlOS DE «STOCkS» de todo! os generos.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tambem desejamos romprar quantUades
mals pequenas de seloE. em series. de preco medlo e mhls elevado.
•

•
•
•
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Quelra mandar-nos a sua lisla de o/erias, que merecera a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nosse
nove Iiste de compresl
·Os melhores precos por selos dos Estados Unidos e Canada-

VENDA AO MAIOR

THE NORTH

E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO

IIAI~

MAl(INCI FOR HlaHClATE. IT8a. AT a IIIL£8 AN HOUR.

H. E. HARRIS & C. o

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

1840.

1890.

o

PRIMEIRO INTEIRO POSTAL COMEMORATIVO?
(Ver artigo no interior)
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