PAGAREMOS BONS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PRE~OS

PACOTES -

AO QUILO

Como somos a maior casa filatelica da America, estamos constentemente a comprar grendes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
SiLOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Com pi etas ou
incompletas, novas ou usadas .
• SELOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractlvas.
• PACOTES I B'eltos culJadosamente, com selos perfeltos.
GRAN DES QUANTIDADES E RESTOS DE ccSTOCkS» de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, thmb ' m deeejamos comprar quantldades
mals pequenas de selos em s~rles, de preco m~dlo e mal .. elevado.
Queir" mandar-nos a sua /isla de oferfas. que merecers a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.

I

•

•
•
•

GRATIS

A PEDIDOI
A nossa noya Illta
-Os melhores pre~09 por selos dOR Estadns Unldos e

de

E.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.
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VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO:
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Telegramas: HARRISC:O BOSTON
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AO ULTIMO FIGURINO
SEDAS, LIS E ALGODoES

..

-
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o CARIMBO TURrSTICO DA FIGUEIRA DA FOZ. VER ARTIGO NO INTERIOR

AO uLTIMO FIGURINO
R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA

AO ULTIMO FIGURINO
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REMESSA
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APARTADO 869 - LlSBOA - PORTUGAL

EXPEDIENTE - Tcr'ies e Sextes-feires. des 21 as 24 hores. e Sa bed os. des 16

as
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ESCOLHA E POR MAN\:OLIST A, COMERCIO .POR JUNTO.

~or,",

CATEGORIA DE SOCIOS Ii: RESPECTIVA COTIZA<;AO
Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Pl'ovincias Ultramarinas
Efectlvos .........
Junlores ......... .

A

.........................................................................................................................

COR~ESPOND~NCIA:

60$00, pOl' ana lou equlvalente em moeda local
30$00, p~r ana (

Brasil ...... . ...... . .... .... .. ..... . Cr. $30. pOl' ana
LISBOA - Efectivos .. ... , 10$00, pOI' mes; Juniores.. .... 2$50, pOl' mes
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CU RSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MEN ORES DE 21 ANOS
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FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDE!RAS DE DESTILAQiiO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRiiULICAS, ETC., ETC.
ETC.
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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal,
2056 .
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P . 43 - Macau .
MADEIRA - Funchal - M . M . Lourenc;;o
de Gouveia - Rua das Dificuidades,
28-30.
S. TOM1l'l - Henrique Vidal de L. A . Corte Real.

TIMOR - Dili - Anibal Ribas Lopes
Prac;;a.
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road .
U . S. A . - Manuel L . Gouveia - 5436,
14 til Avenue - Sacramento 20 - Calif6rnia.
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Ofere!<o 75 selos todos diferentes, somente da Alemanha Oriental e Zona Rus·
sa, centra 120 pict6ricos, repetides, sobrantes, perfeitos, com muitos selos do
Ultramar Portugues, ou contra 900 selos
comuns ema!<ados - Walter B. Kleinert
- Sollingstrasse 5 - 22." Essen - Alemanha.
Compro selos estrangeiros em quantidades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduardo de Almeida - Rua S. Bento, 178-A,
Telefene 662364, depois das 19,30.
Centra selos do vosso Pais e Ultramar, dou Its.lia, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - PisCinola (Napoli) Its.lia.
Desejo trocar selos con Portugal y
Provincias Ultramarinas, doy selos de mi
pais, Chile y Brasil, pieza por pieza Walter H. Carlos - La Rieja, 63- 9 de
Julio (Bs. As.) ARGENTINA. Minimo 60,
MB.ximo 400, repetidos hasta 20.
Jose Joaquim Ganhoteiro-Caixa Postal 33 - Beira, Mo!<ambique - Procura,
para treca de selos, correspondentes em
Guine, India, Macau, Timor, S. Tome e
Principe, e Cabo Verde.
Envien 100-300 sellos surtidos universales; recib1ran igual cantidade Espaftar-Colonias. Ramon Barallobre - 2." Travesia Hercules, 44.1.° - La Coruiia (Espafta) .
1 wil Exchange all world Stamps of
Sports, air maill and Flowers. Send me
100/ 200 of your liUuntry, I give yeu 100/
1200 of Angola and Others portuguese
colonies or Portugal. Jose P. N. AguiarC. P. 2685-C-Luanda - Angela-A.0.P
WANTED Stamps of large size. Send
100 - 2000 niixed. We send the same
from Scandinavia. Thr. Lindstrom - H.
C. Drstedsvej 7 b - Copenhagen V Denmark.

Jose Vaz Abrantes-Rua Cardoso Ave..
lino, 16 - Fundao (Portugal). Troca selos
de Portugal, Ultramar e estrangeiros. Enviem 50selos de vI pais, e receberao igual
quantidade de Portugal, ou dos paises que
mals Ihe interessarem.
WANTED Stamps of large size. Send
100 - 2000 mixed. We send the same
from Scandinavia. Thr. Lindstrom - H .
C. OrstedsV'ej 7 b - Copenhagen V Denmark.
Deseo Flores, Peces, Aves', Mariposas,
Animales, Insectos y Costumbres. Dey Espafta, Colonias, y Francia, Colonias - A.
CINTA8-Sierpes, 15 - Sevilla -lCspana.
Jose A. Faleiro a/c The British Bank
of the Middle East P. O. BOX, 71Kuwait - Arabia. Deseja correspondentes
no Continente e Ultramar.
Desejo selos Universals novos e usados,
mediante mancoUstas, base Yvert. Dou
em troca, selos do Brasil. Elza Leao C. P. n." 5 - Maceio - Alagoas - Brasil.
HANS KELM, de Seelze - Harrover Alemanha, deseja t rocar selos
com filatelistas amado res de Portugal,
interessam-lhe especialmente selos de Per_
tugal, principalmente selos anteriores a
1914, 1:1 desse ano ate 1939
MANUELFERNANDOSERRANOJL
MENEZ, San Luis 40 pral. Sevilla - Espafta, responde actualmente correspondenci'a retenida motivo falecimiento su madre (q. e. p. d.) continiia sus trocas con
todo el mundo.
Por seles novos e usados, FAUNA,
FLORES do Ultramar Portugues (repetidos ate 50) dou S vezes 0 valor a minha
escolha, por series completas, 5 vezes 0
valor a. mlnha escolha. Base Yvert. Resposta imediata Mazzachied - B.P. 117 Bastia ( Corse) Fran!<a. Correspond~ncia
em frances, ingles, alem1io, espanhol e
portugues.
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UTILIZADOS COMO PROPAQANDA
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(ConclusH.o )
Os trabalhos preparat6rios para a primeira serie de 5.000 <Cartas Postals Universals> (Serie A-1), ·i ncluindo recolha dp.
anlincios, SUa gravura e respectiva 1mpressao, s6 ficaram concluidos em meados
de Junho de 1955, e s eguiram entao as
<Cartas> para a Casa da Moeda, de onde
voltaram, com selo e vinheta, em fins do
mesmo meso
Seguiram-se outras series, que passaram pelos mesmos trAmites, mas logo para a 2." serie de 5.000 (Serie A-2), reconheceram os C.TT. que a vinheta da Obra
Socialdeveria ser impressa no verso da
<Carta>, na aba gomada destinada ao fecho da mesma, de acorde· com 0 disposto
no n." 3." do art." 1.211." do Regulamento
da Conven!<B.o Postal Universal.
Por engano da oficina onde eram impressos os motives de propaganda, nos
exemplares da Serie A -5, 0 primeiro tra!<o
destinado a direc!<il.o ficou do lado direito,
local onde devia ser impresso 0 selo de
franquia, e, assim, poderia parecer que
este ja tinha sido inutUizado por aquele
tra!<o. Fez-se, por isso, nova Serie A-5, semelhante aquela, mas com 0 tra!<o para a
direc!<ao correcto (ao alto, a esquerda), e
esta nova serie recebeu a impressao do
selo de 1$00, quando a serie anterior apenas pOde receber a vinheta da Obra Social dos C.T.T..
No quadro seguinte, damos indica!<ao
das saidas do Dep6sito dos C.T.T. para a
E.C.C. do Terreiro do Pa!<o, de onde a Em_
presa interessada os foi retirando para
distribui!<ao pelos estabelecimentos, a que,
por vezes, se fez com grande atraso.
A face destinada a direc!<B.o apresenta,
em algumas series, pequenas diferen!<aB
em rela!<B.o ao desenho da figura abaixo.
Ate a Serie A-13 (Agosto de 1956) 0

BRIGADEIRO

Pe/o
JOSE DA
LAMAS

CUNHA

selo impresso e do tipo cCaravela.:., mas a
Serle seguinte (Serie A-14 - Fevereiro de
1957) ja recebeua impressao do selo do
tipo <D. Dinis:., que a Casa da Moeda ja
tinha preparado, antes disso, para os biIhetes-postais de 1955/56, para impressao
umaum.

....... ...................,
................

...............·f" -•..... -......................... ...• -.. -....•....
~

···
:

...:

Data das saidas dO'Dep6sito dos C.T.T.
para a E.C.C. (Terreiro do P a!<o) :
1955 - Julho
5.000 - serie A 1
:. - Outubro
5.000 :t
A2
:. - : .
5.000 :.
A3
:. - : .
5.000 :.
A4
:. • - Dezembro - 5.000 :.
A5
:.
:.
5.000 > A6
:t
-:.
5.000 :.
A7

BOlETIM DO ClUBE

2

5.000 >
5.000 >
5 .000- >
5 .000 >
-10.000 >
-10.000 >
(b)
- 5.000 - 10.000 - serIe
-10.000 >
> - JuIho
5.000 >
> - Agosto
5.000 >
19157 - Fevereiro 5.000 >
> >
> >
1956 - Mal'l<o
> >
> >
> -Abril
>
>
> -Mala
> - Junho

(0)
(b)

A9
A5 (a)
A10

All
D1
D1
B1
B2
A12
A13
A14

Sem selo impresso, 106 com vinh eto do
Obro SociClI dos C .T.T..
Grovuro 0 preto sem indicllc;iio de se rie.

«Carta publlclt6.r1a.

«DIVULGANDA»

Em Setembro de 1955, Augusto de
CaStro Mafra (entao residente na Avenida de Joao XXI - n.· 45, rez-do-chao ,em
Ltsboa) , requereu para ser autorizada a
selagem, na Casa da Maeda, em condigoes
semelhantes as da <Carta. Postal Univer-

FILAT~lICO

DE PORTUGAL

ANDNCIOS

sab , de que tratamos atras, de uma carta
destinada a divulgagaa e propaganda, que
r egistou com a titulo de cDIVULGANDA>.
Apresentou entao urn modelo, que tinha espagos destinados a escrIta, e outros
para publlcidade au para motivos turIsticos, a fornecer pelo· SecretarIado Nacional da Informagao, Cultura Popular e TurIsmo.
DeferIdo 0 requerimento em 19 daquele m~s, foi 0 interessado informado de
que devia previamente assumir os encargos de todas as despesas, taxas, etc.
Segundo 0 modelo entregue em 10 de
Outubro, cada folha terIa impresso urn
rosto e um verso, em cada face, reciprocam ente opostos, pelo, que assim se obterIam, pelo corte a fazer pelo interessad:>,
duas cartas.
o assunto nao teve seguimento, por
ter sido interposta reclamagao judicial da
Empresa da <Carta Postal Universal>, que
ja anteriormente tinha registado patente
de processo semelhante.

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, india Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece sel08 portugueses, especialmente India; Envelopes do
1.. Dia; MAximos e Intelros. PrellarIo a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu~s, troco por selos para a sua coleegao, mediante mancollsta.
SANCHO OMBIO
RUII da Madalena, 80-3.· - llSBOA
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
(;T8.Ildes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou Itll.lia, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gannaro - Miano (Napoli) Itll.lia.
Dou selos do Brasil, por comemorativos,aereos e col6nias. A. Rezende-CaIxa
Postal, 57215 - S . Paulo - Brasil.
Desejo trocas de selos univerSals mediante mancolista, base E . Santos, Yvert
ou Gibbons - Eng. L. da CUnha Gomes
- Mapuga - Goa - India Portuguesa.

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAl OR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA!

A DE MAIOR TIRAGEM!

UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO!

a) - Portugal;
Ilhas Adjacentes e Ultramar;
c) -Estrangeiro.

b) -

Classe IV Classe V -

Marcofilla
VAria:

a) - Ensaios, provas e falsif!eagoes;
b) -Inte1ros Postais;
e) - Sobrescritos do 1,· dia, comemorativos ou outros;
d) - Colecgoes tematicas.
Cluse VI-Moedas:

a) - Antigu!dade Classiea;
b) -Portugal e Ultramar;
c) - Estrange1ras;
d) - Medalhas e CUrIosidades.

ECONOMICOS
Solicito canje con todo el mundo. Selos
comunes en contidad, y composiciones de
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual
de cualquler pais. Doy novedades y conmemorativos por Colonias, usados.
Marcelo. O. Dana - Casilla 3230 - CC
- Buenos Aires - Rep. Argentina.
Ofere go series tematicas no,v as de todo 0 mundo : DESPORTOS, FLORES,
ANIMAlS, .\VIAQAO. Desejo receber novidades do Ultramar Portugues. Resposta
imediata aos envios de 200 escudos. Hendriks - 55, rue General Ruquoy - Bruxelles - Belgique.
Uaravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dinfs 10$, 20$,
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-L1sboa-(Portes
registados extra).
Enviem 100 ou mais selos do seu pais,
e receberiio igual quantidade de Espanha.
GIL RUIZ - Padre Calatayud - Pamplona - Espanha.
Desejo correspondentes para troca de
selos nacionais, novos ou usados, em Cabo Verde, GUine, India, Macau, MogaIDbique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola.

AI"t.· 13.· - Os JiirIs poderi!.o atribuir,
se assim 0 entenderem, e em conform!dade com 0 merito do material exposto,
medalhas de vermeil, prata e bronze,
aJem dos premtos que forem oferecidos
por outras entidades.
Art. 14. - 0 acto da inscrIgao impUca, por parte do expositor, a aceitagiio
do presente regulamento.
A COMISSAO:
Dr. Eduardo da Costa Albarran
Dr. Josli Marques da Costa
Dr. Ed~ PerdigAo
Manuel Dias Qulntas
Joao Santana

Carlos Junqueiro Neto
Domingos Florindo
Manuel Pacheco C. WengOl'Ovi118

daLao de {ilatelia e ·
nllrnicSrnalica ern delubaL
R E ·G U L A MENTO
Art.· 1." - Uma Comissao de Filatelistas e Numismatas de SetubaI, realiza
nesta cidade, no Salao Nobre da CAmara
Municipal, de 20 a 27 de Julho de 1958,
o 1.· Salao de Filatelia e Numismatica
em Setubal.
Art.· 2." - Serao constitufdas duas
Comissoes: Uma de Honra, composta pelas entidades oficiais e pelos representantes da Federa!tao Portuguesa de Filatelia,
Clube Filat6Iico de Portugal, Sociedade
de Numismatica, C.T.T. e Director do
Museu Etno.J6gico Portugues, sob a Pre·
sidencia do Ex.mo Sr. Governador Civil,
e outra Exeeutiva, cornposta pelos signatarios.
Art. 3." - Este Salao destina·se aos
FilateUstas e Numismatas residentes ou
n8lturais do Distrito de Setubal.
Atr." 4." - Os expositores teriio· que
fazer a sua inscri!ti!..o junto da Comissao
Executiva do Salao, ou no Posto de Turismo da CAmara MUnicipal de Setubal, e
enviar aquela ComissAo, com a anteeedencia de urn mes, sabre a data da abertura
da Exposi!tao, uma Beta detalhada do
material a expor, e a indica!tlio do nUrnero
de quadros ou vi trines a utiliza.r.
Art." 5". - TodD 0 material a expor
devers. estar em .poder da Comissao· com
a anteeedencia de 8 dias sabre a abertura
da Exposi!tao.
§ 1." - Sera passado reeibo do material entregue para 0 Salao.
Art." 6." - Nenhum Expositor podera
retirar a sua participa!tao enquanto 0 SaIlia estlver patente ao' publico.
§ 1.· - Nos 8 dias seguintes ao encerramen to, serao entregues contra 0 recibo
as participa!toes dos Expositores.
Art.· 7.· - 0 material f!1at6lico sera
apresentado em folhas, e ~osto em qua-

dros fechadoa com as dimensoes de
l,oom X 1,10 m (campo de exposi!ti!.o), e 0
numismatico em vitrines apropriadas.
Art." 8." - A entrega e devolu!ti!.o do
material filat6lico e numismatico far-se-a
por conta e risco do expositor, e pelo, modo que este desejar.
Art." 9." - Nenhuma responsabilidade
podera ser atribufda a ClJomissao, pelo
dano causado no material exposto, OU pela perda do mesmo, comprometendo-se
esta, no entanto, a assegurar 0 maior cuidado com as participa!toes qUe the forem
confiadas, e procurando conseguir a necessaria vigila.ncia e polic!amento.
Art." 10." - A explJosi!tao de todo 0
material dependera das disponibUidades
de quadros e vitrines, podendo, desde que
se torne necessario, reduzir-se 0 material
de qualquer EJq>Ositor.
Art." 11." - Os JUris, nomeados pela
Direc!tao do Clube Filat6lico de PlJortugal
e Sociedade Portuguesa de Numismat!ca,
apreciariio 's empre 0 material de qualquer
~xpositor, e das suas decisoes niio cabe
recurso.
Art." 12." - 0 materia.! a expor sera
dividldo pelas seguintes classe9:

o

c.arimbo publicitario
da Figueira da Foz

Em recente artigo de uma revista da
especialidade, 0 dlstinto marcofilista que
Se encobre sob 0 pseud6nimo de cChapa
3:. , publicou interessantes apontamentos
sobre carimbos portugueses ,p ouco conhecidos, urn doe qua.1s 0 carimbo publ1citario da Figueira da Foz, que diz ter estudado. apenas em selos soltos, acrescentando: cNestas condi!toes, examinei alguns milhares de selos, tendo conseguido
juntar cinco exemplares, gra!tas aos quais
me foi possfvel ler alguma coisa:. .
Em seguida a gravura da reconstitui!tao de urn carimbo, com data de 13 Mai
33, conelui:
<1." - 0 carimbo diz: VISITAI A FIGUEIRA DA FOZ/ A MAlS LINDA PRAIA DE PORTUGAL/
/ CORR." E TEL."/FIGUEIRA DA
FOZ.
2." - A data apresentada, no cagrupamen to:. par mim feito, 6 de 13 MAl
33.
3." - 0 carimbo era propriedade da extinta Comissi!.o de Iniciativa e Turismoda Figueira da Foz.
4." - Util1zava-se tambem na marca!tAo

P./o

I

DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARVALHO

da correspondancia no. P C T F de
Bairro Novo, instaJlado no ediffcio
daquela ComissAo.
5." - Foi retirado do servi!t(> em 1937, em
curnprimento do despacho de S. Ex."
o 'Correio-Mor.
6.· - Foi restitufdo iI. referida Comisslio.
7." - A actual Comissao Municpal de ':furismo desconhece 0 seu destino:..
Trata-se, efectivamente, de urn carimbo ·p ublicitarto portugu~s, e pouco conhecido, nAa. obstante nlio ser dos mais antigoa. Ou, mais rigorosamente: de dois carimbos publicitarios portugueses.
Possuinlos do primeiro, da Figueira
da Foz, urn exemplar em sobrescrito, recentemente ~osto na Exposi~lio Filat6lica Regional de Caldas da Rainha, 0 qual
e de data anterior: 13 AGO 32.
E possuimos do segundo, Figueira da
Foz, Bairro NOVO, urn exemplar em so-

Classe I - Prefilatella
Classe

n-

Colec~es de sel0'8 especlaJizad88, ou conjunto de uma ou
ma.is emissoes devidamente
estudadae de:

a) - Portugal, llhas Adjacentes e UItramar;
b) - Estrangeiro.
Classe

m-

Col~oes de salo tlpo, ou
conjunto de uma ou ma.is
emlssoes de:

JA . C

I

s ".

zoao Go ,~ ~ l.I: l a l t)O bT>41ho
C,-, stv i
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Pela simpatia que aempre dedieamoa
nascida certamente do facto de pertencermos 'a uma provincia donde os homena abalaro em numere apreciavel paraessa ainda j6vem
Na!<ao, e por sentirmoa que por la ha quaL
quer colsa de especial que leva os nossos
emigrantes a fixarem-se, nao e de admiraT que, quando nos eontagi8Inos com os
bacilos filart:elicos, procurassemos saber
como a epidemia come!<ara a grassar na
terra das pampas, dos tango's e de Cizinando Sombra...
E 'assim ficam06 sabendo que 0 seu prJmeiro selo - passe 0 termo, - data de 21
de Agosto de 1856. As origens do seu advento - 0 <CorreIo de Corrientes:. - remontam a 1820, seguindo-se uma lei provincial, em 19 de Dezembro de 1821, separando do Ministerio da Fazenda a Adminiatra!<ao dos Correios, e fixando 0 vencImento do respectiv~ adminiatrador em
$10 mensaia (moeda argentina), acreacido daa tarlfas posta-is. Em 1825, organiZOU-Se a sua contabilidade, e deterroinou-se 0 dep6sito dos recebimentos na <Contadoria PrIncipal da Alfandega de Corrientes:., publicando-se, em 15 de Setembro de 1826, 0 diploma que organizou 0
servi!<o postal, fixando-Ihe normas e obriga!<oes.
Em Novembro de 1834, autorlzou-se,
por lei provincial, D. Francisco Bower, a
<poner sobre las aguas d el rio Parana un
buque a vapor:., que transportaria passageiros e correspond~ncia. Nao chegou a
realizar-se esta explol'a!<ao, ate que em '
23 de Abril de 1853, como a tentar pOr
urn final ao precari(» p eriodo da Administra!<A.o dos CorreIos, entre 1825 e 1852,
o Gov-ernador Pujol criou urn . <correio
semanal:. , para toda a Provincia, <libre
de porte por ahora:t, a co'rrespond~ncia

a Republlca Argentina,

~ ~rJa&

cw.~ ~~, ~&.,:~

brescrito, que nos foi oferecido pelo distinto medico e marcofilista dr. Artur Beja, e igualmente esteve exposto naquela
Exposi!<iUl Filatelica Regional de Caldas
da Rainha.
Trata-se de urn exemplar excepcionalmente bern carimbado, com a data de
25 Set. 1936, muito posterior a de identico carimbo publlcado na <Nota de Re-

dac!<ao:. do artigo atms referido.
o eotejo de todas as datas mostrs que
os dois carimbos foram usados, <pelo menos, desde 15 de Julho de 1932 a 10 de
Agosto! de 1937) , - e que foram usados
simulta.neamente, urn na esta!<ao dos
Correlos, e 0 ollltro no posto da Comissli.o
de Iniciativa e Turismo da Figueira da
Foz, no chamado Bairro Novo.
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DR. ABEL V AREtA E SEIXAS

que fosse entregue. Apesar de tudo, cont!.nuaram a nao ser satisfat6Ilos os resultadoS', 0 que motivou que por urn novo
decreto, -de 26 de Julho' de 1854, se criem
varios trajectos de correio, na mesma
ProvinCia.
Serve esta lei de base a organiza!<ao
dos correios provincials, durante varios
anos, mas independentes da Confedera!<il.o Argentina, muito embe,r a diplomas
posteriores sUbmetaro as diferentes provlncias A Inspec!<il.o Geral dos Corre!os,
excep!<ao para a parte federalizada e para a Provincia do Corrientes. Temos assim a considerar 0 Correio Provincial
e 0 Naclonal. 0 prlmeiro, com autonomia
deste, Plas verlficando-se 0 caso, urn tanto ou quanto eurioso, do Nacional Be intrometer no Provincial, com carreIras
do Parana A c1dade de Corrientes, e daqui'
a Posadas, subsidiando alnda entidades
que Se dedicassem ao transpol'te de correspondencia, entre as quais a de D. ft..ntonio Lapido, que, em 1856, inaugurou
a 1lSiQ dos selos posta.ls em Montevideo.
E porque este val longo, e fizemos
urna llgeira resenha hist6rica, seja-nos
permltido dar por finda esta primeirs
parte, preci.samente com a apari!)i1o do
selo, para, nurn pr6ximo artigo, encararmos este, '& 0 mesmo tempo que soMcitamos a. benevol~ncia do le1to'l', pois, nA.o se
trata dum erudito no assunto, mas a.ntes
dum simples anotador destas <pequenas
coisas:., para 0 que multo contribuiram
em tempos, com ensinamen~o~ e eed~neia
de elementos, simpaticos e bons amlgos
da Lega!<ao da Arg-entina nesta nossa
Capital, a quem, por dever e gratidao,
manlfestamos profunda amizade.

e
Quando hA alguns dias me encontrava
com vArios amlgos, a mesa de urn cafe,
em alegre palrelo sobre a filatella e seus
problemas, surgiu-me a Ideia da criaQllo
dum programa filatel1co na Televisllo
Portuguesa.
A filatelia, passatempo tllo em yoga
nos dias de hoje, pOderia servir de motivo,
pleno de interesse, para. uma serie de progra.mas televislonados.
1il conhecida de todos a diflculdade com
qUe a TelevisA.o Mundial, e mals alnda a
nossa jovem Televisllo, lutam para a realizaQao dos seus programas.
Sendo a filateUa urn manancial inesgotAvel de &SSuntos educativos e instrutivos,e 0 ·g enero de colecQIlo que em todo

Cbameiras ·PHILORGIAPacotes de 1.000. Pre'ios para revenda

Pedidos a.o representante
exclusivo em Portugal:

J.

Fialho deMacedo
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o Mundo maior nfunero de adeptos possui,
darla sem duvida materia de multo interesse para. programas de televisllo.
Atalharll.o, porem, que e facil dizer-se que urn assunto tem interesse, tornando-se contudo mats diffc11 qua.ndo se
prebende concretizA-lo. Nao e, tOdavia, este, 0 caso do co,l eccionamento de selos. As_
sim, poder-<se-iam realizar entrevistas com
coleccionadores, que os ha em Portugal,
de grande nomeada. POder-se-ia mostrar,
nessas entrevistas, 0 modo como eles
montam as suas colecgoes, e ate mesmo,
vamos la, mostrar algulllaB das pegas
mals rar!llS dos SellS albuns.
Poder-se-lam fazar palestras sobre 0'
selo, correlacionando..o com 0 assunto que
ele divulgou e imortallzou em sua imagem. Assim, serviria a filatelia de ensejo
para falar sobre Arte, Ci~ncia, Hist6rla,
etc., assuntos que nllo s6 lnteressam 0'
fila;tellsta, como 0 publico em geral, permitindo-lhes a aquisig8.0 de conhec1mentos
que tao vasta ilustragllo possuem DaB estampilhas postals.
Eis uma ideia que, por me parecer
aproveitavel, n!l.o hesitei em detxar aqul
expressa, oferecendo tOda a colaboragllo
que os pobres mas sinceros prestimos deste Clube possam vir a dar para a sua realizagao.

A inutilizagiio dos selos de porteado,
pela forma como os C.T.T. a vlim fazendo, tern merec1do, por parte da grande
massa dos filatelistas porlugueses, censuras sem fim, e dado lugar a descontentamentos, por aquela verificar que nada
Se- faz para obstar a este estado de coisas.
Na verdade, os problemas der!vados
da filatelia sao, nos tempos actuals, dignos de melhor so·rte e consideragao, bern
merecendo ser encarados e resolvidos pelos Poderes Constitufdos, por isso que,
alem do mw, a fUatelia se traduz numa
poderosa fonte de receita para 0' Estado.
Este urn dos motivos por que a quase
generalidade dos Estados acarinha a filatelia, em vez de desdenhar dela.
Os alvitres, criticas, censuras e queixas, precisam de ser ouvidos e apreciados, para qUe estudados e acarinhados tenham uma resposta condigna; e que eles
mostram 0 interesse que merecem do publico, que pretende sempre uma melhoria
de coisas ou servigo, e, quando tal sucede,
Se nos dermos conta da realidade, logo
verificaremos· que, em futuro pr6x1mo,
prOduzem frutos beneficos.
o Sr. Correio-M6r deve saber de sobra
quanto penaltza os coleccionadores a forma com slio inutilizados os selos de POTteado, que Mm de 's er por eles votados ao
abandono. e. que nos conste. nada fez ate
a data, para obstar a este inconveniente,
por is So qUe ele se mantem.
Se ho~vesse alguma consideragll.o pelo
caso, ja teria surgido uma forma de 0
remediar, pOis silo aforlsmos velhos e reIhos que <s6 para a morte nllo ha remedio:.... e <querer e poder:. ...
- -0 -

-

Em resposta a uma carta do distinto
filatelista Francisco Rebelo de Andrade,
ja do, corrente ano, em que oferecerla
para 0 Museu Postal dos C.T.T. um sobrescrlto com selos de porteado in~tm
zados em 1958, e com destino ii Posterldade, ·respondia, com fina ironia, 0 Sr.
Correio-Mor: «0 referldo sobrescrlto sera,
de facto, mais urn testemunho do cuidado
com que 0 pessoal das estagoes procura
desde ha mUito, apor nltidamente marcas
de dia em correspond~ncia, e da forma
absolutamente regular por qUe continua
a dar cumprlmento a uma determinagiio

DR.

JORGE

Pe/o
DE MHO

VIEIRA

ministerial de 10 de Maio de 1948, que
manda inutilizar, a tinta ou a lapis-tinta,
cs selos de porteado que se afixam nas
correspondlincias, quando os destinatArios
desejam pagar as importAncias em que a:s
mesmas sil.o porteadas:.. Sic.
Tem sua Excelencia inteira razao! .l!l
bern uma marca de dia ii C.T.T. portugulis, a cruz a tinta 'a posta no selo, a que
o coleccionador, ao deita-lo no cesto das
coisas inuteis, deve acrescentfar, em tom
laudat6rio
R. I. P.... (Requiescad in
pace} ...
- -0- -

o que interessa, porem, nao sao a s
finas !romas, iDem a. parte graciosa das
questoes, outrossim, que os problemas sejamencarados de frente, e resolvidos; que
surja, em suma, uma nova determinagiio
ministerial que substitua a de 10 de Maio
de 1948.
Por que nao levam os carteiros· consigo, para emergencia, selos pre-obliterados, 0 que se traduziriaem mais uma
fonte de receita para 0 Estado, po·r ser
uma nova serle de selos a exportar pelo
Bureau Filatellco, e, ao mesmo tempo,
urn novo motivo para 0 coleccionador?
Esta uma sugestao, mas "erve-me
qualquer outra, melhor do que ela, quando consentiinea com a realidade, e que
obste - ao Inves do que agora sucede ii destruigao· de urn valor econ6mi::o, 0
qUe e sempre condenavel e, alem do mais,
prejudicial a Nagao.

.
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GUINlI:, aposta ou na Casa da Moeda sobrecarga grande - ou na lroprensa Nacional da GUine - sobrecarga pequena.
D esta forma, a provincia de Cabo Vel'de ainda teve ligada a st, POT mals uns
anos, 0 seu antigo dlstrtto, embora, agora, s6 pelos selos do correio.
Em todas estas em1saOes, incluinda. a
local, aparece 0 erro do «40 reis Mo~am
blque), proveniente de terem introduzido
urn cunho do selo de 40 reis MO!<8JIlbique
na forma dos selos de 40 reis de Cabo
Verde.

5.000 estampUhas da taxa de
10 rais
5.000 estampUhas da taxa de
20 reis
5.000 estampilhas da taxa de
25 reis
2.000 estampilhas da taxa de
40 reis
5.000 estampUhas da taxa de
50 reis
Nestas remassas iam, ja. com as no>vas
cores, as estarnpUhas das taxas de 10, 20,
25, 40 e 50 reis, que circularam cQDjuntamente com as das emis,soes 1881/1884.
Todas estas estampilhas que, na provincia da GUine, circularam de 1881 a 1887,
eram estampilhas da provincia de Cabo
Verde, .sobrecarregadas com a palavra

Notas das reme!lsas feitas, pel a Cas a da Moeda, de estampilbas
e Bllbetes postais, para a Provincia da GniDe, de 1879 a 1887
Estampllhas do correlo
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AVISO DE RECEPQAO
Cada urn

25 reis

Anodel88S
A Guine, neste ano, requislta, em 14
de Malo, pelo seu oficio n." 56, estamplIhas do correio.
A Casa da Moeda tinha-lhe envIado em
3 de Abril:
500 estampUhas da taxa de
5 rels
500 estampUhas da taxa de
10 reis
2.000 estampUhas da taxa de
25 reis
2.000 estampUhas da taxa de
50 reis
2.000 estampUhas da taxa de 100 reis
Mas, em 3 de Julho, volta a envIar:
2.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
4.000 estampUhas da taxa de
25 reis
4.000 estampUhas da taxa de
50 reis
2.000 estampUhas da taxa de 100 rels
AJ1o. de 1884
A Gulne pede estampUhas do correio,
em 29 de Fevereiro e em 7 de Agosto, pelos seus oficlos N." 23 e 62.
A 11 de Novembro, pelo seu oficio n."
85, requisita as seguintes quantldades e
taxas:
2.000 da taxa de
15 reis
1.000 da taxa de
10 reis
3.000 da taxa de
215 rels
3.000 da taxa de
150 reis
600 da taxa de
200 reis
500 da taxa de
300 rels
- Neste oficio hi 0 seguinte
despacho: «devem requlsitar-se
as estampUhas do correio pela 3.'
repartl"ao. 19-12-1884).
Neste ano de 1884, a Ca.sa da Moeda,
envia para a Guine:
Em 3 de Abril:
25rels
2.000 estampilhas da taxa de
150 reis
3.000 estampUhas da taxa de
500 estampUhas da taxa de 100 reis
Em 6 de Setembro:
1.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
1.000 estampUhas da taxa de
215 reis
1.000 estampUhas da taxa de
150 rels
1.000 estampllhas da taxa de 100 reis
500 estampUhas da taxa de 200 rels
500 estampUhas da taxa de 300 reis
Volta a remeter-lhe, em 18 de Novembro:
2.000 bUhetes postais da taxa de 10 rels
Estes bUhetes postals faziam parte
dum fabrlc(l. de 36.000 bllhetes postais da
taxa de 10 reis, pela Casa da Moeda, em
9 de Setembro.

Foram estes bUhetes posta.is, que se
fabrlcaram para sernr nas nossas provlnclas ultramarinas de Cabo Verde, Gulne,
SAo Tome e Principe, Angola, Mo"amblque, Macau Timor, os prlmelros que ali
circuiaram.
E, em 4 de Dezembro, a Casa da Moeda, volta a remeter para a Guine:
1.000 bUhetes p06tais da taxa de 20 rels
1.000 bilhetes postals da taxa de 30 reis
Estes bUhetes postais faziam parte
dum fabrlco de 36.000 bllhetes postals,
sendo 18.000 da taxa de 20 reis, e 18.000
da taxa de 30 rels, para serem distribuldos pelas nossas provlncias ultramarinas.
Destas taxas foram os prlmeiros fabricados pela Casa da Moeda.
Ano de 1885
N!l.o tendo a Casa da Moeda satlsfeito
a encomenda do oficio N." 85, da Guine,
o governador, pelo seu oficio n." 18, de 25
de Feverelro de 1885, insiate:
«Como n!l.o tivessem alnda chegado
aquela data, os sellos requisltados,
pede para ser satisfeita a requisi,,!l.o
de 11 de Novembro de 1884)
A Casa da Maeda, neste ano, remate-lhe:
Em 16 de Abrll:
3.000 bUhetes postals da taxa de 10 rels
E, em 28 de Agosto, torna a mandar:
2.000 estarnpUhas da taxa de
5 reis
1.000 estampUhas da taxa de
10 reis
3.000 estampilhas da taxa de
25 reis
3.000 estampilhas da taxa de
50 rela
600 estampilhas da taxa de 200 rels
Para em 30 de Outubro, voltar a mandar-lhe:
5.000 estampUhas da taxa de
5 reis
5.000 estampUhas da taxa de
10 reis
5.000 estampUhas da taxa de
25 rels
5.000 estampUhas da taxa de
50 ~is
5.000 estampUhas da taxa de 200 rels
1.000 estampUhas da taxa de 300 rela
ADo de 1886
A Casa da Moeda, que ji tinha em
prepara,,!1.0 0 selo com a efigle do rel D.
Luis, e, naturalmente, para alivIar 0 stock
de estampUhas do tlpo Coroa, envia para
a GUine, em 5 de Abril:
2.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
2.000 estampUhas da taxa de
20 reis
2.000 estampilhas da taxa de
25 rela
5.000 estampllhas da taxa de
50 reis
1.000 estampilhas da taxa de 100 rets
E, em 4 de Agosto:
5.000 estampllhas da taxa de
5 rels

2' CR6NICAS

Ainda

catalogo nao
comercial
0

A croniqueta aqui publicada hi algumas semanas, so·bre a necessldade da edi,,!l.o de urn cat8.J.ogo de selog, de autorla
e caracteristicas nao comercials, foi, muito gent'lmente, transcrlta na revIsta
«Mercado Filatellco), do Porto.
E porque somente na transcri"Ao desta revIsta a leu 0 sr. Francisco J, A. Rebelo de Andrade, nela episOdicamente citado, este filatelt9ta. envIou, aquela revIsta, uma carta de que, na mesma data,
nos envIou duplicado.
Ora isto da Imprensa tem suas regras, algumas bern elementares, e a carta do sr. Rebelo de Andrade a mencionada revIsta, antes de a n6s, autor do arUgo, e a este jornal, que orlglnarlamente
o publlco'IJ, dar ou pedir expllca"oes constitui Infrac"iio manifesta, que nos deE;Obrlgal"ila. de qualquer rectl:fll.cagli.o ou
simples expllca"iio.
Mas n6s expllcamos que a converga
que tivemos com 0 sr. Rebelo de Andrade
foi verdadeira - e nem ele a nega, claro.
Que outro's distintos fUateUstas anterlormente nos tenham ,p edido a publlca"li.o de
urn cat8.J.ogo nao comercial, e verdade
igualmente Indiscutrvel, documentada nas
cr6nicas anterlores. Tals pedidos sernram para lntrodu"ao e justifica"li.o daquela nOE:sa cr6niqueta. Quanto as res't antes considera~oes que nela, multo resu_
midamente, fizemos, -todos os nossos leitores com certeza compreenderam que
eram da nossa inteira autorla e reaponsabUidade. Ese, alemdas nossas· considera"oes e dos nossos argumentos, existem alnda os referldos, na sua carta, pe10 sr. Rebelo de Andrade - entao bern se
compreende que ele nos tenha sugerldo
«que uma entidade desinteressada comerciaimente editasse urn catilogo). Que e,
palavra mals, palavra menos, 0 que escrevemos. - V. C.

DO

Unanimidade ,associativa
Reuniu-se hi poucos dias a assembleia
geral do Clube FUatelico de Portugal,
'Para dlscussiio e aprova"Ao do relat6rlo
da ger1incia de 1957, e das contas respectivas, e todos tivemos 0 prazer de verificar que ela decorreu com uma compostura exemplar. 0 relat6rlo e contas, bern
como 0 parecer do conselho fiscal, foram
aprovados por aclama"iio.
Seguidamente, procedeu-se a elei"ao
dos corpos directivos para 1958, tendo sido oeleitos para a Direc~ao, pOl' unani.mldade, os srs. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho tenente-coronel Francisco Cardoso
Salga:dO, tenen-te-coronel Godefroy de
Abreu Lima, dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, dr. Jorge de Melo Vieira, eng.
Monteiro de Aimeida e dr. Maximiano de
Sousa Lemos.
De salientar, a unanim1dade desta elei"ao, que he. muitos &nos nli.o se verificava no Clube Filatelico de Portugal. E
de salientar, princtpalmente, a inclusli.o,
no novo elenco executivo, de tr1is nomes
novos - os tr1is wtimos - de elementos
muito activos e distintos" de grandde dedica"iI.o ao clube e a filatelia, e de cuja
actua"iio directiva muitissimo ficamos a
esperar.
Mas esta assembleia geral do Clubc
Filatelico de PortugBil teve a. aBsinale.-la
uma outra pedra branca: a leitura d€
uma carta nobUissima do eminente filateUsta Eduardo Cohen, a comunicar uma
SUa nova contrlbui"Ao para a manuten"ao
e valorlza"ao do boletim do clube. Contrlbui"Ao e carta que creditam aquele eminente filatelista, e nosso querldissimo
8Jl'rlgo, como 0 benemerito n." 1 da Filatelia portuguesa! -V. C.

JORNAL FILATELICO
Av. Ant6n1o Augusto de Aguiar, 1S-V-D.

LISBOA

N6tulos

num;sm6t;cos

o centenaRl0 henR1QUlno € 0
ClncoentenaRl0 ba RepUBLIca
Em 1960, passara 0 centenarlo da
morte do Infante D. Henrlque, e 0 cincoentenarlo da proclam~ao da RepubIlca.
Quanto Ii prlmeira data, ja se aprestam as actlvidades oficlais para condigna
comemora!tao, e no que diz respelto, a. segunda, tambem estou certo de que se festejara tal acontecimento que permitiu a
Portugal honrosa posi!tao no conceito das
Na!toes, nao falando dos progressos materials alcan!tados na vida interna do
pals.
Estamos seguros de que a Filatella
estara patente, e de que edi!toes de selos
comemoratlvos de tao grandes acontecimentos nacionals v!i.o enrlquecer as colec!toes fllateIicas dos portugueses e dos estrangeiros.
Assim, por esse Mundo fora, se recordara 0 passado, e se assinalara, condlgnamente, 0 presente.
Aqui delxamos, desde ja e antecipadamente, 0 no:SSo aplauso entusiastico, para
que tal iniciatlva seja uma realidade.
Tambem desejamos que a Numismatlca nao falte nesses dois cerllames festlvos, cunhando-se dUal! ou mais moedas
para que a grava!tao no metal ateste:

EM DISTRIBUI<;.i.O A L1STA DE
OFERTAS N." 7, COM PAGINA
ILUSTRADA
(Envie-se gr6tis)
GRANDE VARIEDADE DE S~RIES
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0
MUNDO
(Noves)
NOVIDADES TEMATICAS
Desportos, Flores, Animeis, etc.

Ao melhor pre!to

COIMBRA FILATfLiCA
Rue de Sofie 23-1." -

COIMBRA -

Telef. 24334

PORTUGAL

•

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

atraves. dos tempos, 0 nome de urn principe condutor de homens, e de urn povo
que deu novos mundos ao Mundo.
Desde ja queremos salientar a grande aceita!tao, por parte do publico, de todas as mo edas comemorativas dos Ultlmos tempos, des de as do Centenarlo da
India ate Ii Renova!tao, Financeira.
Todas estas moedas s!!.o li!toes vivas
de urn passado glorios o, que n!!.o esquece,
mesmo quando fechadas nos cofres dos
usurarlos, ou dispostas nos tabuJeiros doo
numismatas, ou ainda nas montras dos
comerciantes da especialidade.
Falamos em Numismatica, e nao em
Medalhfstica. Nao quer isto dizer que
esta seja relegada para segundo lugar,
ou mesmo esquecida, neste concerto de
manifesta!toes f estLvas e patri6ticas, a
realizar em 1960.
No sector medalhfstico, a iniciatlva
particular pode e deve ter relevo especial.
Serla elevada contrlbui!tao para 0 estudo das artes da grava!tao, a colabora!tao dos gravado·r es oficials e dos gravadores das oficinas partlclllares.

NOTA: - Encontrava-se j~ completamente
eillborlldil estll n6tula, quando tivemos 0 prezer
de ler, nos jornais di~rios, as importontes dedoroc;6es do Professor Doutor Coeiro dll Moto,
presidente do comisso o henriquino. Agrlld~vel
6 pllrll mim, modesto oprendiz de Numism~tico .
verificllr que noo foi esquecido este conto do
Silber humllno.
Noo 6 s6 0 bronze, nos prllc;as publiclls , que
recordll os grandes figuras da Humanidllde ;
pelos discos monetiformes se faz perduror.
lIquem e ol6m fronteiras. 0 mem6rio daqueles
que bem merecerllm.
Assim. 05 homans os contemplam otrav6S dos
s6culos. por es~ .. Mundo fora.

(08 8eLo8 tipo
cLa

'corO(l ,

cg}uine

(Conclusio )
NAo se sabe quantas estampUhas foram sobrecarregadas, nem 0 m~ certo em
qUe esse trabalho fol feito, porque, tratando-se dum assunto local, comunica!tao
alguma, -a esse re.speito, foi feita para 0
ministerlo, e nem na secretarla da antiga Junta de Fazenda, nem na do governo, sucessora da primeira, nem, ainda,
nos seus boletins oficiais, alus!!.o alguma
existe ao assunto, visto que os trabalhos
da Imprensa da Guine s6 a partir de
fins de 1882 e que fOrant, obrlgatorlamente, discriminados nos boletins oficiais.
o trabalho da Imprensa, que devfa ter
sido executado em fins de Junho, foi pessimo, e pesslrno ficou, porque nAo havia
revis!!.o.
Assim, as imperfei!tOes abundam, 0
que n!!.o admira, visto que, na pr6prla Casa da Moeda, a eSSe tempo, tambem as
havia .. .
Foram sobrecarregadas -todas as taxas
da emissao de 1877 de cabO' Verde, e as
sobrecargas foram todas feitas a tinta
preta, por outra n8.o haver na Imprensa,
f8l1ta esta qUes6 em Janeiro do ano seguinte foi remediada.
A Casa da Moeda que, desde 9 de JuIho do ano anterior, nao enviava estampllhas do correio para a Guine, remete-lhe em 1 de Agosto:
5 reis
150 estampilhas da taxa de
10 reis
150 estampUhas da taxa de
25 reis
1.000 estampilhas da taxa de
50 reis
1.000 estampilhas da taxa de
1.000 estampilhas da taxa de 100 reis

o Boletim Oficial da Guine, n.O 49, de
30 de Dezembro de 1882, inserla a tabela
dos portes a que ficava sujeita a correspondeDcia entre os portos da Guine:
CARTAS
cada 15 gramas ou fracgao de
15 grs.
25 reis
BILHETES POSTAIS
Simples, cada urn
10 reiR
Com resposta paga
20 reis

P or
J. PIRES DE FIGUEIREDO
JORNAIS POLITICOS, LITERARIOS
SCIENTIFICOS E INDUSTRIAlS
Cada 50 gramas ou fracgao, de
50 grs.
5 reis
MANUSCRITOS
Cada 250 gramas
25 reis
Cada 50 gramas a mals de 50 grs 5 reis
PREMIO DE REGISTO
Alem do respectivo porte

50 reis

A VISO DE RECEPQAO
Cada urn
25 reLs
As cartas lIlao franqueadas, ou com
fr8lllquia lnsuflciente, ficam sujeltas Ii taxa igual ao dobro do valor doe selos que
Ihes faltarem.
Portes a que fica sujeita a correspond~ncia originarla da provincia destinada
outras provincias ultra.m.arin.as portuguesas, continente do reino, A!torres ou
Madeira, quando a mesma for feita por
embarca!toes portuguesas, ou por navios
estrangeiros que transportarem gratuitamente as malas do correio.

as

CARTAS
Cada 15 gramas ou frac!t!!.o de
15 grs

50 reis

BILHETES POSTAIS
Simples, cada urn
Com resposta paga

10 reis
20 reis

JORNAIS, IMPRESSOS E AMOSTRAS
Cada 50 gTamas ou frac!tao de
5 reis
50 'g rs
MANUSCRITOS
Ate 250 gramas
25 reia
Ate 500 gramas
50 reis
cada 50 grs a mais de 500 grs
5 reis
PR1ilMIO DE REGISTO
CARTAS DE VALOR DECLARADO
250 rels
Cada 100$00 ou frac!tao
(Alem do porte -e registo)

SACOR
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO It
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO
P AfS EM PRODUTOS DERIVADOS DO PETR6LEO

Filatelista Eminente,
e grande benemerito
da filatelia
o nosso ilustre consocio e queridfssimo Amigo sr. Eduardo Cohen,
ja 0 ano passado proposto pelo Clu-

EDUARDO COHEN

UNIDADES DE RECUPERAQXO DE GASES
/

COM BUSTIVEIS

tU BRIFICANTES

be Filatelico de Portugal para a
Lista dos Filatelistas Eminentes, da
Federa~ao Portuguesa de Filatelia,
vai 'se-Io de novo este ano, no proximo Congresso daquela Federa~ao,

a realizar num dos primeiros dias
de Maio.
Filatelista d08 maiores e melhores do nosso pais, que tantas e tantas vezes tern honrado, em exposi~oes filatelicas internacionais, para
si e para Portugal trazendo varias
e justfssimas medalhas de ouro,Eduardo Cohen tern jus, como raros, ao alto galardao da Feder~ao
Portuguesa de Filatelia.
Nos s 0 prezadfssimo consocio,
Eduardo Cohen temsido, desde ha
anos a esta parte, urn dos maiores
benemeritos do Clube Filatelico de
Portugal, e especialmente deste Boletim, pelo que, antecipadamente 0
s,audando pela merecidfssima distin~ao da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, aproveitamos a oportuni-dade para, uma vez mais, lhe expressarmos a nossa profundfssima
gratidao.

Se the interessa 0 desenvolvimento
e 0 prestigio da Filatelia portuguesa,
- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- FAQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Reletorio de Gerincie de 1957
Prezados cons6cios :
.cumprindo com prazer esta obriga!;lio
estatutliria, vimos dar-vos resumido c0nhecimento das principals actividades do
nosso Clube e da sua gel"1!ncia, no< ano de
1957.
BQLETIM
lil evidente a melhoria do nosso Bole-

tim, qUe passou a publicar-se mensalmente, e com dois grossos suplementos anuals,
contendo as rela!;oes dos nossos associados, no continente, no ultra.mar e no estrangeiro.
Aumentou 0 nfunero dos colaboradores do Boletim, introduzimos-Ihe uma sec!;lio numlsmAtiea, valorizou-s e ainda mais
o aspecto gr8.fico, sernpre que possivel
com aumento do nfunero de gravuras, e
tanto com 0 objeotivo de bern documentar
os princlpalsacontecimentos filatt'Hicos
portugueses, como com 0 de possuir urn
suficiente arqu,lvo de gravuras, com vista
ao futuro do mesmo Boletim.
Nlio obstante 0 que podemo6 garantir
que ainda melhor se apresentara 0 nosso
Boletim, nos meses que vAo seguir-se,
para 0 que contam06 com a valiosa ajuda
de todos os nossos colaboradores, e com 0
aumento da nossa massa associativa.
SEDE SOCIAL

Mantem-se a sltua!;iio que ja referlmos
nos dois relat6rios anteriores: Temos uma
boa sede, com infuneras salas, mas necessitamos de uma sede ainda melhor, com
duas salas maiores, e, principalmente,
num andar mals baixo, ou num predio com
elevador_ Pagamos uma renda eara, mas
estamos com possibilidades de pagar um
pouco mals. Ternos procuraiio e continuaremos procurando urn andar naquelas condi!;oes agradecendo todas as indica!;Oes
que, ~ tal respeito, os noesos associados
de Lisboa nos possam dar.
EXPOSI{JOES FlLA.Tti.ICAS

Dedicamos especial car1nho a organiza!;lio ou a colabora!;lio na organi~Ao de
exposi!;OOs filatelicas regionais, certos de

que tais exposi!;oes contribuem poderosamente para a expanslio da filatel1a.
Deste modo, organizamos, na sede social, a exposi!;lio de selos japoneses, com
a presen!;a do ilustre M1n1stro do Japlio e
de outras entidades oficiais, e a exposi!;lio
filatelica do Dia do Selo, ambas com a
participa!;Ao de alguns dos mals em1nentes filatelistas portugueses, como os ars.
Prof. Doutor Carlos Trlnclio, coronel Vitodno Godinho, Eduardo Cohen, etc., etc ..
Colaboramos valiosamente na organiza!;iio dIllS exposi!;Oes filatelicas do BombarraI e das Caldas da Rainha, e na da
«Casa do Pessoal do Laborat6rio Nacional
de Engenharia Civil:., as quais, como
aquelas outras duas, ficaram largamente
documentadas nas p8.ginas do nosso Boletim.
Neste momento, estamos a organizar a
1." Exposi!;lio FilateIiea na Unilio de GremiOB de Lojistas de Vsboa, a realizar na
Illtima Semana de Maio, e a colabo·r ar nas
pr6x1mas exposi!;Oes filateIicas de Settibal Santarem e Barreiro, todas com datas
ja ~arcadas, e das quals sera. feita largr..
pubIicidade nas p8.ginas daquele nosso
Boletim.

1958 "
No Congresso da Feder&!;lio Internaclonal de Filatelia, realizado em Telaviv,
em Setembro do ano passado, foi definltivamente acordado patrocinar a Exposi!;W «Belglca 1958:., que se realizaria de 9
a 18 de Agosto deste ano, dando assim
satisfa!;lio ao pedido formulado pela Federa!;l!.o Belga..
Noticias posteriores '1 nformaram, multo laconlcamente, que a Exposi!;lio nAo se
realizari-a, 0 que desgostou centenas de
coleccionadores de todo 0 mundo, que estavam preparando as suas colec!;Oes para
serern expostas na Expos1!;Ao, que serta
uma das maiores ate hoje realiza.das, e
posslvelmente das mals visitadas.
A F1edera!;Ao Belga, em Boletim Ofi!)ial, veio agora dar longas explica!;oes sabre a sucesslio dos factos que motivaram
o abandono dos trabalhos, e que se podem
resumir ass1m: Em Abril de 1957, 0 Sr.
Ministro das Comunica!;Oes prometeu, fol'malmente a emissl!.o de selos solicitada.
Em 9 de Novembro, numa coDfel"1!ncla
entre os Dlrectores dos Correios, 0 Presldente da Federa!;Ao, depois de ter feito
notar que se tinha perdido multo tempo,

CARIMBOS COMEMORATIVOS
lil de salientar, e de lamentar, contra a

tendencia veriflcada em todo 0 mundo, e
contra 0 desejo expresso pelos nossos coleccionadores, 0 pequeno nfunero de carimbos comemorativos, autorizados pelos
nossos C.T.T.. Mas cumpre-nCB reconhecer
que os mesmos C.T.T. sempre tern autorizado os carimbos solicitados pelo Clube
Filatelico de Portugal, motivo pelo qual
aqui lhes manifestamos a nossa mais viva
gratidiio, na passoa do llustre Correlo-Mor, nosso prezado Cons6cio benemerito
sr. Eng.· Couto dos Santos.
MASSA ASSOCIATIVA

Tambem e do conhecimento de todos
o esfor!;o desta, e das anteriores gerenclas do nosso Clube, no sentido de aumentar a massa associativa, e tanto para obter a expansAo da nossa filatelia, como
para conseguir aumento de receitas ordi-

~€atlza~a

motlvos pORqU€ nao S€

IT ALIA -

ITALIE -

e que serta dificil recupera.-Io, recebeu a
promessa formal de que a serie de selos
seria emitida, e de que 0 decreta sairla
antes de um m&!.
A a de Janeiro de 1958, a Federa<;lio
recebeu uma carta da Adm1n!stra!;Ao dos
Correios, anunciando que a emisslio tinha
sido acordada, mas em condi!;oes amblguas.
Tres dias depois, a Federa!;Ao entrou
ern contacto com 0 signatario da carta do
dia a de Janeiro, e decidiu recome!;ar 0
trabalho, apesar do pouco tempo, qUe resltava,ser insuflciente para preparar e organiza.r a Ebqposi!;Ao.
No dia 15 de Janeiro, foi solicitada
uma audiencia ao M1nJstro, com 0 fim de
se obterem v8.rias explica!;Oes sobre a colabora!;l!.o d06 servi!;os administrativos dos
Correios, aIfA.ndegas, etc ..
Flnalmente, sem qualquer resposta, a
Federa!;lio abandonou definitivamente a
esperan!;R de fazer em Bruxelas, em 1958,
de centre mondial de la Philatelle:..
o que profundamente se lamenta.

ITALY

a18S-Bruno Domini - . Via Vittorio Veneto 6 Bis - Mortara - Pavia (P) Po, Fr, In, Es, It, 60. 1. 2. 18.

POL6NIA - POLOGNE
-POLAND
a15a- Szymansld. Zenon-Gorz6w WLKP
- Kosyn Gd. 92/ 4 - (A) AI, In,
T. 60. 1. 2. 60. 19. 90. 96.
a 154-Bkirmunt Boleslaw - Ogrodowa
10/ 6 - Lublin - Fr, AI, Russo.
T. 60. Desportos. An1ma1s. Flores.
90.96.

ROSSIA -

Por
DIAS FERREIRA

RUSSIE

a185-Ianis Springis - Suvorova 105-10
- Riga I - Let6nia - AI, Fr,
Russo. T. N. 60. a. 62. 90. 96. 97.

CONTBmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

CLUBE fiLATeLiCO
DE PORTUGAL
CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES
Av. de Almirllnte Reis, . 70-3. 0 -0t.·

Telef. 54996

LISBOA

PORTUGAL
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3143- Ant6n1o LuIs Avelar Paiva - Av.
GetUlio VargaB, 280 - Casa A velar - Colatina - Esplrito Santo
- T. 60. 3. 61.
3144--Krassine Soares PUlheiro - Caixa
Posta:!, 71 - Colatlna - E. Santo
- T. 60. 3. 61.
3180-Nelson Valeriano de Oliveira Junior - Rua Barno de Macei6, 207
- Macei6 AlagoaB - Po, T .C. V.
N. 60. 3.
3181-Edneth Ferrite Sanches - Av. Pedro de Toledo, 487 - Calxa Postal,
21>2 - Promiss!io - S . Paulo (M) Po, Fr, Ea, T. N. U. quadras
62, 1xl, 90/1958.
3183-Manoel Cerqueira de Oliveira-Avo
D. Jodo VI, 454 - Apartado, 1 Salvador BaIa '-- Po, Fr, In,
Es, Ep. 60. Tematicos de Flores e
.An1ma1s 63. 4. 65. em 64 N. Da 15.
N. U. Mancolista. BaBe 90/1958.

ESPANHA - ESPAGNE
- SPAIN
3130-Eduardo Cufiat Fernandez - Mesones 11 - Talavera Reina - Eg,
Fr, In, T. 60. 3. 90/1957.
3131-Gonzalo Martin Herranz - Anda-lucia 32-1.0-izq. - Vlgo - (M) Ea,
Fr, 60. 1. 2. 19. 20.
3159-Mari-Carm.en del CastUlo Acevedo
- AngelinaB, 5-2.0-B - Pa1~cia
(CaBtilla) (P/M) Es, T. N. U. 60.

3.
3169-Gil Rulz de la Parra Jatayud, 13,-4.0-fzda - T. 60. 3.

Padre CaPampl()na

ANDORRA
874 -

918 -

Roger Jover Perez - Calle Mayor
- Les Escaldes - (M) Es, Fr, T.
68. F. D. C. Los voos e 70 fUateHcos ni!.o trooa selos.
Jose Ant6nio Jover Zapata - Calle
Mayor - Les Escaldes - (P) Es,
Fr. Compreende P. T. 60.3. menos
de 19. U. s6 61 em 1x1. Da Andorra. 19. 21. T. AnllhaB de charuto e F. D. C. de todo 0 mundo.

ARGENTINA -

ARGENTINE

3146-Marcelo> O. Dana - Casilla 3230
C. C. - Buenos Aires - T. C. V.
N. U. 60. 3.

3179-Walter H. Carlos - La Rieja, 639 de Julio (Bs. As.) - T. 60. 1. 2.
Da 12. Chile e Brasil.

AUSTRALIA
3145-Sh1Tley Petersen - 68 Fitgibbon
St. - Melbourne - Vict6r-1a - T.
N. U. 60. 3. 92/ 1957.

AUSTRIA -

II
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AUTRICHE

2519--Briefmarkensammler - Verein <Fa.voriten:. - Lascenburger str. 16
(Cafe Annarhof) - Wlen X - T .
N. U. 60. 3. 90.

BELGICA - BELGIQUE
-BELGIUM
3184--Vandevor St. Augustinns - Tuinwyk straat, 13 - Zaventem - Fr.
In, Ho, T. N . U. 60. 34. 5. 90.

BURMA

narias, em ordem a consolidar 0 Clube,
e a aumentar as suas actividades.
iDescontados os s6cios falecidos e demitidos, estes, na s ua esmagadora maloria, estrangeiros, tern side () s eguinte, 0
movimento da nossa ma.ssa. aBsooiat1va:
Em princIpios de 1952 .......
838 s6clos
No final de 1952 ...............
956
;)
N() final de 1953 ............... 1.349
)
No final de 1954 ............... 1.400
)
No final de 1955 ............... 1.508
)
No final de 1956 ............... 1.540
)
No final de 1957 .. ...... ....... 1.540
;)
o que desnecess1ta de qualsque r comentarios, dernals sabendo-se que, depo1s
da que reallzamos, para aUngir 0 n.O 3.000
de aBsoc1ados, - esta agora em curso uma
outra e maior ca.mpanha, para atingirmos
on.· 4.000.

OUTBOS Nt'IMEROS
Meta dUzia de numeros nos permftimos
destacar daB contas 1untas, comparando-os com os das ger~ncias anteriores, a
f1m de que melhor se compreenda a actua-

!lao da ger~nc1a finda, e a actual posi¢o
do noSSQ Clube:
Total
1952
1953
1954
1955
1956
1957

das receitas :
................... . .............
.................................
........ .. .. .. .... .. .. ...... .... .
.................................
..................................
.................................

122.963$00
245.045$75
257.321$59
229.776$05
220.089$80
214.200$70

(Como i' nos IInos IInteriores,
enll bllillll resultou do pequeno
nllmero de selos emitidos, e de
cllrimbos lIutoriIlldos pelos nos505

Cotas
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

C. T. T.).

oobradas :

.................................
.................................
. .. .. . . . .. . . .. .. ... .. .. ... .... .. .
.................................
.. .. .... . .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. ..
.................................
.................................

35.245$77
39.693$90
71.310$80
76.029$50
87.007$40
84.796$00
85.220$20

3160- Mohamed HaBbullahkhnan 243
Mg. Taulay - Rangoon - 60.

CHECOSLOV AQUIA TCHECOSLOVAQUIE
- CZECHOSLOVAKIA
3167-Frantlsek Kulenda - Drahanovice
eis 86 - u. Olomouce (M) T.
60. 3. 90. 96. 97.

CHILE
3127- Reanto Aguilar V. - Casilla 46 Santo Ant6nio - T. N. 60. 1. 2. 90.
91.

ISRAEL
2681-Halfl Uriel - P.O. Box, 1734 Haifa - (A) Fr, In, T. N. U. Somente (only) 60 de 1. 2. 90. 91.

IRLANDA
316B-Peter J. Matthews-20, Kells Road
- Trim. Co. Meath (M/ A) In,
Fr, Es, T. N. U. 60. 63. 64. 66. (U.
63. 64.) 90. 92. 96. Facial.

HUNGRIA
Continuo com as minhas OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo,
se nao for mencionado usado:
1092/ 96
12$50
1190/97
25$00
1190/97 U.
10$00
1097/ 1101
e Av.148/52
65$00
1212/17
30$00
Av.119/29
45$00
1118/ 20
eAv.170/72
27$50
) 136/45
36$00
1130/ 37
32$50;) 159A
16$00
1130/37 U.
10$00
> 160/69
42$50
1140/50
30$00) 173/80
32$00
1158/77
125$00;) 173/80 U.
12$00
27$50
1202/09
35$00) 181/88
32$00
1183/89
25$00;) 189
50$00
Da HUNGRIA modema, tenho multo mals, selos novos em stock, mesmo
nAo denteados. Para informa!loes, e favor juntar franqula da resposta.
OutraB ofertas seguirao! Pagamento, adiantado, portes de registo aparte.

838/41
896
913/15
916/17,Av. 90
963/67
1024/28
1024/28U.
1040/42
1046/49
cAv.130/31

36$00
6$50
12$50
13$50
22$50
34$00
10$00
15$00

ALFREDO
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Ordeaad08 e gratIlI~es 80 peesoal :
1951 ..... . .. ... .............. ........
5.153$60
1952 ................................. 10.668$10
1953 ................................. 16.520$00
19M ................................. 21.124$40
1955 ................................. 24.672$60
1956 ...............•................. 29.815$30
1957 ................................. 26.397$50

Benda& da casa :
1951 ................................ .
1953 ................................ .
19M ................................ .
1955 ......... . ...................... .
1956 ............................... ..
1957 .. . ............................. .

9.690$00
15.050$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00

do

Boletbn
Clube:
1952 ........•........•...............
1953 ............................... ..
1954 ................................ .
1955 ................................ .
1956 ................................ .
1957 ............................... ..

9.097$70
21.227$60
12.823$00
26.277$40
32.737$30
27.761$40

Oorrel08 9 Tel6graf08:
1951 ........................... ..... .
1952 ............................ . ... .
1953 ............................... ..
19M ................................ .
1955 ............................... . .
1956 ............................... ..
1957 ............•.•................•.

4.873$00
6.964$80
11.925$65
15.003$90
11.677$55
9.695$90
8.735$50

Clube tenha a vida finance1ra desa.fogada
que Ihe permita mant~r e awnentar as
suas realiza!;Oes, em prol do desenvolvimento e do preatigio cia filatelia portuguesa.

R. Caetano Felix, 6-1." - Pa!;o de
Arcos - (P) T. C. N. U . 60. 1. 90.
93.
3174--Abllio Helder Mendes Fagundes Rua Alberto de Oliveira, 3-3."-Dt."
- Lisboa - (P) Po, Fr, T. C. N.

CONCLUSOES
Concluindo, t emos a honl"8. de vos propOr:
I." - Que aprovels urn voto de peaar pelos s6cios falecldos no aDO de 1957.
2." - QUe aprovels urn voto de saudaglio
e de agradecimento a ImpreIllja e a
Radio.
3.o -Que aproveLs um voto de agradeclmenta aos nossos empregados, e a
todos quantos colaboraram com esta
Direcglio, au flzeram ofertas ao
Clube.
4." - Que delegue1s na Direc!;Ao a designaglio dos delegados do Clube a FederagA.Q< Portuguesa de Filatella.

U.60.
3175-Joaquim Vieira Pinto - Rua Dr.
Silva Teles, 13-2."-Esq.' - Lisboa
(M) Po, Fr, AI, Es, In, T. C. V.
N. U. 60. 3.
3176-Fernando Nogueira Guedes - Rua
das Trinas 25 - Guimarlies- (M)
Po, Es, Fr, In, T. N. U. 60. 3.
90/ 1956.
3177- Francisco da Silva Cardoso Charroelras - Vila Nova de FamalicAo - (M) Po, Cartoes de visita com dedicat6ria. T. V. N . U .
60. 69.
317S-Virgilio Lopes Vaz - Batalhlio de
Cagadorea, 7 - Guarda - (M) Po-,
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
3182--Rul Cesar de Oliveira Simoes Praga Paste ur, 4-3.o -Esq. - Lis boa
- (P) Po, T. V . N . U . 60. 1. 2. 94.

Llsboa, 10 de Abril de 1958.
A DffiEOQAO:
Dr. A. J. de Vesc:onc:elos Carvelho
Tenente-Coronel Vesc:o Godefroy de Abreu Lima
Tenente-Coronel Franc:isc:o Cardoso Salgado
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo
Jose Manoel Leite Soares
Eng.· Ant6nio Manoel Pin a Serra
Fernando Jorge de Jesus Silva

Ontras despe888 em 1957 :
Arttgos de expediente ........... . 6.009$60
Jornals, caWogos e revistas .. . 1.657$70
M6ve1s ................................ . 1.065$00
Propaganda ......................... .. 4.855$10
Luz, agua, etc. .. ................. .. 3.804$20
Telefones ............................. . 1.679$80

COMENTABIOS FINAlS
Do exposto facUmente se deduz que,
cOntra um aumento, embora l1gelro, das
coUza!;Oes, Be d1rn1nuiram consideravelmente algumas despesas, aumentando outras, donde resultou uma sltua!;Ao de establlidade econ6mica do Clube, que imperiosamente necessita de ser melhorada,
como aUas t~os salientado nos relat6rios
anteriores.
Pelo que finalizamos como no ano
transacto: lfl necess~rio, absolutamente
indispensavel, aumentar a nossa massa
assoclativa, em ordem a que as receltas
ordinartas cubram as despesaa, e a que 0

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LlCO DE PORTUGAL

CLUBE FILATELICO
«RAMON CASTILLA,.
UNmAn VEOINAL, 8
LIMA-PERU
Oferec:e aos seus s6c:ios:
I) "revistas anuais c:om ertigos de
interesse, Iistas de s6c:ios e an6nc:ios de troc:as, c:6digo num6ric:o.
2) Aviso permanente para os s6c:ios.
3) Cota: - I d61ar ou equivelllnte
em selos novos do seu pats.
4) Servi~o de novidades. Atende
manc:olistas do Peru. Relac;ao de
venda de selos pelo Banc:o Internec:ional de Filetelia do CFRC;
vende de selos em livretas a esc:olher.

2854--D. Maria Amelia Vaz da SUva Canigado - VJa L. Marques-(M)
Po, In, It, Fr, Es, T . C. V. N. U .
60. 3. e Tematicos - Fauna, Desportos, Flores, Criangas e ReIlgiosos 90. 91. 93. 94.
2855- Faustino Rodrigues Pereira Gens
- Mossurlze - Via Beira - (P)
Po, Es, In, T . C. V . N. U. 60. 1. 2.
3157- Emil1o Vaz Branco - Vila Fr&.ncisco Barreto - Lurnbo -- Po, Fr,
Es, T . C . V . N . U . 60. 1. 2. 93. 94.

MADEIRA
2599-Jose Manuel Telles de Vilhena e
Meneses - Posta Restante--Funchal - (M) Po, Fr, In, It, T. C.
V. N. U. 60. 1 .2. 3. 4. da 1. 2. U.
po'r 64. 3. N. U. 93. 94.

BRASIL
3142--Deniv8ll Antunes Leite - Rua st."
Ant6nio, 10-27 - Vila Jardim Bela
Vista - Bauru - SAo Paulo (S.
P.) .

ANGOLA
2557-Jose Gon!;alves Charneca - Barragem Cr8Neiro Lopes - Alde1a do
Biopio - Caixa Postal, 10 - Caturnbela - (P) Po, Es, T . C. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
2687-Viriato de Araujo Tome - Mfa.ndega - Luanda - Po, Fr, In, T .
C. V. N . U'. 60. 1. 2. 93. 94.
2980-Jose Coelho Franco - Calxa Postal, 234 - NOva Lisboa - (P) Po,
Fr, In, Ea, It, T. U. 60. 3. 94.
315S-Dr. Manuel Gardete Correia Dig.mo Delegado de Sanidade Pecuaria - QuUenges - 60.

MACAU

Jose Rodrigues
UM ALFAIATE DE CATEGORIA, A PREgOS
CORRENTES

3147- Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Sui da China.

MOQAMBIQUE
811 -

Fernando Ant6nio Ferreira da SUva
de SOUsa Loba:to - Mallmla - (P)
Po, T. N. U. 3. 60.
2305-Emilio Ribeiro Corte-Real - Rotanda - Vila Pery - (M) Po, In,
Colecciona N. de 1. Deaportlvos e
flores, C. T. par 60 de Mogambique ..
N . U. 90. 94.

17

R. Alexandre Herculano, 1'7-2.O-E.
(Elevador) Telef. 44214, L1SBOA
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2825-Jose Ant6nio Pereira - Casal Ave
Maria - Estrada de Eir8.S--'-Coimbra - (M) Po, T. C. V. 72.
311O-CapitAo Carlos Waltz JuniorAvenida Rio de Janeiro, 18-2.0-Dt.o
- Lisboa-T. C. N. U. 60. 1. 2. 93.
312B-Jiilio Manuel dos Santos Costa Almeida - Largo Mendon!<a e Costa.,
6 caVe - Lisboa - (P) Po, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 94.
3129- Luciano Ribeiro Fedrosa - Quinta
do Vale de GemU-AJmeque-Coimbra - (P) Po, Fr, It, Es, T. N. U.
60. 1. 2. Venezuela. S. Marino 15.
16. 17. 19. 21. 24. 31. 93.
3132--.Joaquim Augusto Pereira Rebelo-·
Rua D. Nuno Mvares Pereira, 10Leiria - (M) Po, Fr, T. C. N. U.
60. 3. 90.
3133- Jose Alberto Ribeiro de Abreu Rua da Quintinha, 32-1.0-Dt.oLisboa - (M) Po>, Fr, Es, T. C. N.
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94/ 1958.
3134-Afonso Henriques de Noronha Pau>lino e Trancoso - Alameda D.
Afonso Henriques, 46-1.°-Esq.oLisboa - (P) T. C. N. U. Po, Fr,
In, 60. do Japao.
3135-Emiliano Barbosa de Morais~Rua
Garrido, 44-A-V - Lisboa - (P)
T. C. N. U. 60. 3.
3136- Marta Teresa. Tavares - Av. Defensores de Chaves, 43-3. o-Esq. Lisboa - (P) Po, Fr, In, Al, T. N.
U. 60. 3. 94/1958.
3137- Ant6nio Gomes Paulo - Av. Dr.
Dias da Silva, 125-Esq. - Coimbra
(M) Po, Fr.
313B-Vitor Emanuel d' Almeida - Rua
Egas Moniz, 14-2.o-Esq. - Alto
Dafundo - Lisboa 3 - (P) Po,
Fr, Es, It, In, T. U. 60. 3.
3139-Dr. Jaime Lopes Dias - Rua dos
il1erreiros (a St." Catarina) n.O 10
- Lisboa - (M) T. C. N. U. 60.
1. 2.
3140-Bergio Gandou Fernandes - Av.
Guerra Junqueiro, 16-5.0-Dt.o Lisboa - (P) Po, N. U. 60.
3141-Eduardo Torres Teixeira de Sousa
- Rua do Bolhao, 138-3.o-Esq. Porto - (P) Po, Fr, T. C. V. N.
60. 1. 93.
314B-Padre Mario de Brito Aparicio Pereira - Largo Inacio da Silva, 17
- Vila. Vi!<..osa - (M) Po, Fr, Latim. Compreende Es, It, T. C. N.
U . .60. 1. 2. Vaticano Motivos reli-

glosos de 3. 90. 94. Vidail Torrens .
3149- Eng.o Vitor Pinto Pinheiro - Caixa Postal, 20/48 - Lisboa - (M)
Fr, In, It, T. N. 60. 5. 90.
3150-Maria da Concei!<Ao Rodrigues Dejea.n Guerra - AN. Rio de Janeiro,
62-2.o-Dt.o - Lisboa - (P) Po, Fr,
In, T. N. U. 60. 1. 2. alguns tematicos. 90. 94.
3151-Lu1s carlos Albarran - Rua Visconde da Luz, 50-1.° - Coimbra(M) Po, T. C. N. U. 60. 2.
3152-Ant6nio Moutinho Rubio - Rua
Jos·e Est1!v8.0, 63-1.°-Dt.D - Lisboa
- (P) Po, Fr, Es, In, Ep, It, T. C.
N. U. 60. 3. 72. 90. 94.
3152-Fernando Eusebio Sancho - Rua
Palmira, 46 - Lisboa - (P) Es,
FT, T. C. N. U. 60. 1. 2.
3156-D. Maria Elmerenciana Seixas Vital de Barros Simao· - Rua Palmira, 46 - Lisboa - (P) Po, Es,
Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2. Flores e
Animais de outros Palses.
3161- Jaime Afonso de Paiva MartinsQuinta da Boi!<a - Unhos - Sacavern - (P) Po, Fr, In, T. V. N.
U. 1. 2. 3. 90. 94.
3162- Francisco Tr.lndade Calha - Rua
Tenente Valadim, 8 - Portalegre
- (M) Po, Fr, In, Es, T. C. N. 60.

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
FREDERICO VILLANI
Por moUvo da sua partida para Fran!<a, Inglaterra e SUi!<a, nao pOde 0 nosso
prezado colaborador sr. barao Frederico
Villani escrever a sua habitual e tao interessante cr6nica, 0 qUe todavia fara.
para 0 pr6ximo n11mero desta revista.
Estrangeiro que ha cerca de duas dezenas de anos vive no nosso Pals, e ao
comercio dos selos tern dedicado uJrn!. intensa, inteligente e mUlto seria actividade, de maneira a alcan!<ar dinheiro, credito e prest1g'.lo, naclonal e internacional,
Frederico Villani acaba de vel' realizado, 0
seu desejo maier e mais veemente: 0 de
ser-lhe concedida a nacionalidade portuguesa.
Expresaando-lhe aqul, multo slnceramente, os nossos melhores parabens, n6s
endere!<amo-os, principalmente, a fllatelia e aos filatelistas porlugueses, ago~a
enriquecidos com urn valioso e prestigioso elemento que, se ja em parte era POI'tugu1!s, 'p elo seu labor e pe10 seu cora!<a.o
agora 0 e totalmente, pela segunda patria
que ele escolheu, e 0 governo portugues
multo justamente houve pOI' ,bern conceder-lhe.

2. 5.
3163- Carlos Alberto Rodrigues Piteira
- Monte-Belo - Setubal - (M)
Po, In, Fr, Es, T. N. U. 13. Noruegao Il'landa. Pol6nia 60.
3164-Fernando de Jesus Lopes Baptista
- Fabrica Robinson - Portalegre
- (M) Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 3.
3163- Ludwig August Massano Rei~he Rua de Angola, 18-2.0-Esq.o - Lisboa - (P) Po, Fr, In, Al, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 5. 10_ 28. RUssia 31.
3166-Amadeu Henriques - Rua Camilo
Castelo Branco, 2-4.o-Esq.o - Lis,b oa - (M) Po, Fr, In, It, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 21. 28. Israel.
30. 90: 94.
3170- Augusto Ca.stanheira de Almeida
Campos - Avenida Salazar (Cafe
Cine:. - Fundao - (P) Po, T N.
U. 60. 1. 2. 94.
3171- Alfredo Costa - Beco da Lage,
13-r/c - Lisboa - 60.
3172-Maestro Melo J,Unior ~ Rua Dr.
Ant6nio Martins, 43-r/c - Lisboa
- 60.
3173- Rogerio Rodrigues da Silveira -

ENG. AURELIO MARCOS
PEREIRA

sr. eng.o agr6nomo AUrelio Marcos Pereira.
Tendo iniciado a sua carreira oficial
em 1920, no quadro do pessoal tecnico do
antigo Ministerio da Agricultura, a1 desempenhou fun!<oes de chefe de divisao,
e fez parte de varias comissoes especiais
de estudo.
Em 1928, foi requisitado peio Alto Comiss8.rio de Angola, para prestaI' §!ervi!<o
nesta provincia ultramarina, tendo ocupado, entre outros, os cargos de vogal
do Conselho de Administra!<8.0 da Agricultura Colonial, e de adjunto da Direc!<ao dos Servi!<os de Agricultura de An.
gola.
Regressado ao Ministerio da Agricultura, ap6s dois anos no ultramar, 0 eng.
Marcos Pereira foi nomeado adjunto da
Inspec!<ao Tecnlca das Ind11strias e Comercio Aglicolas. Criada a Direc!<ao Geral dos Servi!<os Agrlcolas, foi nomeado,
em 1952, chefe da respectlva Divisao de
Produgao Agricola, e, pouco depois, adjunto do Director Geral dos Servi!<os
Agricolas.
Filatelista multo distinto, 0 eng. Marcos Pereira fOi, durante anos, presidente
da Direc!<ao do «Clube Filatelico de Portugal:., e posteriormente presidente do
respectiv~ Conselho Fiscal, e tambem colaborador dos mais ass[duos deste Boletim, motivos pelos quais aqui the deixamos os nossos mals sinceros parabens.

JOSE PIRES DE FIGUEIREDO

Acaba de ser nomeado director de servi!<'os da Direc!<ao Geral dos Servi!<os
Agricolas, do Ministerio da Economla, 0
nosso ilustre cons6cio e querido Amigo

Antigo e distintlssimo funcionario superior na Guine, Jose Pires Figueiredo e
urn filateiista apaixonado, serio e muito
estudioso, que propositadamente para este Boletlm escreveu urn valloso trabalho,
que estamos J?ublicando em n11meros sucessivos, e muito valoriza as suas paglnas.
Nosso cons6clo e nosso amigo muito
querido, Jose Pires de Figueiredo e ass[duo frequentador das salas desta: sua
casa, e esperamos e antecipadamente
agradecemos que igualmente asslduo seja
nas pag1nas deste Boletim, qUe desejamos seja cada vez mals a revista de todos
os nossos cons6cios, e tambern de todos
os filate1tstas portugueses, ao dispor dos
quais sempre tern estado e estarao as
suas paginas.

A coleccao de aereos «Rothschild» va; ser
leHoada por H. R. Harmer, L.da, em Londres
N. C. Rothschild, obrigado a residir
e pelo T en-Cor. MackeD?:ie Grieve, na 1.·
tentativa da travessia do AtlAntico, sem
na SUiga, por questoes de saude, POUCD
depois da primeira Grande Guerra, lniescala, em Malo de 1919. Os aviadores
ciou ali uma. colecgli.o de seloa de correio
foram recolhidos depois da sua queda, no
aereo e sobrescritos, que, tempos depois,
AtlAntico, e o. aviao salvo, com correio,
alguns anOB antes da sua morte, preenquatro dias mats tarde).
chia ja 12 groSS08 aJbuns.
Muitas mats valiosas pegas entrarii.o
1!l esta colecgao que nunca fo! exineste leil!io, cujo cat8.logo sera distribuibida, e e virtualmente desconhecida nos
do 80S assinantes cerca de 5 semanas anmeios filat611COB, que H. R. Harmer,
tes da sua realizagao.
Ltd. pora. em leilao, no pr6ximo d1a 9 de
Os n!l.o assinantes podem adquiri-lo
Junho, em New Bond Street, 41, em Lonao prego de 2/- (pu 3/ - com os pregos
dres, por ordem do actual possuidor, N.
reaHzados) na firma citada. Por conveC. J. Rothschild.
ni!!ncia dos filateUstas que visitam a Grii.Todas as pegas saC) anteriores a 1923,
-Bretanha, este leilao excepcional precederii.imediatamente 0 leilao das colece dentre elas destacam-se:
Austr8.lia - urn sobrescrito <ROSB
goes com Medalha de Ouro <Hadsell HurSmith:..
iock:., de Barbados (16-18 de Junho·) e
Colombia - 1919 - 2 cts., urn selo
Trindade (23-25 de Junho).
novo, urn par novo com variedades, treB
nocmais usados, urn em sobrescrito; 1920. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- a folha completa de 9 vinhetas multicoloridas, e sets dupHeados, todos em ser
brescritos.
Memel - tr!!s bloC08 de quatro com
eFlugposb invertido.
Holanda - folhas nOlVas da serie de
1921.
Terra Nova -inclui 0 ma.is lindo gropo de <Hawkers:., alguma vez oferecido
em leilao, e compreende urn par novo e
isolado, tres em sobrescrltos, e urn isolado nAo ·c arimbado em pega com eM. S.
Martlnsyde:.. (Os tres sobrescritos franViECAS
quiados com urn 3c. da Terra Nova espeItO
b 4S"
cialmente emitido, faztam parte do pouco
. (!zem ro,
-oJ
correio transportado por Henri Hawker . ._ _...._ _ _ _ _I....
I ..
S..;8
...0.A
_ _ _r:sd

SE V. PRECISA DUM CARRO ...
81 VOU8 AVEZ BE80IN D'UNE VOITURE ... .
IF YOU NEED A CAR. ..
WENN 8IE EIN WAGEN BRAUCHEN ...
AV. FREI MIGUEL CONTREIRAS, 56, 9.°, ESQ.-LISBOA

LISTA DE SoCIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LISTI DEL S811-II&LIfDfRLlSU -IEMBfBS LISlE - USTf DES MflBIES
Altera~Oes -

Reingressos - Moyos

PORTUGAL
178-Jose Luis da Rocha - Rua de Slio
Luis, 20-2.° - Porto - T. c. V.
N. U.

637 - Joiio Simao - Travessa 5 de Outubro, 4-1.0-Esq. - Castelo Branco
- (P) Po, Es, Fr, T. N. U. 3. 60.
1l08-Ant6nio Ferreira. Rodrigues - Rua
Rodrigo da Fonseca, 105-4.0-Esq.Liaboa - (P) Po, Fr, In, T. C. V.
N. U. 60.
1216- JoAo G. Lopes Correia - Rua Sa

SELOS
Estli em di&trlbul~ 0 N." 4
da «BEVISTA FILAT1lLIOA»,
6rgiio da D/ casa. '
Mllhares de seI08 I8Olad08, s6-

rie& completas, Iote& espeolals,
etc., oIferecldos a p~ de oeasUio !
F~ uma. visita a D/ casa, oU
P6!;a a D/ Revista, Be a nAo re~
cebeu.
Oonsulte-D08 sempre, antes de

comprar ou vender qualsquer se108.

Ramalho Guerra, L

da

R. JoAo das Regras, 3-2.··Dt.·
(IIntigll RUII do Ampllro)

Telef. 868666 -

LISBOA

.

,
SOCIOS

da Bandeira, 78-1." - Po·r to-(A)
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 91.
92.96.
1513- Manuel Henriques Damasio de Almeida - Rua 1.0 de Maio, 10'4-2.0-Dt.o - Lisboa.
1656-Carlos Manuel Junqueiro Netto Rua Dr." Paula Aborba, 47 - Setubal - Po, Es, Fr, In, T. C. V.
N. U. 60. Japao 4 de 5. 90-1953.
1731--Jose Costa - Campo Sa da Bandeira, 3-1.°-Esq. - Santarem (P) em 3. (M) em %. Po, Fr, In,
T. C . N. U. 60. 1. 2. 3.
1789-Prof. Manuel Coimbra - Rua Antero de QuentRl, 33-2.0-Esq. - Lis-boa - (M) Po, Fr, In, Es, It, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. 68. 90. 93.
94. 100.
1864-Augusto dos Rels Barreto - Vivenda Raninha - Batrro de st.o
Ant6nio - Rana - Parede - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 15. 16. 30. 90.
93.
2486-Ant6nio da Silva Cabral - Posto
Sanitario da C. P. - Alfarelos Gare - (P) Po, Es, T. C. V. 60. 3.
90. 94.
2521-Joao Tomas Ferreira - Beco dos
Cavaleiros, 9-1.°-Esq. - Lisboa (M) Po. Compreende Fr, It, Es, T.
C. V. N. U. 60. 1. 90. 94.
2600-Jose Eduardo Pereira RodriguesRua Luis Derouet, 9 - Lisboa Po, T. C. N. U. 60. 1. F. D. C.
e comemorativos. 94.
2673- Mario Paulo Alelxo Coelho - Rua
Fausto Guedes Teixeira, 4-1.0-Dt.·
- Lisboa- (P) Po, T. N. U. 60. 3.
2824--Helder Alberto Alves Torres-Rua
Actriz Virglnia, 14-S.0-Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 1:11, Compo Es,
It, T. N. U. 60. S. 15. 16. 30. Russia, Touva, Mandchouku, Japao,
Inglaterra, Brasil, Rep. Social ltaUana 90/ 1952. 93. 94. Romeko.

_
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correio transportado por Henri Hawker . ._ _...._ _ _ _ _I....
I ..
S..;8
...0.A
_ _ _r:sd

SE V. PRECISA DUM CARRO ...
81 VOU8 AVEZ BE80IN D'UNE VOITURE ... .
IF YOU NEED A CAR. ..
WENN 8IE EIN WAGEN BRAUCHEN ...
AV. FREI MIGUEL CONTREIRAS, 56, 9.°, ESQ.-LISBOA

LISTA DE SoCIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LISTI DEL S811-II&LIfDfRLlSU -IEMBfBS LISlE - USTf DES MflBIES
Altera~Oes -

Reingressos - Moyos

PORTUGAL
178-Jose Luis da Rocha - Rua de Slio
Luis, 20-2.° - Porto - T. c. V.
N. U.

637 - Joiio Simao - Travessa 5 de Outubro, 4-1.0-Esq. - Castelo Branco
- (P) Po, Es, Fr, T. N. U. 3. 60.
1l08-Ant6nio Ferreira. Rodrigues - Rua
Rodrigo da Fonseca, 105-4.0-Esq.Liaboa - (P) Po, Fr, In, T. C. V.
N. U. 60.
1216- JoAo G. Lopes Correia - Rua Sa

SELOS
Estli em di&trlbul~ 0 N." 4
da «BEVISTA FILAT1lLIOA»,
6rgiio da D/ casa. '
Mllhares de seI08 I8Olad08, s6-

rie& completas, Iote& espeolals,
etc., oIferecldos a p~ de oeasUio !
F~ uma. visita a D/ casa, oU
P6!;a a D/ Revista, Be a nAo re~
cebeu.
Oonsulte-D08 sempre, antes de

comprar ou vender qualsquer se108.

Ramalho Guerra, L

da

R. JoAo das Regras, 3-2.··Dt.·
(IIntigll RUII do Ampllro)

Telef. 868666 -

LISBOA

.

,
SOCIOS

da Bandeira, 78-1." - Po·r to-(A)
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 91.
92.96.
1513- Manuel Henriques Damasio de Almeida - Rua 1.0 de Maio, 10'4-2.0-Dt.o - Lisboa.
1656-Carlos Manuel Junqueiro Netto Rua Dr." Paula Aborba, 47 - Setubal - Po, Es, Fr, In, T. C. V.
N. U. 60. Japao 4 de 5. 90-1953.
1731--Jose Costa - Campo Sa da Bandeira, 3-1.°-Esq. - Santarem (P) em 3. (M) em %. Po, Fr, In,
T. C . N. U. 60. 1. 2. 3.
1789-Prof. Manuel Coimbra - Rua Antero de QuentRl, 33-2.0-Esq. - Lis-boa - (M) Po, Fr, In, Es, It, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. 68. 90. 93.
94. 100.
1864-Augusto dos Rels Barreto - Vivenda Raninha - Batrro de st.o
Ant6nio - Rana - Parede - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 15. 16. 30. 90.
93.
2486-Ant6nio da Silva Cabral - Posto
Sanitario da C. P. - Alfarelos Gare - (P) Po, Es, T. C. V. 60. 3.
90. 94.
2521-Joao Tomas Ferreira - Beco dos
Cavaleiros, 9-1.°-Esq. - Lisboa (M) Po. Compreende Fr, It, Es, T.
C. V. N. U. 60. 1. 90. 94.
2600-Jose Eduardo Pereira RodriguesRua Luis Derouet, 9 - Lisboa Po, T. C. N. U. 60. 1. F. D. C.
e comemorativos. 94.
2673- Mario Paulo Alelxo Coelho - Rua
Fausto Guedes Teixeira, 4-1.0-Dt.·
- Lisboa- (P) Po, T. N. U. 60. 3.
2824--Helder Alberto Alves Torres-Rua
Actriz Virglnia, 14-S.0-Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 1:11, Compo Es,
It, T. N. U. 60. S. 15. 16. 30. Russia, Touva, Mandchouku, Japao,
Inglaterra, Brasil, Rep. Social ltaUana 90/ 1952. 93. 94. Romeko.

_
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2825-Jose Ant6nio Pereira - Casal Ave
Maria - Estrada de Eir8.S--'-Coimbra - (M) Po, T. C. V. 72.
311O-CapitAo Carlos Waltz JuniorAvenida Rio de Janeiro, 18-2.0-Dt.o
- Lisboa-T. C. N. U. 60. 1. 2. 93.
312B-Jiilio Manuel dos Santos Costa Almeida - Largo Mendon!<a e Costa.,
6 caVe - Lisboa - (P) Po, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 94.
3129- Luciano Ribeiro Fedrosa - Quinta
do Vale de GemU-AJmeque-Coimbra - (P) Po, Fr, It, Es, T. N. U.
60. 1. 2. Venezuela. S. Marino 15.
16. 17. 19. 21. 24. 31. 93.
3132--.Joaquim Augusto Pereira Rebelo-·
Rua D. Nuno Mvares Pereira, 10Leiria - (M) Po, Fr, T. C. N. U.
60. 3. 90.
3133- Jose Alberto Ribeiro de Abreu Rua da Quintinha, 32-1.0-Dt.oLisboa - (M) Po>, Fr, Es, T. C. N.
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94/ 1958.
3134-Afonso Henriques de Noronha Pau>lino e Trancoso - Alameda D.
Afonso Henriques, 46-1.°-Esq.oLisboa - (P) T. C. N. U. Po, Fr,
In, 60. do Japao.
3135-Emiliano Barbosa de Morais~Rua
Garrido, 44-A-V - Lisboa - (P)
T. C. N. U. 60. 3.
3136- Marta Teresa. Tavares - Av. Defensores de Chaves, 43-3. o-Esq. Lisboa - (P) Po, Fr, In, Al, T. N.
U. 60. 3. 94/1958.
3137- Ant6nio Gomes Paulo - Av. Dr.
Dias da Silva, 125-Esq. - Coimbra
(M) Po, Fr.
313B-Vitor Emanuel d' Almeida - Rua
Egas Moniz, 14-2.o-Esq. - Alto
Dafundo - Lisboa 3 - (P) Po,
Fr, Es, It, In, T. U. 60. 3.
3139-Dr. Jaime Lopes Dias - Rua dos
il1erreiros (a St." Catarina) n.O 10
- Lisboa - (M) T. C. N. U. 60.
1. 2.
3140-Bergio Gandou Fernandes - Av.
Guerra Junqueiro, 16-5.0-Dt.o Lisboa - (P) Po, N. U. 60.
3141-Eduardo Torres Teixeira de Sousa
- Rua do Bolhao, 138-3.o-Esq. Porto - (P) Po, Fr, T. C. V. N.
60. 1. 93.
314B-Padre Mario de Brito Aparicio Pereira - Largo Inacio da Silva, 17
- Vila. Vi!<..osa - (M) Po, Fr, Latim. Compreende Es, It, T. C. N.
U . .60. 1. 2. Vaticano Motivos reli-

glosos de 3. 90. 94. Vidail Torrens .
3149- Eng.o Vitor Pinto Pinheiro - Caixa Postal, 20/48 - Lisboa - (M)
Fr, In, It, T. N. 60. 5. 90.
3150-Maria da Concei!<Ao Rodrigues Dejea.n Guerra - AN. Rio de Janeiro,
62-2.o-Dt.o - Lisboa - (P) Po, Fr,
In, T. N. U. 60. 1. 2. alguns tematicos. 90. 94.
3151-Lu1s carlos Albarran - Rua Visconde da Luz, 50-1.° - Coimbra(M) Po, T. C. N. U. 60. 2.
3152-Ant6nio Moutinho Rubio - Rua
Jos·e Est1!v8.0, 63-1.°-Dt.D - Lisboa
- (P) Po, Fr, Es, In, Ep, It, T. C.
N. U. 60. 3. 72. 90. 94.
3152-Fernando Eusebio Sancho - Rua
Palmira, 46 - Lisboa - (P) Es,
FT, T. C. N. U. 60. 1. 2.
3156-D. Maria Elmerenciana Seixas Vital de Barros Simao· - Rua Palmira, 46 - Lisboa - (P) Po, Es,
Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2. Flores e
Animais de outros Palses.
3161- Jaime Afonso de Paiva MartinsQuinta da Boi!<a - Unhos - Sacavern - (P) Po, Fr, In, T. V. N.
U. 1. 2. 3. 90. 94.
3162- Francisco Tr.lndade Calha - Rua
Tenente Valadim, 8 - Portalegre
- (M) Po, Fr, In, Es, T. C. N. 60.

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
FREDERICO VILLANI
Por moUvo da sua partida para Fran!<a, Inglaterra e SUi!<a, nao pOde 0 nosso
prezado colaborador sr. barao Frederico
Villani escrever a sua habitual e tao interessante cr6nica, 0 qUe todavia fara.
para 0 pr6ximo n11mero desta revista.
Estrangeiro que ha cerca de duas dezenas de anos vive no nosso Pals, e ao
comercio dos selos tern dedicado uJrn!. intensa, inteligente e mUlto seria actividade, de maneira a alcan!<ar dinheiro, credito e prest1g'.lo, naclonal e internacional,
Frederico Villani acaba de vel' realizado, 0
seu desejo maier e mais veemente: 0 de
ser-lhe concedida a nacionalidade portuguesa.
Expresaando-lhe aqul, multo slnceramente, os nossos melhores parabens, n6s
endere!<amo-os, principalmente, a fllatelia e aos filatelistas porlugueses, ago~a
enriquecidos com urn valioso e prestigioso elemento que, se ja em parte era POI'tugu1!s, 'p elo seu labor e pe10 seu cora!<a.o
agora 0 e totalmente, pela segunda patria
que ele escolheu, e 0 governo portugues
multo justamente houve pOI' ,bern conceder-lhe.

2. 5.
3163- Carlos Alberto Rodrigues Piteira
- Monte-Belo - Setubal - (M)
Po, In, Fr, Es, T. N. U. 13. Noruegao Il'landa. Pol6nia 60.
3164-Fernando de Jesus Lopes Baptista
- Fabrica Robinson - Portalegre
- (M) Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 3.
3163- Ludwig August Massano Rei~he Rua de Angola, 18-2.0-Esq.o - Lisboa - (P) Po, Fr, In, Al, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 5. 10_ 28. RUssia 31.
3166-Amadeu Henriques - Rua Camilo
Castelo Branco, 2-4.o-Esq.o - Lis,b oa - (M) Po, Fr, In, It, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 21. 28. Israel.
30. 90: 94.
3170- Augusto Ca.stanheira de Almeida
Campos - Avenida Salazar (Cafe
Cine:. - Fundao - (P) Po, T N.
U. 60. 1. 2. 94.
3171- Alfredo Costa - Beco da Lage,
13-r/c - Lisboa - 60.
3172-Maestro Melo J,Unior ~ Rua Dr.
Ant6nio Martins, 43-r/c - Lisboa
- 60.
3173- Rogerio Rodrigues da Silveira -

ENG. AURELIO MARCOS
PEREIRA

sr. eng.o agr6nomo AUrelio Marcos Pereira.
Tendo iniciado a sua carreira oficial
em 1920, no quadro do pessoal tecnico do
antigo Ministerio da Agricultura, a1 desempenhou fun!<oes de chefe de divisao,
e fez parte de varias comissoes especiais
de estudo.
Em 1928, foi requisitado peio Alto Comiss8.rio de Angola, para prestaI' §!ervi!<o
nesta provincia ultramarina, tendo ocupado, entre outros, os cargos de vogal
do Conselho de Administra!<8.0 da Agricultura Colonial, e de adjunto da Direc!<ao dos Servi!<os de Agricultura de An.
gola.
Regressado ao Ministerio da Agricultura, ap6s dois anos no ultramar, 0 eng.
Marcos Pereira foi nomeado adjunto da
Inspec!<ao Tecnlca das Ind11strias e Comercio Aglicolas. Criada a Direc!<ao Geral dos Servi!<os Agrlcolas, foi nomeado,
em 1952, chefe da respectlva Divisao de
Produgao Agricola, e, pouco depois, adjunto do Director Geral dos Servi!<os
Agricolas.
Filatelista multo distinto, 0 eng. Marcos Pereira fOi, durante anos, presidente
da Direc!<ao do «Clube Filatelico de Portugal:., e posteriormente presidente do
respectiv~ Conselho Fiscal, e tambem colaborador dos mais ass[duos deste Boletim, motivos pelos quais aqui the deixamos os nossos mals sinceros parabens.

JOSE PIRES DE FIGUEIREDO

Acaba de ser nomeado director de servi!<'os da Direc!<ao Geral dos Servi!<os
Agricolas, do Ministerio da Economla, 0
nosso ilustre cons6cio e querido Amigo

Antigo e distintlssimo funcionario superior na Guine, Jose Pires Figueiredo e
urn filateiista apaixonado, serio e muito
estudioso, que propositadamente para este Boletlm escreveu urn valloso trabalho,
que estamos J?ublicando em n11meros sucessivos, e muito valoriza as suas paglnas.
Nosso cons6clo e nosso amigo muito
querido, Jose Pires de Figueiredo e ass[duo frequentador das salas desta: sua
casa, e esperamos e antecipadamente
agradecemos que igualmente asslduo seja
nas pag1nas deste Boletim, qUe desejamos seja cada vez mals a revista de todos
os nossos cons6cios, e tambern de todos
os filate1tstas portugueses, ao dispor dos
quais sempre tern estado e estarao as
suas paginas.
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Ordeaad08 e gratIlI~es 80 peesoal :
1951 ..... . .. ... .............. ........
5.153$60
1952 ................................. 10.668$10
1953 ................................. 16.520$00
19M ................................. 21.124$40
1955 ................................. 24.672$60
1956 ...............•................. 29.815$30
1957 ................................. 26.397$50

Benda& da casa :
1951 ................................ .
1953 ................................ .
19M ................................ .
1955 ......... . ...................... .
1956 ............................... ..
1957 .. . ............................. .

9.690$00
15.050$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00

do

Boletbn
Clube:
1952 ........•........•...............
1953 ............................... ..
1954 ................................ .
1955 ................................ .
1956 ................................ .
1957 ............................... ..

9.097$70
21.227$60
12.823$00
26.277$40
32.737$30
27.761$40

Oorrel08 9 Tel6graf08:
1951 ........................... ..... .
1952 ............................ . ... .
1953 ............................... ..
19M ................................ .
1955 ............................... . .
1956 ............................... ..
1957 ............•.•................•.

4.873$00
6.964$80
11.925$65
15.003$90
11.677$55
9.695$90
8.735$50

Clube tenha a vida finance1ra desa.fogada
que Ihe permita mant~r e awnentar as
suas realiza!;Oes, em prol do desenvolvimento e do preatigio cia filatelia portuguesa.

R. Caetano Felix, 6-1." - Pa!;o de
Arcos - (P) T. C. N. U . 60. 1. 90.
93.
3174--Abllio Helder Mendes Fagundes Rua Alberto de Oliveira, 3-3."-Dt."
- Lisboa - (P) Po, Fr, T. C. N.

CONCLUSOES
Concluindo, t emos a honl"8. de vos propOr:
I." - Que aprovels urn voto de peaar pelos s6cios falecldos no aDO de 1957.
2." - QUe aprovels urn voto de saudaglio
e de agradecimento a ImpreIllja e a
Radio.
3.o -Que aproveLs um voto de agradeclmenta aos nossos empregados, e a
todos quantos colaboraram com esta
Direcglio, au flzeram ofertas ao
Clube.
4." - Que delegue1s na Direc!;Ao a designaglio dos delegados do Clube a FederagA.Q< Portuguesa de Filatella.

U.60.
3175-Joaquim Vieira Pinto - Rua Dr.
Silva Teles, 13-2."-Esq.' - Lisboa
(M) Po, Fr, AI, Es, In, T. C. V.
N. U. 60. 3.
3176-Fernando Nogueira Guedes - Rua
das Trinas 25 - Guimarlies- (M)
Po, Es, Fr, In, T. N. U. 60. 3.
90/ 1956.
3177- Francisco da Silva Cardoso Charroelras - Vila Nova de FamalicAo - (M) Po, Cartoes de visita com dedicat6ria. T. V. N . U .
60. 69.
317S-Virgilio Lopes Vaz - Batalhlio de
Cagadorea, 7 - Guarda - (M) Po-,
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
3182--Rul Cesar de Oliveira Simoes Praga Paste ur, 4-3.o -Esq. - Lis boa
- (P) Po, T. V . N . U . 60. 1. 2. 94.

Llsboa, 10 de Abril de 1958.
A DffiEOQAO:
Dr. A. J. de Vesc:onc:elos Carvelho
Tenente-Coronel Vesc:o Godefroy de Abreu Lima
Tenente-Coronel Franc:isc:o Cardoso Salgado
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo
Jose Manoel Leite Soares
Eng.· Ant6nio Manoel Pin a Serra
Fernando Jorge de Jesus Silva

Ontras despe888 em 1957 :
Arttgos de expediente ........... . 6.009$60
Jornals, caWogos e revistas .. . 1.657$70
M6ve1s ................................ . 1.065$00
Propaganda ......................... .. 4.855$10
Luz, agua, etc. .. ................. .. 3.804$20
Telefones ............................. . 1.679$80

COMENTABIOS FINAlS
Do exposto facUmente se deduz que,
cOntra um aumento, embora l1gelro, das
coUza!;Oes, Be d1rn1nuiram consideravelmente algumas despesas, aumentando outras, donde resultou uma sltua!;Ao de establlidade econ6mica do Clube, que imperiosamente necessita de ser melhorada,
como aUas t~os salientado nos relat6rios
anteriores.
Pelo que finalizamos como no ano
transacto: lfl necess~rio, absolutamente
indispensavel, aumentar a nossa massa
assoclativa, em ordem a que as receltas
ordinartas cubram as despesaa, e a que 0
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CLUBE FILATELICO
«RAMON CASTILLA,.
UNmAn VEOINAL, 8
LIMA-PERU
Oferec:e aos seus s6c:ios:
I) "revistas anuais c:om ertigos de
interesse, Iistas de s6c:ios e an6nc:ios de troc:as, c:6digo num6ric:o.
2) Aviso permanente para os s6c:ios.
3) Cota: - I d61ar ou equivelllnte
em selos novos do seu pats.
4) Servi~o de novidades. Atende
manc:olistas do Peru. Relac;ao de
venda de selos pelo Banc:o Internec:ional de Filetelia do CFRC;
vende de selos em livretas a esc:olher.

2854--D. Maria Amelia Vaz da SUva Canigado - VJa L. Marques-(M)
Po, In, It, Fr, Es, T . C. V. N. U .
60. 3. e Tematicos - Fauna, Desportos, Flores, Criangas e ReIlgiosos 90. 91. 93. 94.
2855- Faustino Rodrigues Pereira Gens
- Mossurlze - Via Beira - (P)
Po, Es, In, T . C. V . N. U. 60. 1. 2.
3157- Emil1o Vaz Branco - Vila Fr&.ncisco Barreto - Lurnbo -- Po, Fr,
Es, T . C . V . N . U . 60. 1. 2. 93. 94.

MADEIRA
2599-Jose Manuel Telles de Vilhena e
Meneses - Posta Restante--Funchal - (M) Po, Fr, In, It, T. C.
V. N. U. 60. 1 .2. 3. 4. da 1. 2. U.
po'r 64. 3. N. U. 93. 94.

BRASIL
3142--Deniv8ll Antunes Leite - Rua st."
Ant6nio, 10-27 - Vila Jardim Bela
Vista - Bauru - SAo Paulo (S.
P.) .

ANGOLA
2557-Jose Gon!;alves Charneca - Barragem Cr8Neiro Lopes - Alde1a do
Biopio - Caixa Postal, 10 - Caturnbela - (P) Po, Es, T . C. V. N.
U. 60. 1. 2. 94.
2687-Viriato de Araujo Tome - Mfa.ndega - Luanda - Po, Fr, In, T .
C. V. N . U'. 60. 1. 2. 93. 94.
2980-Jose Coelho Franco - Calxa Postal, 234 - NOva Lisboa - (P) Po,
Fr, In, Ea, It, T. U. 60. 3. 94.
315S-Dr. Manuel Gardete Correia Dig.mo Delegado de Sanidade Pecuaria - QuUenges - 60.

MACAU

Jose Rodrigues
UM ALFAIATE DE CATEGORIA, A PREgOS
CORRENTES

3147- Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Sui da China.

MOQAMBIQUE
811 -

Fernando Ant6nio Ferreira da SUva
de SOUsa Loba:to - Mallmla - (P)
Po, T. N. U. 3. 60.
2305-Emilio Ribeiro Corte-Real - Rotanda - Vila Pery - (M) Po, In,
Colecciona N. de 1. Deaportlvos e
flores, C. T. par 60 de Mogambique ..
N . U. 90. 94.
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R. Alexandre Herculano, 1'7-2.O-E.
(Elevador) Telef. 44214, L1SBOA
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3143- Ant6n1o LuIs Avelar Paiva - Av.
GetUlio VargaB, 280 - Casa A velar - Colatina - Esplrito Santo
- T. 60. 3. 61.
3144--Krassine Soares PUlheiro - Caixa
Posta:!, 71 - Colatlna - E. Santo
- T. 60. 3. 61.
3180-Nelson Valeriano de Oliveira Junior - Rua Barno de Macei6, 207
- Macei6 AlagoaB - Po, T .C. V.
N. 60. 3.
3181-Edneth Ferrite Sanches - Av. Pedro de Toledo, 487 - Calxa Postal,
21>2 - Promiss!io - S . Paulo (M) Po, Fr, Ea, T. N. U. quadras
62, 1xl, 90/1958.
3183-Manoel Cerqueira de Oliveira-Avo
D. Jodo VI, 454 - Apartado, 1 Salvador BaIa '-- Po, Fr, In,
Es, Ep. 60. Tematicos de Flores e
.An1ma1s 63. 4. 65. em 64 N. Da 15.
N. U. Mancolista. BaBe 90/1958.

ESPANHA - ESPAGNE
- SPAIN
3130-Eduardo Cufiat Fernandez - Mesones 11 - Talavera Reina - Eg,
Fr, In, T. 60. 3. 90/1957.
3131-Gonzalo Martin Herranz - Anda-lucia 32-1.0-izq. - Vlgo - (M) Ea,
Fr, 60. 1. 2. 19. 20.
3159-Mari-Carm.en del CastUlo Acevedo
- AngelinaB, 5-2.0-B - Pa1~cia
(CaBtilla) (P/M) Es, T. N. U. 60.

3.
3169-Gil Rulz de la Parra Jatayud, 13,-4.0-fzda - T. 60. 3.

Padre CaPampl()na

ANDORRA
874 -

918 -

Roger Jover Perez - Calle Mayor
- Les Escaldes - (M) Es, Fr, T.
68. F. D. C. Los voos e 70 fUateHcos ni!.o trooa selos.
Jose Ant6nio Jover Zapata - Calle
Mayor - Les Escaldes - (P) Es,
Fr. Compreende P. T. 60.3. menos
de 19. U. s6 61 em 1x1. Da Andorra. 19. 21. T. AnllhaB de charuto e F. D. C. de todo 0 mundo.

ARGENTINA -

ARGENTINE

3146-Marcelo> O. Dana - Casilla 3230
C. C. - Buenos Aires - T. C. V.
N. U. 60. 3.

3179-Walter H. Carlos - La Rieja, 639 de Julio (Bs. As.) - T. 60. 1. 2.
Da 12. Chile e Brasil.

AUSTRALIA
3145-Sh1Tley Petersen - 68 Fitgibbon
St. - Melbourne - Vict6r-1a - T.
N. U. 60. 3. 92/ 1957.

AUSTRIA -

II

BOLETIM DO CLUBE FILATr;UCO DE PORTUGAL

AUTRICHE

2519--Briefmarkensammler - Verein <Fa.voriten:. - Lascenburger str. 16
(Cafe Annarhof) - Wlen X - T .
N. U. 60. 3. 90.

BELGICA - BELGIQUE
-BELGIUM
3184--Vandevor St. Augustinns - Tuinwyk straat, 13 - Zaventem - Fr.
In, Ho, T. N . U. 60. 34. 5. 90.

BURMA

narias, em ordem a consolidar 0 Clube,
e a aumentar as suas actividades.
iDescontados os s6cios falecidos e demitidos, estes, na s ua esmagadora maloria, estrangeiros, tern side () s eguinte, 0
movimento da nossa ma.ssa. aBsooiat1va:
Em princIpios de 1952 .......
838 s6clos
No final de 1952 ...............
956
;)
N() final de 1953 ............... 1.349
)
No final de 1954 ............... 1.400
)
No final de 1955 ............... 1.508
)
No final de 1956 ............... 1.540
)
No final de 1957 .. ...... ....... 1.540
;)
o que desnecess1ta de qualsque r comentarios, dernals sabendo-se que, depo1s
da que reallzamos, para aUngir 0 n.O 3.000
de aBsoc1ados, - esta agora em curso uma
outra e maior ca.mpanha, para atingirmos
on.· 4.000.

OUTBOS Nt'IMEROS
Meta dUzia de numeros nos permftimos
destacar daB contas 1untas, comparando-os com os das ger~ncias anteriores, a
f1m de que melhor se compreenda a actua-

!lao da ger~nc1a finda, e a actual posi¢o
do noSSQ Clube:
Total
1952
1953
1954
1955
1956
1957

das receitas :
................... . .............
.................................
........ .. .. .. .... .. .. ...... .... .
.................................
..................................
.................................

122.963$00
245.045$75
257.321$59
229.776$05
220.089$80
214.200$70

(Como i' nos IInos IInteriores,
enll bllillll resultou do pequeno
nllmero de selos emitidos, e de
cllrimbos lIutoriIlldos pelos nos505

Cotas
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

C. T. T.).

oobradas :

.................................
.................................
. .. .. . . . .. . . .. .. ... .. .. ... .... .. .
.................................
.. .. .... . .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. ..
.................................
.................................

35.245$77
39.693$90
71.310$80
76.029$50
87.007$40
84.796$00
85.220$20

3160- Mohamed HaBbullahkhnan 243
Mg. Taulay - Rangoon - 60.

CHECOSLOV AQUIA TCHECOSLOVAQUIE
- CZECHOSLOVAKIA
3167-Frantlsek Kulenda - Drahanovice
eis 86 - u. Olomouce (M) T.
60. 3. 90. 96. 97.

CHILE
3127- Reanto Aguilar V. - Casilla 46 Santo Ant6nio - T. N. 60. 1. 2. 90.
91.

ISRAEL
2681-Halfl Uriel - P.O. Box, 1734 Haifa - (A) Fr, In, T. N. U. Somente (only) 60 de 1. 2. 90. 91.

IRLANDA
316B-Peter J. Matthews-20, Kells Road
- Trim. Co. Meath (M/ A) In,
Fr, Es, T. N. U. 60. 63. 64. 66. (U.
63. 64.) 90. 92. 96. Facial.

HUNGRIA
Continuo com as minhas OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo,
se nao for mencionado usado:
1092/ 96
12$50
1190/97
25$00
1190/97 U.
10$00
1097/ 1101
e Av.148/52
65$00
1212/17
30$00
Av.119/29
45$00
1118/ 20
eAv.170/72
27$50
) 136/45
36$00
1130/ 37
32$50;) 159A
16$00
1130/37 U.
10$00
> 160/69
42$50
1140/50
30$00) 173/80
32$00
1158/77
125$00;) 173/80 U.
12$00
27$50
1202/09
35$00) 181/88
32$00
1183/89
25$00;) 189
50$00
Da HUNGRIA modema, tenho multo mals, selos novos em stock, mesmo
nAo denteados. Para informa!loes, e favor juntar franqula da resposta.
OutraB ofertas seguirao! Pagamento, adiantado, portes de registo aparte.

838/41
896
913/15
916/17,Av. 90
963/67
1024/28
1024/28U.
1040/42
1046/49
cAv.130/31

36$00
6$50
12$50
13$50
22$50
34$00
10$00
15$00

ALFREDO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Reletorio de Gerincie de 1957
Prezados cons6cios :
.cumprindo com prazer esta obriga!;lio
estatutliria, vimos dar-vos resumido c0nhecimento das principals actividades do
nosso Clube e da sua gel"1!ncia, no< ano de
1957.
BQLETIM
lil evidente a melhoria do nosso Bole-

tim, qUe passou a publicar-se mensalmente, e com dois grossos suplementos anuals,
contendo as rela!;oes dos nossos associados, no continente, no ultra.mar e no estrangeiro.
Aumentou 0 nfunero dos colaboradores do Boletim, introduzimos-Ihe uma sec!;lio numlsmAtiea, valorizou-s e ainda mais
o aspecto gr8.fico, sernpre que possivel
com aumento do nfunero de gravuras, e
tanto com 0 objeotivo de bern documentar
os princlpalsacontecimentos filatt'Hicos
portugueses, como com 0 de possuir urn
suficiente arqu,lvo de gravuras, com vista
ao futuro do mesmo Boletim.
Nlio obstante 0 que podemo6 garantir
que ainda melhor se apresentara 0 nosso
Boletim, nos meses que vAo seguir-se,
para 0 que contam06 com a valiosa ajuda
de todos os nossos colaboradores, e com 0
aumento da nossa massa associativa.
SEDE SOCIAL

Mantem-se a sltua!;iio que ja referlmos
nos dois relat6rios anteriores: Temos uma
boa sede, com infuneras salas, mas necessitamos de uma sede ainda melhor, com
duas salas maiores, e, principalmente,
num andar mals baixo, ou num predio com
elevador_ Pagamos uma renda eara, mas
estamos com possibilidades de pagar um
pouco mals. Ternos procuraiio e continuaremos procurando urn andar naquelas condi!;oes agradecendo todas as indica!;Oes
que, ~ tal respeito, os noesos associados
de Lisboa nos possam dar.
EXPOSI{JOES FlLA.Tti.ICAS

Dedicamos especial car1nho a organiza!;lio ou a colabora!;lio na organi~Ao de
exposi!;OOs filatelicas regionais, certos de

que tais exposi!;oes contribuem poderosamente para a expanslio da filatel1a.
Deste modo, organizamos, na sede social, a exposi!;lio de selos japoneses, com
a presen!;a do ilustre M1n1stro do Japlio e
de outras entidades oficiais, e a exposi!;lio
filatelica do Dia do Selo, ambas com a
participa!;Ao de alguns dos mals em1nentes filatelistas portugueses, como os ars.
Prof. Doutor Carlos Trlnclio, coronel Vitodno Godinho, Eduardo Cohen, etc., etc ..
Colaboramos valiosamente na organiza!;iio dIllS exposi!;Oes filatelicas do BombarraI e das Caldas da Rainha, e na da
«Casa do Pessoal do Laborat6rio Nacional
de Engenharia Civil:., as quais, como
aquelas outras duas, ficaram largamente
documentadas nas p8.ginas do nosso Boletim.
Neste momento, estamos a organizar a
1." Exposi!;lio FilateIiea na Unilio de GremiOB de Lojistas de Vsboa, a realizar na
Illtima Semana de Maio, e a colabo·r ar nas
pr6x1mas exposi!;Oes filateIicas de Settibal Santarem e Barreiro, todas com datas
ja ~arcadas, e das quals sera. feita largr..
pubIicidade nas p8.ginas daquele nosso
Boletim.

1958 "
No Congresso da Feder&!;lio Internaclonal de Filatelia, realizado em Telaviv,
em Setembro do ano passado, foi definltivamente acordado patrocinar a Exposi!;W «Belglca 1958:., que se realizaria de 9
a 18 de Agosto deste ano, dando assim
satisfa!;lio ao pedido formulado pela Federa!;l!.o Belga..
Noticias posteriores '1 nformaram, multo laconlcamente, que a Exposi!;lio nAo se
realizari-a, 0 que desgostou centenas de
coleccionadores de todo 0 mundo, que estavam preparando as suas colec!;Oes para
serern expostas na Expos1!;Ao, que serta
uma das maiores ate hoje realiza.das, e
posslvelmente das mals visitadas.
A F1edera!;Ao Belga, em Boletim Ofi!)ial, veio agora dar longas explica!;oes sabre a sucesslio dos factos que motivaram
o abandono dos trabalhos, e que se podem
resumir ass1m: Em Abril de 1957, 0 Sr.
Ministro das Comunica!;Oes prometeu, fol'malmente a emissl!.o de selos solicitada.
Em 9 de Novembro, numa coDfel"1!ncla
entre os Dlrectores dos Correios, 0 Presldente da Federa!;Ao, depois de ter feito
notar que se tinha perdido multo tempo,

CARIMBOS COMEMORATIVOS
lil de salientar, e de lamentar, contra a

tendencia veriflcada em todo 0 mundo, e
contra 0 desejo expresso pelos nossos coleccionadores, 0 pequeno nfunero de carimbos comemorativos, autorizados pelos
nossos C.T.T.. Mas cumpre-nCB reconhecer
que os mesmos C.T.T. sempre tern autorizado os carimbos solicitados pelo Clube
Filatelico de Portugal, motivo pelo qual
aqui lhes manifestamos a nossa mais viva
gratidiio, na passoa do llustre Correlo-Mor, nosso prezado Cons6cio benemerito
sr. Eng.· Couto dos Santos.
MASSA ASSOCIATIVA

Tambem e do conhecimento de todos
o esfor!;o desta, e das anteriores gerenclas do nosso Clube, no sentido de aumentar a massa associativa, e tanto para obter a expansAo da nossa filatelia, como
para conseguir aumento de receitas ordi-

~€atlza~a

motlvos pORqU€ nao S€

IT ALIA -

ITALIE -

e que serta dificil recupera.-Io, recebeu a
promessa formal de que a serie de selos
seria emitida, e de que 0 decreta sairla
antes de um m&!.
A a de Janeiro de 1958, a Federa<;lio
recebeu uma carta da Adm1n!stra!;Ao dos
Correios, anunciando que a emisslio tinha
sido acordada, mas em condi!;oes amblguas.
Tres dias depois, a Federa!;Ao entrou
ern contacto com 0 signatario da carta do
dia a de Janeiro, e decidiu recome!;ar 0
trabalho, apesar do pouco tempo, qUe resltava,ser insuflciente para preparar e organiza.r a Ebqposi!;Ao.
No dia 15 de Janeiro, foi solicitada
uma audiencia ao M1nJstro, com 0 fim de
se obterem v8.rias explica!;Oes sobre a colabora!;l!.o d06 servi!;os administrativos dos
Correios, aIfA.ndegas, etc ..
Flnalmente, sem qualquer resposta, a
Federa!;lio abandonou definitivamente a
esperan!;R de fazer em Bruxelas, em 1958,
de centre mondial de la Philatelle:..
o que profundamente se lamenta.

ITALY

a18S-Bruno Domini - . Via Vittorio Veneto 6 Bis - Mortara - Pavia (P) Po, Fr, In, Es, It, 60. 1. 2. 18.

POL6NIA - POLOGNE
-POLAND
a15a- Szymansld. Zenon-Gorz6w WLKP
- Kosyn Gd. 92/ 4 - (A) AI, In,
T. 60. 1. 2. 60. 19. 90. 96.
a 154-Bkirmunt Boleslaw - Ogrodowa
10/ 6 - Lublin - Fr, AI, Russo.
T. 60. Desportos. An1ma1s. Flores.
90.96.

ROSSIA -

Por
DIAS FERREIRA

RUSSIE

a185-Ianis Springis - Suvorova 105-10
- Riga I - Let6nia - AI, Fr,
Russo. T. N. 60. a. 62. 90. 96. 97.

CONTBmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

CLUBE fiLATeLiCO
DE PORTUGAL
CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES
Av. de Almirllnte Reis, . 70-3. 0 -0t.·

Telef. 54996

LISBOA

PORTUGAL

SACOR
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO It
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO
P AfS EM PRODUTOS DERIVADOS DO PETR6LEO

Filatelista Eminente,
e grande benemerito
da filatelia
o nosso ilustre consocio e queridfssimo Amigo sr. Eduardo Cohen,
ja 0 ano passado proposto pelo Clu-

EDUARDO COHEN

UNIDADES DE RECUPERAQXO DE GASES
/

COM BUSTIVEIS

tU BRIFICANTES

be Filatelico de Portugal para a
Lista dos Filatelistas Eminentes, da
Federa~ao Portuguesa de Filatelia,
vai 'se-Io de novo este ano, no proximo Congresso daquela Federa~ao,

a realizar num dos primeiros dias
de Maio.
Filatelista d08 maiores e melhores do nosso pais, que tantas e tantas vezes tern honrado, em exposi~oes filatelicas internacionais, para
si e para Portugal trazendo varias
e justfssimas medalhas de ouro,Eduardo Cohen tern jus, como raros, ao alto galardao da Feder~ao
Portuguesa de Filatelia.
Nos s 0 prezadfssimo consocio,
Eduardo Cohen temsido, desde ha
anos a esta parte, urn dos maiores
benemeritos do Clube Filatelico de
Portugal, e especialmente deste Boletim, pelo que, antecipadamente 0
s,audando pela merecidfssima distin~ao da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, aproveitamos a oportuni-dade para, uma vez mais, lhe expressarmos a nossa profundfssima
gratidao.

Se the interessa 0 desenvolvimento
e 0 prestigio da Filatelia portuguesa,
- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- FAQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

N6tulos

num;sm6t;cos

o centenaRl0 henR1QUlno € 0
ClncoentenaRl0 ba RepUBLIca
Em 1960, passara 0 centenarlo da
morte do Infante D. Henrlque, e 0 cincoentenarlo da proclam~ao da RepubIlca.
Quanto Ii prlmeira data, ja se aprestam as actlvidades oficlais para condigna
comemora!tao, e no que diz respelto, a. segunda, tambem estou certo de que se festejara tal acontecimento que permitiu a
Portugal honrosa posi!tao no conceito das
Na!toes, nao falando dos progressos materials alcan!tados na vida interna do
pals.
Estamos seguros de que a Filatella
estara patente, e de que edi!toes de selos
comemoratlvos de tao grandes acontecimentos nacionals v!i.o enrlquecer as colec!toes fllateIicas dos portugueses e dos estrangeiros.
Assim, por esse Mundo fora, se recordara 0 passado, e se assinalara, condlgnamente, 0 presente.
Aqui delxamos, desde ja e antecipadamente, 0 no:SSo aplauso entusiastico, para
que tal iniciatlva seja uma realidade.
Tambem desejamos que a Numismatlca nao falte nesses dois cerllames festlvos, cunhando-se dUal! ou mais moedas
para que a grava!tao no metal ateste:

EM DISTRIBUI<;.i.O A L1STA DE
OFERTAS N." 7, COM PAGINA
ILUSTRADA
(Envie-se gr6tis)
GRANDE VARIEDADE DE S~RIES
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0
MUNDO
(Noves)
NOVIDADES TEMATICAS
Desportos, Flores, Animeis, etc.

Ao melhor pre!to

COIMBRA FILATfLiCA
Rue de Sofie 23-1." -

COIMBRA -

Telef. 24334

PORTUGAL

•

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

atraves. dos tempos, 0 nome de urn principe condutor de homens, e de urn povo
que deu novos mundos ao Mundo.
Desde ja queremos salientar a grande aceita!tao, por parte do publico, de todas as mo edas comemorativas dos Ultlmos tempos, des de as do Centenarlo da
India ate Ii Renova!tao, Financeira.
Todas estas moedas s!!.o li!toes vivas
de urn passado glorios o, que n!!.o esquece,
mesmo quando fechadas nos cofres dos
usurarlos, ou dispostas nos tabuJeiros doo
numismatas, ou ainda nas montras dos
comerciantes da especialidade.
Falamos em Numismatica, e nao em
Medalhfstica. Nao quer isto dizer que
esta seja relegada para segundo lugar,
ou mesmo esquecida, neste concerto de
manifesta!toes f estLvas e patri6ticas, a
realizar em 1960.
No sector medalhfstico, a iniciatlva
particular pode e deve ter relevo especial.
Serla elevada contrlbui!tao para 0 estudo das artes da grava!tao, a colabora!tao dos gravado·r es oficials e dos gravadores das oficinas partlclllares.

NOTA: - Encontrava-se j~ completamente
eillborlldil estll n6tula, quando tivemos 0 prezer
de ler, nos jornais di~rios, as importontes dedoroc;6es do Professor Doutor Coeiro dll Moto,
presidente do comisso o henriquino. Agrlld~vel
6 pllrll mim, modesto oprendiz de Numism~tico .
verificllr que noo foi esquecido este conto do
Silber humllno.
Noo 6 s6 0 bronze, nos prllc;as publiclls , que
recordll os grandes figuras da Humanidllde ;
pelos discos monetiformes se faz perduror.
lIquem e ol6m fronteiras. 0 mem6rio daqueles
que bem merecerllm.
Assim. 05 homans os contemplam otrav6S dos
s6culos. por es~ .. Mundo fora.

(08 8eLo8 tipo
cLa

'corO(l ,

cg}uine

(Conclusio )
NAo se sabe quantas estampUhas foram sobrecarregadas, nem 0 m~ certo em
qUe esse trabalho fol feito, porque, tratando-se dum assunto local, comunica!tao
alguma, -a esse re.speito, foi feita para 0
ministerlo, e nem na secretarla da antiga Junta de Fazenda, nem na do governo, sucessora da primeira, nem, ainda,
nos seus boletins oficiais, alus!!.o alguma
existe ao assunto, visto que os trabalhos
da Imprensa da Guine s6 a partir de
fins de 1882 e que fOrant, obrlgatorlamente, discriminados nos boletins oficiais.
o trabalho da Imprensa, que devfa ter
sido executado em fins de Junho, foi pessimo, e pesslrno ficou, porque nAo havia
revis!!.o.
Assim, as imperfei!tOes abundam, 0
que n!!.o admira, visto que, na pr6prla Casa da Moeda, a eSSe tempo, tambem as
havia .. .
Foram sobrecarregadas -todas as taxas
da emissao de 1877 de cabO' Verde, e as
sobrecargas foram todas feitas a tinta
preta, por outra n8.o haver na Imprensa,
f8l1ta esta qUes6 em Janeiro do ano seguinte foi remediada.
A Casa da Moeda que, desde 9 de JuIho do ano anterior, nao enviava estampllhas do correio para a Guine, remete-lhe em 1 de Agosto:
5 reis
150 estampilhas da taxa de
10 reis
150 estampUhas da taxa de
25 reis
1.000 estampilhas da taxa de
50 reis
1.000 estampilhas da taxa de
1.000 estampilhas da taxa de 100 reis

o Boletim Oficial da Guine, n.O 49, de
30 de Dezembro de 1882, inserla a tabela
dos portes a que ficava sujeita a correspondeDcia entre os portos da Guine:
CARTAS
cada 15 gramas ou fracgao de
15 grs.
25 reis
BILHETES POSTAIS
Simples, cada urn
10 reiR
Com resposta paga
20 reis

P or
J. PIRES DE FIGUEIREDO
JORNAIS POLITICOS, LITERARIOS
SCIENTIFICOS E INDUSTRIAlS
Cada 50 gramas ou fracgao, de
50 grs.
5 reis
MANUSCRITOS
Cada 250 gramas
25 reis
Cada 50 gramas a mals de 50 grs 5 reis
PREMIO DE REGISTO
Alem do respectivo porte

50 reis

A VISO DE RECEPQAO
Cada urn
25 reLs
As cartas lIlao franqueadas, ou com
fr8lllquia lnsuflciente, ficam sujeltas Ii taxa igual ao dobro do valor doe selos que
Ihes faltarem.
Portes a que fica sujeita a correspond~ncia originarla da provincia destinada
outras provincias ultra.m.arin.as portuguesas, continente do reino, A!torres ou
Madeira, quando a mesma for feita por
embarca!toes portuguesas, ou por navios
estrangeiros que transportarem gratuitamente as malas do correio.

as

CARTAS
Cada 15 gramas ou frac!t!!.o de
15 grs

50 reis

BILHETES POSTAIS
Simples, cada urn
Com resposta paga

10 reis
20 reis

JORNAIS, IMPRESSOS E AMOSTRAS
Cada 50 gTamas ou frac!tao de
5 reis
50 'g rs
MANUSCRITOS
Ate 250 gramas
25 reia
Ate 500 gramas
50 reis
cada 50 grs a mais de 500 grs
5 reis
PR1ilMIO DE REGISTO
CARTAS DE VALOR DECLARADO
250 rels
Cada 100$00 ou frac!tao
(Alem do porte -e registo)
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AVISO DE RECEPQAO
Cada urn

25 reis

Anodel88S
A Guine, neste ano, requislta, em 14
de Malo, pelo seu oficio n." 56, estamplIhas do correio.
A Casa da Moeda tinha-lhe envIado em
3 de Abril:
500 estampUhas da taxa de
5 rels
500 estampUhas da taxa de
10 reis
2.000 estampUhas da taxa de
25 reis
2.000 estampUhas da taxa de
50 reis
2.000 estampUhas da taxa de 100 reis
Mas, em 3 de Julho, volta a envIar:
2.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
4.000 estampUhas da taxa de
25 reis
4.000 estampUhas da taxa de
50 reis
2.000 estampUhas da taxa de 100 rels
AJ1o. de 1884
A Gulne pede estampUhas do correio,
em 29 de Fevereiro e em 7 de Agosto, pelos seus oficlos N." 23 e 62.
A 11 de Novembro, pelo seu oficio n."
85, requisita as seguintes quantldades e
taxas:
2.000 da taxa de
15 reis
1.000 da taxa de
10 reis
3.000 da taxa de
215 rels
3.000 da taxa de
150 reis
600 da taxa de
200 reis
500 da taxa de
300 rels
- Neste oficio hi 0 seguinte
despacho: «devem requlsitar-se
as estampUhas do correio pela 3.'
repartl"ao. 19-12-1884).
Neste ano de 1884, a Ca.sa da Moeda,
envia para a Guine:
Em 3 de Abril:
25rels
2.000 estampilhas da taxa de
150 reis
3.000 estampUhas da taxa de
500 estampUhas da taxa de 100 reis
Em 6 de Setembro:
1.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
1.000 estampUhas da taxa de
215 reis
1.000 estampUhas da taxa de
150 rels
1.000 estampllhas da taxa de 100 reis
500 estampUhas da taxa de 200 rels
500 estampUhas da taxa de 300 reis
Volta a remeter-lhe, em 18 de Novembro:
2.000 bUhetes postais da taxa de 10 rels
Estes bUhetes postals faziam parte
dum fabrlc(l. de 36.000 bllhetes postais da
taxa de 10 reis, pela Casa da Moeda, em
9 de Setembro.

Foram estes bUhetes posta.is, que se
fabrlcaram para sernr nas nossas provlnclas ultramarinas de Cabo Verde, Gulne,
SAo Tome e Principe, Angola, Mo"amblque, Macau Timor, os prlmelros que ali
circuiaram.
E, em 4 de Dezembro, a Casa da Moeda, volta a remeter para a Guine:
1.000 bUhetes p06tais da taxa de 20 rels
1.000 bilhetes postals da taxa de 30 reis
Estes bUhetes postais faziam parte
dum fabrlco de 36.000 bllhetes postals,
sendo 18.000 da taxa de 20 reis, e 18.000
da taxa de 30 rels, para serem distribuldos pelas nossas provlncias ultramarinas.
Destas taxas foram os prlmeiros fabricados pela Casa da Moeda.
Ano de 1885
N!l.o tendo a Casa da Moeda satlsfeito
a encomenda do oficio N." 85, da Guine,
o governador, pelo seu oficio n." 18, de 25
de Feverelro de 1885, insiate:
«Como n!l.o tivessem alnda chegado
aquela data, os sellos requisltados,
pede para ser satisfeita a requisi,,!l.o
de 11 de Novembro de 1884)
A Casa da Maeda, neste ano, remate-lhe:
Em 16 de Abrll:
3.000 bUhetes postals da taxa de 10 rels
E, em 28 de Agosto, torna a mandar:
2.000 estarnpUhas da taxa de
5 reis
1.000 estampUhas da taxa de
10 reis
3.000 estampilhas da taxa de
25 reis
3.000 estampilhas da taxa de
50 rela
600 estampilhas da taxa de 200 rels
Para em 30 de Outubro, voltar a mandar-lhe:
5.000 estampUhas da taxa de
5 reis
5.000 estampUhas da taxa de
10 reis
5.000 estampUhas da taxa de
25 rels
5.000 estampUhas da taxa de
50 ~is
5.000 estampUhas da taxa de 200 rels
1.000 estampUhas da taxa de 300 rela
ADo de 1886
A Casa da Moeda, que ji tinha em
prepara,,!1.0 0 selo com a efigle do rel D.
Luis, e, naturalmente, para alivIar 0 stock
de estampUhas do tlpo Coroa, envia para
a GUine, em 5 de Abril:
2.000 estampUhas da taxa de
5 reis
2.000 estampUhas da taxa de
10 reis
2.000 estampUhas da taxa de
20 reis
2.000 estampilhas da taxa de
25 rela
5.000 estampllhas da taxa de
50 reis
1.000 estampilhas da taxa de 100 rets
E, em 4 de Agosto:
5.000 estampllhas da taxa de
5 rels

2' CR6NICAS

Ainda

catalogo nao
comercial
0

A croniqueta aqui publicada hi algumas semanas, so·bre a necessldade da edi,,!l.o de urn cat8.J.ogo de selog, de autorla
e caracteristicas nao comercials, foi, muito gent'lmente, transcrlta na revIsta
«Mercado Filatellco), do Porto.
E porque somente na transcri"Ao desta revIsta a leu 0 sr. Francisco J, A. Rebelo de Andrade, nela episOdicamente citado, este filatelt9ta. envIou, aquela revIsta, uma carta de que, na mesma data,
nos envIou duplicado.
Ora isto da Imprensa tem suas regras, algumas bern elementares, e a carta do sr. Rebelo de Andrade a mencionada revIsta, antes de a n6s, autor do arUgo, e a este jornal, que orlglnarlamente
o publlco'IJ, dar ou pedir expllca"oes constitui Infrac"iio manifesta, que nos deE;Obrlgal"ila. de qualquer rectl:fll.cagli.o ou
simples expllca"iio.
Mas n6s expllcamos que a converga
que tivemos com 0 sr. Rebelo de Andrade
foi verdadeira - e nem ele a nega, claro.
Que outro's distintos fUateUstas anterlormente nos tenham ,p edido a publlca"li.o de
urn cat8.J.ogo nao comercial, e verdade
igualmente Indiscutrvel, documentada nas
cr6nicas anterlores. Tals pedidos sernram para lntrodu"ao e justifica"li.o daquela nOE:sa cr6niqueta. Quanto as res't antes considera~oes que nela, multo resu_
midamente, fizemos, -todos os nossos leitores com certeza compreenderam que
eram da nossa inteira autorla e reaponsabUidade. Ese, alemdas nossas· considera"oes e dos nossos argumentos, existem alnda os referldos, na sua carta, pe10 sr. Rebelo de Andrade - entao bern se
compreende que ele nos tenha sugerldo
«que uma entidade desinteressada comerciaimente editasse urn catilogo). Que e,
palavra mals, palavra menos, 0 que escrevemos. - V. C.

DO

Unanimidade ,associativa
Reuniu-se hi poucos dias a assembleia
geral do Clube FUatelico de Portugal,
'Para dlscussiio e aprova"Ao do relat6rlo
da ger1incia de 1957, e das contas respectivas, e todos tivemos 0 prazer de verificar que ela decorreu com uma compostura exemplar. 0 relat6rlo e contas, bern
como 0 parecer do conselho fiscal, foram
aprovados por aclama"iio.
Seguidamente, procedeu-se a elei"ao
dos corpos directivos para 1958, tendo sido oeleitos para a Direc~ao, pOl' unani.mldade, os srs. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho tenente-coronel Francisco Cardoso
Salga:dO, tenen-te-coronel Godefroy de
Abreu Lima, dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, dr. Jorge de Melo Vieira, eng.
Monteiro de Aimeida e dr. Maximiano de
Sousa Lemos.
De salientar, a unanim1dade desta elei"ao, que he. muitos &nos nli.o se verificava no Clube Filatelico de Portugal. E
de salientar, princtpalmente, a inclusli.o,
no novo elenco executivo, de tr1is nomes
novos - os tr1is wtimos - de elementos
muito activos e distintos" de grandde dedica"iI.o ao clube e a filatelia, e de cuja
actua"iio directiva muitissimo ficamos a
esperar.
Mas esta assembleia geral do Clubc
Filatelico de PortugBil teve a. aBsinale.-la
uma outra pedra branca: a leitura d€
uma carta nobUissima do eminente filateUsta Eduardo Cohen, a comunicar uma
SUa nova contrlbui"Ao para a manuten"ao
e valorlza"ao do boletim do clube. Contrlbui"Ao e carta que creditam aquele eminente filatelista, e nosso querldissimo
8Jl'rlgo, como 0 benemerito n." 1 da Filatelia portuguesa! -V. C.

JORNAL FILATELICO
Av. Ant6n1o Augusto de Aguiar, 1S-V-D.

LISBOA

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

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

*

RESTAURANT£ 1;PI(0
RESTAURANT TYPIQU£
TYPICAL RESTAURANT

23

GUINlI:, aposta ou na Casa da Moeda sobrecarga grande - ou na lroprensa Nacional da GUine - sobrecarga pequena.
D esta forma, a provincia de Cabo Vel'de ainda teve ligada a st, POT mals uns
anos, 0 seu antigo dlstrtto, embora, agora, s6 pelos selos do correio.
Em todas estas em1saOes, incluinda. a
local, aparece 0 erro do «40 reis Mo~am
blque), proveniente de terem introduzido
urn cunho do selo de 40 reis MO!<8JIlbique
na forma dos selos de 40 reis de Cabo
Verde.

5.000 estampUhas da taxa de
10 rais
5.000 estampUhas da taxa de
20 reis
5.000 estampilhas da taxa de
25 reis
2.000 estampilhas da taxa de
40 reis
5.000 estampUhas da taxa de
50 reis
Nestas remassas iam, ja. com as no>vas
cores, as estarnpUhas das taxas de 10, 20,
25, 40 e 50 reis, que circularam cQDjuntamente com as das emis,soes 1881/1884.
Todas estas estampilhas que, na provincia da GUine, circularam de 1881 a 1887,
eram estampilhas da provincia de Cabo
Verde, .sobrecarregadas com a palavra

Notas das reme!lsas feitas, pel a Cas a da Moeda, de estampilbas
e Bllbetes postais, para a Provincia da GniDe, de 1879 a 1887
Estampllhas do correlo

Fados e Guitarradas
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A CASA A. MOLDER
e sempre fornecedora das melhores
pe<;as c1assicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leil6es filatelicos mensais,
Compra colec<;6es, «stocks,., variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofere<;a
interesse a grandes coleccionadores
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Quando hA alguns dias me encontrava
com vArios amlgos, a mesa de urn cafe,
em alegre palrelo sobre a filatella e seus
problemas, surgiu-me a Ideia da criaQllo
dum programa filatel1co na Televisllo
Portuguesa.
A filatelia, passatempo tllo em yoga
nos dias de hoje, pOderia servir de motivo,
pleno de interesse, para. uma serie de progra.mas televislonados.
1il conhecida de todos a diflculdade com
qUe a TelevisA.o Mundial, e mals alnda a
nossa jovem Televisllo, lutam para a realizaQao dos seus programas.
Sendo a filateUa urn manancial inesgotAvel de &SSuntos educativos e instrutivos,e 0 ·g enero de colecQIlo que em todo

Cbameiras ·PHILORGIAPacotes de 1.000. Pre'ios para revenda

Pedidos a.o representante
exclusivo em Portugal:

J.

Fialho deMacedo
I L H A V 0 - Telef. 61

Compra e venda de selos de Portuga l
Ultramar - Artigos filatltlicos

01" ...
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Por

LEITE

SOARES

o Mundo maior nfunero de adeptos possui,
darla sem duvida materia de multo interesse para. programas de televisllo.
Atalharll.o, porem, que e facil dizer-se que urn assunto tem interesse, tornando-se contudo mats diffc11 qua.ndo se
prebende concretizA-lo. Nao e, tOdavia, este, 0 caso do co,l eccionamento de selos. As_
sim, poder-<se-iam realizar entrevistas com
coleccionadores, que os ha em Portugal,
de grande nomeada. POder-se-ia mostrar,
nessas entrevistas, 0 modo como eles
montam as suas colecgoes, e ate mesmo,
vamos la, mostrar algulllaB das pegas
mals rar!llS dos SellS albuns.
Poder-se-lam fazar palestras sobre 0'
selo, correlacionando..o com 0 assunto que
ele divulgou e imortallzou em sua imagem. Assim, serviria a filatelia de ensejo
para falar sobre Arte, Ci~ncia, Hist6rla,
etc., assuntos que nllo s6 lnteressam 0'
fila;tellsta, como 0 publico em geral, permitindo-lhes a aquisig8.0 de conhec1mentos
que tao vasta ilustragllo possuem DaB estampilhas postals.
Eis uma ideia que, por me parecer
aproveitavel, n!l.o hesitei em detxar aqul
expressa, oferecendo tOda a colaboragllo
que os pobres mas sinceros prestimos deste Clube possam vir a dar para a sua realizagao.

A inutilizagiio dos selos de porteado,
pela forma como os C.T.T. a vlim fazendo, tern merec1do, por parte da grande
massa dos filatelistas porlugueses, censuras sem fim, e dado lugar a descontentamentos, por aquela verificar que nada
Se- faz para obstar a este estado de coisas.
Na verdade, os problemas der!vados
da filatelia sao, nos tempos actuals, dignos de melhor so·rte e consideragao, bern
merecendo ser encarados e resolvidos pelos Poderes Constitufdos, por isso que,
alem do mw, a fUatelia se traduz numa
poderosa fonte de receita para 0' Estado.
Este urn dos motivos por que a quase
generalidade dos Estados acarinha a filatelia, em vez de desdenhar dela.
Os alvitres, criticas, censuras e queixas, precisam de ser ouvidos e apreciados, para qUe estudados e acarinhados tenham uma resposta condigna; e que eles
mostram 0 interesse que merecem do publico, que pretende sempre uma melhoria
de coisas ou servigo, e, quando tal sucede,
Se nos dermos conta da realidade, logo
verificaremos· que, em futuro pr6x1mo,
prOduzem frutos beneficos.
o Sr. Correio-M6r deve saber de sobra
quanto penaltza os coleccionadores a forma com slio inutilizados os selos de POTteado, que Mm de 's er por eles votados ao
abandono. e. que nos conste. nada fez ate
a data, para obstar a este inconveniente,
por is So qUe ele se mantem.
Se ho~vesse alguma consideragll.o pelo
caso, ja teria surgido uma forma de 0
remediar, pOis silo aforlsmos velhos e reIhos que <s6 para a morte nllo ha remedio:.... e <querer e poder:. ...
- -0 -

-

Em resposta a uma carta do distinto
filatelista Francisco Rebelo de Andrade,
ja do, corrente ano, em que oferecerla
para 0 Museu Postal dos C.T.T. um sobrescrlto com selos de porteado in~tm
zados em 1958, e com destino ii Posterldade, ·respondia, com fina ironia, 0 Sr.
Correio-Mor: «0 referldo sobrescrlto sera,
de facto, mais urn testemunho do cuidado
com que 0 pessoal das estagoes procura
desde ha mUito, apor nltidamente marcas
de dia em correspond~ncia, e da forma
absolutamente regular por qUe continua
a dar cumprlmento a uma determinagiio

DR.

JORGE

Pe/o
DE MHO

VIEIRA

ministerial de 10 de Maio de 1948, que
manda inutilizar, a tinta ou a lapis-tinta,
cs selos de porteado que se afixam nas
correspondlincias, quando os destinatArios
desejam pagar as importAncias em que a:s
mesmas sil.o porteadas:.. Sic.
Tem sua Excelencia inteira razao! .l!l
bern uma marca de dia ii C.T.T. portugulis, a cruz a tinta 'a posta no selo, a que
o coleccionador, ao deita-lo no cesto das
coisas inuteis, deve acrescentfar, em tom
laudat6rio
R. I. P.... (Requiescad in
pace} ...
- -0- -

o que interessa, porem, nao sao a s
finas !romas, iDem a. parte graciosa das
questoes, outrossim, que os problemas sejamencarados de frente, e resolvidos; que
surja, em suma, uma nova determinagiio
ministerial que substitua a de 10 de Maio
de 1948.
Por que nao levam os carteiros· consigo, para emergencia, selos pre-obliterados, 0 que se traduziriaem mais uma
fonte de receita para 0 Estado, po·r ser
uma nova serle de selos a exportar pelo
Bureau Filatellco, e, ao mesmo tempo,
urn novo motivo para 0 coleccionador?
Esta uma sugestao, mas "erve-me
qualquer outra, melhor do que ela, quando consentiinea com a realidade, e que
obste - ao Inves do que agora sucede ii destruigao· de urn valor econ6mi::o, 0
qUe e sempre condenavel e, alem do mais,
prejudicial a Nagao.

.
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Pela simpatia que aempre dedieamoa
nascida certamente do facto de pertencermos 'a uma provincia donde os homena abalaro em numere apreciavel paraessa ainda j6vem
Na!<ao, e por sentirmoa que por la ha quaL
quer colsa de especial que leva os nossos
emigrantes a fixarem-se, nao e de admiraT que, quando nos eontagi8Inos com os
bacilos filart:elicos, procurassemos saber
como a epidemia come!<ara a grassar na
terra das pampas, dos tango's e de Cizinando Sombra...
E 'assim ficam06 sabendo que 0 seu prJmeiro selo - passe 0 termo, - data de 21
de Agosto de 1856. As origens do seu advento - 0 <CorreIo de Corrientes:. - remontam a 1820, seguindo-se uma lei provincial, em 19 de Dezembro de 1821, separando do Ministerio da Fazenda a Adminiatra!<ao dos Correios, e fixando 0 vencImento do respectiv~ adminiatrador em
$10 mensaia (moeda argentina), acreacido daa tarlfas posta-is. Em 1825, organiZOU-Se a sua contabilidade, e deterroinou-se 0 dep6sito dos recebimentos na <Contadoria PrIncipal da Alfandega de Corrientes:., publicando-se, em 15 de Setembro de 1826, 0 diploma que organizou 0
servi!<o postal, fixando-Ihe normas e obriga!<oes.
Em Novembro de 1834, autorlzou-se,
por lei provincial, D. Francisco Bower, a
<poner sobre las aguas d el rio Parana un
buque a vapor:., que transportaria passageiros e correspond~ncia. Nao chegou a
realizar-se esta explol'a!<ao, ate que em '
23 de Abril de 1853, como a tentar pOr
urn final ao precari(» p eriodo da Administra!<A.o dos CorreIos, entre 1825 e 1852,
o Gov-ernador Pujol criou urn . <correio
semanal:. , para toda a Provincia, <libre
de porte por ahora:t, a co'rrespond~ncia

a Republlca Argentina,

~ ~rJa&
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brescrito, que nos foi oferecido pelo distinto medico e marcofilista dr. Artur Beja, e igualmente esteve exposto naquela
Exposi!<iUl Filatelica Regional de Caldas
da Rainha.
Trata-se de urn exemplar excepcionalmente bern carimbado, com a data de
25 Set. 1936, muito posterior a de identico carimbo publlcado na <Nota de Re-

dac!<ao:. do artigo atms referido.
o eotejo de todas as datas mostrs que
os dois carimbos foram usados, <pelo menos, desde 15 de Julho de 1932 a 10 de
Agosto! de 1937) , - e que foram usados
simulta.neamente, urn na esta!<ao dos
Correlos, e 0 ollltro no posto da Comissli.o
de Iniciativa e Turismo da Figueira da
Foz, no chamado Bairro Novo.

........................................................................................................................
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que fosse entregue. Apesar de tudo, cont!.nuaram a nao ser satisfat6Ilos os resultadoS', 0 que motivou que por urn novo
decreto, -de 26 de Julho' de 1854, se criem
varios trajectos de correio, na mesma
ProvinCia.
Serve esta lei de base a organiza!<ao
dos correios provincials, durante varios
anos, mas independentes da Confedera!<il.o Argentina, muito embe,r a diplomas
posteriores sUbmetaro as diferentes provlncias A Inspec!<il.o Geral dos Corre!os,
excep!<ao para a parte federalizada e para a Provincia do Corrientes. Temos assim a considerar 0 Correio Provincial
e 0 Naclonal. 0 prlmeiro, com autonomia
deste, Plas verlficando-se 0 caso, urn tanto ou quanto eurioso, do Nacional Be intrometer no Provincial, com carreIras
do Parana A c1dade de Corrientes, e daqui'
a Posadas, subsidiando alnda entidades
que Se dedicassem ao transpol'te de correspondencia, entre as quais a de D. ft..ntonio Lapido, que, em 1856, inaugurou
a 1lSiQ dos selos posta.ls em Montevideo.
E porque este val longo, e fizemos
urna llgeira resenha hist6rica, seja-nos
permltido dar por finda esta primeirs
parte, preci.samente com a apari!)i1o do
selo, para, nurn pr6ximo artigo, encararmos este, '& 0 mesmo tempo que soMcitamos a. benevol~ncia do le1to'l', pois, nA.o se
trata dum erudito no assunto, mas a.ntes
dum simples anotador destas <pequenas
coisas:., para 0 que multo contribuiram
em tempos, com ensinamen~o~ e eed~neia
de elementos, simpaticos e bons amlgos
da Lega!<ao da Arg-entina nesta nossa
Capital, a quem, por dever e gratidao,
manlfestamos profunda amizade.

daLao de {ilatelia e ·
nllrnicSrnalica ern delubaL
R E ·G U L A MENTO
Art.· 1." - Uma Comissao de Filatelistas e Numismatas de SetubaI, realiza
nesta cidade, no Salao Nobre da CAmara
Municipal, de 20 a 27 de Julho de 1958,
o 1.· Salao de Filatelia e Numismatica
em Setubal.
Art.· 2." - Serao constitufdas duas
Comissoes: Uma de Honra, composta pelas entidades oficiais e pelos representantes da Federa!tao Portuguesa de Filatelia,
Clube Filat6Iico de Portugal, Sociedade
de Numismatica, C.T.T. e Director do
Museu Etno.J6gico Portugues, sob a Pre·
sidencia do Ex.mo Sr. Governador Civil,
e outra Exeeutiva, cornposta pelos signatarios.
Art. 3." - Este Salao destina·se aos
FilateUstas e Numismatas residentes ou
n8lturais do Distrito de Setubal.
Atr." 4." - Os expositores teriio· que
fazer a sua inscri!ti!..o junto da Comissao
Executiva do Salao, ou no Posto de Turismo da CAmara MUnicipal de Setubal, e
enviar aquela ComissAo, com a anteeedencia de urn mes, sabre a data da abertura
da Exposi!tao, uma Beta detalhada do
material a expor, e a indica!tlio do nUrnero
de quadros ou vi trines a utiliza.r.
Art." 5". - TodD 0 material a expor
devers. estar em .poder da Comissao· com
a anteeedencia de 8 dias sabre a abertura
da Exposi!tao.
§ 1." - Sera passado reeibo do material entregue para 0 Salao.
Art." 6." - Nenhum Expositor podera
retirar a sua participa!tao enquanto 0 SaIlia estlver patente ao' publico.
§ 1.· - Nos 8 dias seguintes ao encerramen to, serao entregues contra 0 recibo
as participa!toes dos Expositores.
Art.· 7.· - 0 material f!1at6lico sera
apresentado em folhas, e ~osto em qua-

dros fechadoa com as dimensoes de
l,oom X 1,10 m (campo de exposi!ti!.o), e 0
numismatico em vitrines apropriadas.
Art." 8." - A entrega e devolu!ti!.o do
material filat6lico e numismatico far-se-a
por conta e risco do expositor, e pelo, modo que este desejar.
Art." 9." - Nenhuma responsabilidade
podera ser atribufda a ClJomissao, pelo
dano causado no material exposto, OU pela perda do mesmo, comprometendo-se
esta, no entanto, a assegurar 0 maior cuidado com as participa!toes qUe the forem
confiadas, e procurando conseguir a necessaria vigila.ncia e polic!amento.
Art." 10." - A explJosi!tao de todo 0
material dependera das disponibUidades
de quadros e vitrines, podendo, desde que
se torne necessario, reduzir-se 0 material
de qualquer EJq>Ositor.
Art." 11." - Os JUris, nomeados pela
Direc!tao do Clube Filat6lico de PlJortugal
e Sociedade Portuguesa de Numismat!ca,
apreciariio 's empre 0 material de qualquer
~xpositor, e das suas decisoes niio cabe
recurso.
Art." 12." - 0 materia.! a expor sera
dividldo pelas seguintes classe9:

o

c.arimbo publicitario
da Figueira da Foz

Em recente artigo de uma revista da
especialidade, 0 dlstinto marcofilista que
Se encobre sob 0 pseud6nimo de cChapa
3:. , publicou interessantes apontamentos
sobre carimbos portugueses ,p ouco conhecidos, urn doe qua.1s 0 carimbo publ1citario da Figueira da Foz, que diz ter estudado. apenas em selos soltos, acrescentando: cNestas condi!toes, examinei alguns milhares de selos, tendo conseguido
juntar cinco exemplares, gra!tas aos quais
me foi possfvel ler alguma coisa:. .
Em seguida a gravura da reconstitui!tao de urn carimbo, com data de 13 Mai
33, conelui:
<1." - 0 carimbo diz: VISITAI A FIGUEIRA DA FOZ/ A MAlS LINDA PRAIA DE PORTUGAL/
/ CORR." E TEL."/FIGUEIRA DA
FOZ.
2." - A data apresentada, no cagrupamen to:. par mim feito, 6 de 13 MAl
33.
3." - 0 carimbo era propriedade da extinta Comissi!.o de Iniciativa e Turismoda Figueira da Foz.
4." - Util1zava-se tambem na marca!tAo

P./o
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da correspondancia no. P C T F de
Bairro Novo, instaJlado no ediffcio
daquela ComissAo.
5." - Foi retirado do servi!t(> em 1937, em
curnprimento do despacho de S. Ex."
o 'Correio-Mor.
6.· - Foi restitufdo iI. referida Comisslio.
7." - A actual Comissao Municpal de ':furismo desconhece 0 seu destino:..
Trata-se, efectivamente, de urn carimbo ·p ublicitarto portugu~s, e pouco conhecido, nAa. obstante nlio ser dos mais antigoa. Ou, mais rigorosamente: de dois carimbos publicitarios portugueses.
Possuinlos do primeiro, da Figueira
da Foz, urn exemplar em sobrescrito, recentemente ~osto na Exposi~lio Filat6lica Regional de Caldas da Rainha, 0 qual
e de data anterior: 13 AGO 32.
E possuimos do segundo, Figueira da
Foz, Bairro NOVO, urn exemplar em so-

Classe I - Prefilatella
Classe

n-

Colec~es de sel0'8 especlaJizad88, ou conjunto de uma ou
ma.is emissoes devidamente
estudadae de:

a) - Portugal, llhas Adjacentes e UItramar;
b) - Estrangeiro.
Classe

m-

Col~oes de salo tlpo, ou
conjunto de uma ou ma.is
emlssoes de:

JA . C

I

s ".

zoao Go ,~ ~ l.I: l a l t)O bT>41ho
C,-, stv i
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2

5.000 >
5.000 >
5 .000- >
5 .000 >
-10.000 >
-10.000 >
(b)
- 5.000 - 10.000 - serIe
-10.000 >
> - JuIho
5.000 >
> - Agosto
5.000 >
19157 - Fevereiro 5.000 >
> >
> >
1956 - Mal'l<o
> >
> >
> -Abril
>
>
> -Mala
> - Junho

(0)
(b)

A9
A5 (a)
A10

All
D1
D1
B1
B2
A12
A13
A14

Sem selo impresso, 106 com vinh eto do
Obro SociClI dos C .T.T..
Grovuro 0 preto sem indicllc;iio de se rie.

«Carta publlclt6.r1a.

«DIVULGANDA»

Em Setembro de 1955, Augusto de
CaStro Mafra (entao residente na Avenida de Joao XXI - n.· 45, rez-do-chao ,em
Ltsboa) , requereu para ser autorizada a
selagem, na Casa da Maeda, em condigoes
semelhantes as da <Carta. Postal Univer-

FILAT~lICO

DE PORTUGAL

ANDNCIOS

sab , de que tratamos atras, de uma carta
destinada a divulgagaa e propaganda, que
r egistou com a titulo de cDIVULGANDA>.
Apresentou entao urn modelo, que tinha espagos destinados a escrIta, e outros
para publlcidade au para motivos turIsticos, a fornecer pelo· SecretarIado Nacional da Informagao, Cultura Popular e TurIsmo.
DeferIdo 0 requerimento em 19 daquele m~s, foi 0 interessado informado de
que devia previamente assumir os encargos de todas as despesas, taxas, etc.
Segundo 0 modelo entregue em 10 de
Outubro, cada folha terIa impresso urn
rosto e um verso, em cada face, reciprocam ente opostos, pelo, que assim se obterIam, pelo corte a fazer pelo interessad:>,
duas cartas.
o assunto nao teve seguimento, por
ter sido interposta reclamagao judicial da
Empresa da <Carta Postal Universal>, que
ja anteriormente tinha registado patente
de processo semelhante.

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, india Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece sel08 portugueses, especialmente India; Envelopes do
1.. Dia; MAximos e Intelros. PrellarIo a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu~s, troco por selos para a sua coleegao, mediante mancollsta.
SANCHO OMBIO
RUII da Madalena, 80-3.· - llSBOA
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
(;T8.Ildes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou Itll.lia, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gannaro - Miano (Napoli) Itll.lia.
Dou selos do Brasil, por comemorativos,aereos e col6nias. A. Rezende-CaIxa
Postal, 57215 - S . Paulo - Brasil.
Desejo trocas de selos univerSals mediante mancolista, base E . Santos, Yvert
ou Gibbons - Eng. L. da CUnha Gomes
- Mapuga - Goa - India Portuguesa.

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAl OR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA!

A DE MAIOR TIRAGEM!

UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO!

a) - Portugal;
Ilhas Adjacentes e Ultramar;
c) -Estrangeiro.

b) -

Classe IV Classe V -

Marcofilla
VAria:

a) - Ensaios, provas e falsif!eagoes;
b) -Inte1ros Postais;
e) - Sobrescritos do 1,· dia, comemorativos ou outros;
d) - Colecgoes tematicas.
Cluse VI-Moedas:

a) - Antigu!dade Classiea;
b) -Portugal e Ultramar;
c) - Estrange1ras;
d) - Medalhas e CUrIosidades.

ECONOMICOS
Solicito canje con todo el mundo. Selos
comunes en contidad, y composiciones de
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual
de cualquler pais. Doy novedades y conmemorativos por Colonias, usados.
Marcelo. O. Dana - Casilla 3230 - CC
- Buenos Aires - Rep. Argentina.
Ofere go series tematicas no,v as de todo 0 mundo : DESPORTOS, FLORES,
ANIMAlS, .\VIAQAO. Desejo receber novidades do Ultramar Portugues. Resposta
imediata aos envios de 200 escudos. Hendriks - 55, rue General Ruquoy - Bruxelles - Belgique.
Uaravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dinfs 10$, 20$,
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-L1sboa-(Portes
registados extra).
Enviem 100 ou mais selos do seu pais,
e receberiio igual quantidade de Espanha.
GIL RUIZ - Padre Calatayud - Pamplona - Espanha.
Desejo correspondentes para troca de
selos nacionais, novos ou usados, em Cabo Verde, GUine, India, Macau, MogaIDbique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola.

AI"t.· 13.· - Os JiirIs poderi!.o atribuir,
se assim 0 entenderem, e em conform!dade com 0 merito do material exposto,
medalhas de vermeil, prata e bronze,
aJem dos premtos que forem oferecidos
por outras entidades.
Art. 14. - 0 acto da inscrIgao impUca, por parte do expositor, a aceitagiio
do presente regulamento.
A COMISSAO:
Dr. Eduardo da Costa Albarran
Dr. Josli Marques da Costa
Dr. Ed~ PerdigAo
Manuel Dias Qulntas
Joao Santana

Carlos Junqueiro Neto
Domingos Florindo
Manuel Pacheco C. WengOl'Ovi118
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Ofere!<o 75 selos todos diferentes, somente da Alemanha Oriental e Zona Rus·
sa, centra 120 pict6ricos, repetides, sobrantes, perfeitos, com muitos selos do
Ultramar Portugues, ou contra 900 selos
comuns ema!<ados - Walter B. Kleinert
- Sollingstrasse 5 - 22." Essen - Alemanha.
Compro selos estrangeiros em quantidades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduardo de Almeida - Rua S. Bento, 178-A,
Telefene 662364, depois das 19,30.
Centra selos do vosso Pais e Ultramar, dou Its.lia, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - PisCinola (Napoli) Its.lia.
Desejo trocar selos con Portugal y
Provincias Ultramarinas, doy selos de mi
pais, Chile y Brasil, pieza por pieza Walter H. Carlos - La Rieja, 63- 9 de
Julio (Bs. As.) ARGENTINA. Minimo 60,
MB.ximo 400, repetidos hasta 20.
Jose Joaquim Ganhoteiro-Caixa Postal 33 - Beira, Mo!<ambique - Procura,
para treca de selos, correspondentes em
Guine, India, Macau, Timor, S. Tome e
Principe, e Cabo Verde.
Envien 100-300 sellos surtidos universales; recib1ran igual cantidade Espaftar-Colonias. Ramon Barallobre - 2." Travesia Hercules, 44.1.° - La Coruiia (Espafta) .
1 wil Exchange all world Stamps of
Sports, air maill and Flowers. Send me
100/ 200 of your liUuntry, I give yeu 100/
1200 of Angola and Others portuguese
colonies or Portugal. Jose P. N. AguiarC. P. 2685-C-Luanda - Angela-A.0.P
WANTED Stamps of large size. Send
100 - 2000 niixed. We send the same
from Scandinavia. Thr. Lindstrom - H.
C. Drstedsvej 7 b - Copenhagen V Denmark.

Jose Vaz Abrantes-Rua Cardoso Ave..
lino, 16 - Fundao (Portugal). Troca selos
de Portugal, Ultramar e estrangeiros. Enviem 50selos de vI pais, e receberao igual
quantidade de Portugal, ou dos paises que
mals Ihe interessarem.
WANTED Stamps of large size. Send
100 - 2000 mixed. We send the same
from Scandinavia. Thr. Lindstrom - H .
C. OrstedsV'ej 7 b - Copenhagen V Denmark.
Deseo Flores, Peces, Aves', Mariposas,
Animales, Insectos y Costumbres. Dey Espafta, Colonias, y Francia, Colonias - A.
CINTA8-Sierpes, 15 - Sevilla -lCspana.
Jose A. Faleiro a/c The British Bank
of the Middle East P. O. BOX, 71Kuwait - Arabia. Deseja correspondentes
no Continente e Ultramar.
Desejo selos Universals novos e usados,
mediante mancoUstas, base Yvert. Dou
em troca, selos do Brasil. Elza Leao C. P. n." 5 - Maceio - Alagoas - Brasil.
HANS KELM, de Seelze - Harrover Alemanha, deseja t rocar selos
com filatelistas amado res de Portugal,
interessam-lhe especialmente selos de Per_
tugal, principalmente selos anteriores a
1914, 1:1 desse ano ate 1939
MANUELFERNANDOSERRANOJL
MENEZ, San Luis 40 pral. Sevilla - Espafta, responde actualmente correspondenci'a retenida motivo falecimiento su madre (q. e. p. d.) continiia sus trocas con
todo el mundo.
Por seles novos e usados, FAUNA,
FLORES do Ultramar Portugues (repetidos ate 50) dou S vezes 0 valor a minha
escolha, por series completas, 5 vezes 0
valor a. mlnha escolha. Base Yvert. Resposta imediata Mazzachied - B.P. 117 Bastia ( Corse) Fran!<a. Correspond~ncia
em frances, ingles, alem1io, espanhol e
portugues.
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(ConclusH.o )
Os trabalhos preparat6rios para a primeira serie de 5.000 <Cartas Postals Universals> (Serie A-1), ·i ncluindo recolha dp.
anlincios, SUa gravura e respectiva 1mpressao, s6 ficaram concluidos em meados
de Junho de 1955, e s eguiram entao as
<Cartas> para a Casa da Moeda, de onde
voltaram, com selo e vinheta, em fins do
mesmo meso
Seguiram-se outras series, que passaram pelos mesmos trAmites, mas logo para a 2." serie de 5.000 (Serie A-2), reconheceram os C.TT. que a vinheta da Obra
Socialdeveria ser impressa no verso da
<Carta>, na aba gomada destinada ao fecho da mesma, de acorde· com 0 disposto
no n." 3." do art." 1.211." do Regulamento
da Conven!<B.o Postal Universal.
Por engano da oficina onde eram impressos os motives de propaganda, nos
exemplares da Serie A -5, 0 primeiro tra!<o
destinado a direc!<il.o ficou do lado direito,
local onde devia ser impresso 0 selo de
franquia, e, assim, poderia parecer que
este ja tinha sido inutUizado por aquele
tra!<o. Fez-se, por isso, nova Serie A-5, semelhante aquela, mas com 0 tra!<o para a
direc!<ao correcto (ao alto, a esquerda), e
esta nova serie recebeu a impressao do
selo de 1$00, quando a serie anterior apenas pOde receber a vinheta da Obra Social dos C.T.T..
No quadro seguinte, damos indica!<ao
das saidas do Dep6sito dos C.T.T. para a
E.C.C. do Terreiro do Pa!<o, de onde a Em_
presa interessada os foi retirando para
distribui!<ao pelos estabelecimentos, a que,
por vezes, se fez com grande atraso.
A face destinada a direc!<B.o apresenta,
em algumas series, pequenas diferen!<aB
em rela!<B.o ao desenho da figura abaixo.
Ate a Serie A-13 (Agosto de 1956) 0

BRIGADEIRO

Pe/o
JOSE DA
LAMAS

CUNHA

selo impresso e do tipo cCaravela.:., mas a
Serle seguinte (Serie A-14 - Fevereiro de
1957) ja recebeua impressao do selo do
tipo <D. Dinis:., que a Casa da Moeda ja
tinha preparado, antes disso, para os biIhetes-postais de 1955/56, para impressao
umaum.

....... ...................,
................

...............·f" -•..... -......................... ...• -.. -....•....
~

···
:

...:

Data das saidas dO'Dep6sito dos C.T.T.
para a E.C.C. (Terreiro do P a!<o) :
1955 - Julho
5.000 - serie A 1
:. - Outubro
5.000 :t
A2
:. - : .
5.000 :.
A3
:. - : .
5.000 :.
A4
:. • - Dezembro - 5.000 :.
A5
:.
:.
5.000 > A6
:t
-:.
5.000 :.
A7

_

..............._........................................... .......................................................
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CUl1selho Directivo :
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F. CASTEL·BRANCO & FILHO L.DA
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5£L05 DO BRASIL E [5TRANGEJRO

(F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

REMESSA

AV. ALMIRANTE REIS. 70-3.·-Dt."-LlSBOA-Tel. 54936
APARTADO 869 - LlSBOA - PORTUGAL

EXPEDIENTE - Tcr'ies e Sextes-feires. des 21 as 24 hores. e Sa bed os. des 16

as

20

ESCOLHA E POR MAN\:OLIST A, COMERCIO .POR JUNTO.

~or,",

CATEGORIA DE SOCIOS Ii: RESPECTIVA COTIZA<;AO
Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Pl'ovincias Ultramarinas
Efectlvos .........
Junlores ......... .

A

.........................................................................................................................

COR~ESPOND~NCIA:

60$00, pOl' ana lou equlvalente em moeda local
30$00, p~r ana (

Brasil ...... . ...... . .... .... .. ..... . Cr. $30. pOl' ana
LISBOA - Efectivos .. ... , 10$00, pOI' mes; Juniores.. .... 2$50, pOl' mes
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CU RSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MEN ORES DE 21 ANOS

hlp6llto

!
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ARTlGOS DE ALTA QUALIDADE

\
\

l\

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDE!RAS DE DESTILAQiiO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRiiULICAS, ETC., ETC.
ETC.

l
\
\

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal,
2056 .
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P . 43 - Macau .
MADEIRA - Funchal - M . M . Lourenc;;o
de Gouveia - Rua das Dificuidades,
28-30.
S. TOM1l'l - Henrique Vidal de L. A . Corte Real.

TIMOR - Dili - Anibal Ribas Lopes
Prac;;a.
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road .
U . S. A . - Manuel L . Gouveia - 5436,
14 til Avenue - Sacramento 20 - Calif6rnia.
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I
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PAGAREMOS BONS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PRE~OS

PACOTES -

AO QUILO

Como somos a maior casa filatelica da America, estamos constentemente a comprar grendes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
SiLOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Com pi etas ou
incompletas, novas ou usadas .
• SELOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractlvas.
• PACOTES I B'eltos culJadosamente, com selos perfeltos.
GRAN DES QUANTIDADES E RESTOS DE ccSTOCkS» de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, thmb ' m deeejamos comprar quantldades
mals pequenas de selos em s~rles, de preco m~dlo e mal .. elevado.
Queir" mandar-nos a sua /isla de oferfas. que merecers a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.

I

•

•
•
•

GRATIS

A PEDIDOI
A nossa noya Illta
-Os melhores pre~09 por selos dOR Estadns Unldos e

de

E.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

HARRIS

&

[

comprasl

C8nad~·

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO:

H.

f

C.o

~~~k

0'~ ~~I~~C-o

Telegramas: HARRISC:O BOSTON

~o;~

AO ULTIMO FIGURINO
SEDAS, LIS E ALGODoES

..

-

&

.,

o CARIMBO TURrSTICO DA FIGUEIRA DA FOZ. VER ARTIGO NO INTERIOR

AO uLTIMO FIGURINO
R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA

AO ULTIMO FIGURINO
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