BOLETIM DO CLUBE flLATELICO DE PORTUGAL
PAGAREMOS BONS

PRE~OS

POR
S~RIES ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO C;>UILO
Como somas a maior cas a filatelica da America. estamos conshlntemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente intaressados
em comprar:
SELOS EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Completes au
Incompletas. novas au usadas.
• SELOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractivas.
• PACOnS I Feltos cuidadosamente. com selos perfeltos
GRANDES QUANTIDADES E AESTOS DE .STOCkS» de todos os g6neros.
MISfUA ... (AO QUILO) sabre papel.
PAAA 0 NOSSO HEG6CI0 DE RETALHO. tamb6m desejamos comprar quanUJades
I."als pequenlis de selos em st!rles. de preco m6dlo e mbls elevado.
•

•
•
•

Que/ra mand"r-nos a sua IIs#a de oierfBs. que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa afen~40.
GRATIS A PEDIDOI A noss.
nova l i s t . de compr •• ,
.Os melhores pre~os por selos dos Estados UnldoB e Canadl1.

VENDA AO MAIOR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

AMERICANO

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

Telegramas: HARRISeO BOSTON

ESCRIT6RIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL-BRANCO & FILHO L.D'"
APARTADO N.o 44

Viana do Castelo-( Portugal)
End. Tel. .. REPREFILA •

Te/el. 2020 (P.B.X.)

SOCIOS:

.American Philatelic Society- - U. S. A•
• The British Philatelic Ass., Ltd.» - LONDON

RARJDADES DE PORTUGAL £ Ul TRAMAR
SELOS DO BRASIL £ ESTRANGEJRO
REMESSA

A

ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.
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Administra~ao : Av. Almirante Reis 70·3.·· Dt.· - LlSBOA - Telef. 54936
e impressao: Tip. do «Jornal do Fundao» - FUNDAO - Tel III P. B. X.

DR. A. J.

DIRECTOR:
DE VASCONCELOS CARVALHO

Chefe de R'edact;ao :

Conselho Directivo :

Dr. Ant6nio d'Almeida Figueiredo

Administrador:
Jose Rodrigo Dias Ferreira

Editor:

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro

esta sempre compradora de

Prof. Doutor Carlos TrincAo
Eduardo Cohen
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Eng. Aurelio Marcos Pereira

Revlsta menw envtada a todos os s6clos do Clube Filatellco de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

FILATELICO DE PORTUGAL

CLUBE

FI LlADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA

DE FI LATEllA

(F. P.

F. J

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

A CASA A. MOLDER
eolee~6es,

stoks, varieda-

des, eartas, bloeos, pares, provas, reimpress6es etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos,

pe~a

a nossa

publica~ao

"0 SELO", que

todos os meses ofereee uma larga LISTA DE OFERTAS.

Rua 1. de Dezembro, 101-3.

0

0

TELEFONE

LISBOA

21514

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

CORRESPOND~NCIA:

EXPEDIENTE-Torc;as e Se.tas· feiros. das 21 as 24 horas .• Sabados. das 16 as 20

~or .. s

CATEGORIA DE SOC]OS E RESPE0TIVA COTIZA<,:AO
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provincias Ultramarlnas
Efe~tivos .. .......

Jumores . .. .......

8~11

60$00, por ano 'ou equivalente em moeda local
30$00, p ar ano (

Cr. $30, por ano
Efectivos.. .... 10$00, por mils; Juniores...... 2$50, por mils

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

LISBOA -

h l p6lltO
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CHEQUE. VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
-

- .. - _.-- _.

_._---._--

---

.... ,.

---- ---' . ----

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Rels Angelo C. P. 43 - Macau .
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!<o
de Gouveia - Rua das Diflculdades,
28-30.

'- - - - - - --- - ---

,,

. . . .BIII.........

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDE ~RAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

--------_.

S . TOMlIl - H e nrique Vidal de L. A. Corte Real
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum 'Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U . S . A . - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20 - CaIIf6rnla.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRA-S

TELEF.3

E

S3

PORTUQAL
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Deseo cambio .series nuevas completas
de Euro'Pa, Airiea, Asia, especialmente de
Portugal y Ultramar pOIltugues. Doy en
camJbio E spaiia y Colonias, Airica y Ainer!'ca. 'Socio C. FP. 2626. NIcolas iMirBJllda
- Marin. AmplllrO>, 88 - IMadrjd - Espaiia.
Coanpro selos estrangeirO-g em .p equena,s e gran des quantidades. Ultramar ao
cento. Portugal ipalgo aos seguintes pregos,
por oento: -Ceres, 4$00; LusIadas, 3$00;
CaraNela, desde 1$50.. Respos tas para :
EDUARDO DE ALMEIDA - Rua de S.
Bento, 178-A - Lisboa - Telelfone 662364
(depoiSl das 19,30) .
Cont ra selos de Portugal e Ultramar,
dou selos de Lta.lia, Vaticano, e Sao iMarino - Sape Filomena - Piscinola - (Napoli) - 1itaaia.
Desejo c o'rrespondentes para trocar se_
los UniIv.ersais, novos ou usados, princlpalmente t.ema.tioos. Major Vinitius de
Campos Veras - Ua. CR. Forte Sao' Pedro - Salvador - Bahia - Brasil.
Desejo ·t rocas de selos novos de Portug8Jl e Ultramar em series completas, marcas de d1a nurnericas, carimbo·s de 1.0 dia
de circula!;ii.o, sobrescritos, impressos, bilhetes post.a.1s e bLlhetes caNas, inteiras,
etc .. Selos usados segundo mancoll:sta.
Dou Alemanha, Estados Europeus e Uiltrarnar. KUNO KOOHNliSS - Sonneberg/Thur. (DDJR.) Kiarl - Marx Str. 25.

Vseboro'Vice

25 p . iDalO<Vice u KB.I'lovych Var - Checoslovaquia. - S6cio, n." 2597. Int.eressa-se
par 's elos da IWia, Suiga, Dinamarca, Po-

16nla, POlltugal e Ultramar, e Espa.nha e
Col6niss. Corresp. em alemao, polaeo,
frances ou ingl~.
r..

Venda selos de Portugal e Uiltramar,
com desconto de 50%+ 20% , e estrange!es a $03 <:ada franco. Jose P i·nto Duarte
- Rua de ilVIogambique, 56-3. -Es.o - Lis0

boa -

Teiefon.e 842083.

Vicente Perls iMoenoheta-c/ Gaztambide, 5 - Alicante - ·Espanha - Oferego, series ternAticas Col6nias espanholas e
comemorativos espBJllh6Ls, !por ultrama.r
portugues. Fagam ofertaa. Dou animais,
plalIltas, desportos, criangas.
Desejo correspondentes para tr ~ de
selos ruooionais, novos e usados, em Angola, Ca.bo Verde, GUine, India, Macau,
Mogamblque, S. Tome e Principe e Timor.
Manuel Paulo de Vasconcelos RibeLro de
Castro - Rua da Igreja, 3 - Gondomar.
!

I

i

Doy selloa de Espanha, Colonias 0
Universales, par Portugal 0 Universales
Jose Gutierrez (medico) - NBlVezuelas
- Caceres (,Espafta) .
EUGENIO VON BOECK, ruega a sus
viejos corre::ponsales Se dignen escribirle
a Ia Embajwda de Bolivia, Montevideu,
Urugua.y, ya que ha ,t enido que larnan·t ar
el extr8J'VJo de teas. BU correspondencia filatelilCa.

(

l
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9tic5l6ria duma per-a cSinguLar
o nosSQ amigo Henrique Mantero aseraveu em C:O Selo) a hist6ria duma linda
carta franqueada com os selos de 50 e
100 rets de D . ilVIaria, das primelras tiragens. Nada ha que acrescentar a htst6ria
em st.
l!) convicgao n ~ssa qUe 0 carimbo or.
Porto de 1843, que a dLta pe!;a ostenta no
verso, e urn erro do datador, como muitos outras se conhecem. Ha tempos, a ilus..
tre marcofllista sr. dr. Ant6nio Fragoso
esoreveu urn interessante artigo a este
respeito, e na nossa colecgiio exlste urn
sela car!mbado coon data de 34 de Margo!
Geralmente, em fllatelia, Os erros valorizam as pegas em qUe incidem. Neste
caso multo particular, criau dificuldades
pela impossibili<lade de proiVar 'a sua quali_
dade de erro, que aJ!.a.s outros 8.l'gUIIlentos
toma4ll evidente. Da1 as reservas do ates.-

Pelo

PROF. DR. CARLOS TRINCAO

I-- - - - - tado da ComissAo de Perita;gem da Federa:gao Portuguesa de FilateIia, que tem
de julgar factos, e nAo hipoteses, por muito- verosimeis que se atLgurern.
Para n6s, a autenticidade da carta in
tolto< e indiscutlvel, pois qUe a altel'Il.8ltiva
impUcaria que urn possuido·r de dois solos
novos de 50 e 100 .re1s de D. Maria (e que
exemplares!) voluntAriaan~nte os fosse estra:gar, colando-os num sobrescrito velho
e ca.rimbando-os .. . Segreda4ll-nos a.o ouvido qUe 0 fals8.rio poderia ser i-g norante, 0
que e vulgar, e .ter tornado, por reimpresroes dois selos originais. Mas donde lJ1e
(Continua Da piglna. 14)

A preciosil Cllrtll em referincill, dll colecc;io do distinto fililtelistil e nosso prmdo cons6cio
sr. Einrich Klltzenstein.

ANDNCIOS

,.."

OS LEILOES DE SELOS
DE SHANAHAN'S
SAO· DIFERENTES!

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez. Goa, IndIa Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente IndIa; Envelopes do
I." Dia; Maximos e Inteiros. Pre!:Ario a
pedIdo.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou mtramar Portugues, troco por selos para a sua colee~a.o, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO

,.."

Rue de Medelene, 80_3.· -

OS MAIORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO

LlSBOA

SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
I;"randes descontos, selos novos e usados
rle Portugal, mtramar e Estrangeiro.

reelixem-se em ceda quinlena, oferecendo as mais famosas colecc;oes de qualquer pers, e outros lotes de gerel
agrado: - grandes e pequenos lotes, selos raros e sobrescritos, colecc;oes por palses e colecc;oes gerais, vend as
por grosso, etc. Cerca de 1.000 lotes valendo aproximadamente 4.000.000 de escudos, e lis veles mais, oferecidos em cad a venda, 600 a 700 reprodulidos em cada
cat6logo.

Contra selos de Portugal e mtramar.
dou ItAlla, 8. Marino e Vatlcano. Sorrentino Gennaro - Miano (Napoli) ItAlla,

ECON6MICOS
Desejo correspondentes em C. Verde,
GUine, S. Tome, India, Macau e Timor,
para troca de novidades ou de selos usados em quantidades. J. PRATAS - C. P.
237 - Carmona - Angola.

Pago bern. t'urlugal
e Ultramar. Coleccoes.
pac(ltes. stocks e ao
qullo.

I

Vendo artlgos e modernos Bons deacontoe. Lieta preco s
G RAT I S

.Ferreira da Silva - Pra!:a do Municipio.
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
Contra selos do vosso Pais e mtramar, dou ItAlia, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - Pisclnola (Napoli) ltAlia.
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil.

ABSOlUTA GARANTIA PARA 0 COMPRADOR
I - Depois do acordo de venda: Se Ihe agrada
fica com ele, Sa nao Ihe agrada, devolve.

0

lote,

SELOS

2 - Absoluta garantia de autenticidade, sem limite de
tempo, dos selos reprodulidos.

Grande «1ltrock» de selos nacloe estrangeiros, & p~s
especiais.
S6rles completas de «Motlv0'8
Desportlvos».
Mater1al filatQlco da melhor
qualidade.

na.Is

3 - Seguro contra prejufxos, garentindo e ravenda, e
uma garantia para um emprestimo, «0 maior progresso em filatelia depois do penny negro».
OS~SEGUINTES ESQUEMAS,frONICOS:

I-

Ganhe com os salos sem riscos.

2 - Plano de duple garantia, que 0 torna apto a receber
os selos mais baratos, e, em certas circunst&ncias,
mesmo de grac;a.
3-

Pe!:& a Revista FiIateI.lca, que
lhe envia.remos gratultamente

Plano das colecc;oes escolhidas, etc.

Ramalho Guerra,

Obtenha no nosso catalogo uma lista gratuita

~ 39, Upper Great George's Street ~~

l

~

Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda

~

R. Jolo das Regraa, 3-2.·-Dt.·
(entige Rue do Ampero)

Telef. 868666 -

LISBOA

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!:iio 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt.·- Lisboa-(Portes
registados extra).
Prof. Carlos Santos P1Inheiro - Rua
Coronel Leltii.o, 3 - Apt.· 202 - Irajai
- Rio de Jooeiro - DiF - Brasil. Selos
novos, folha inteira - Motwos: DesporUvea, Flores, Religiao, Mediclna e Enf ermagem. (86 colecciono, em folhas in'tetras, estes motivo.s).
Cambia s ellos con todos paises,. Contesta enseguida Corr. Anglais, Frances
e Espafiol - 8enoriJta Genesia Stellato Via Paoli 103-2.· - Livorno - (!tAlia).

MOEDAS
Coleccionador medio compra e
troca moedas portuguesas (continente, ultramar e Brasil col6nda) em cobre e prata. Tambem
ace1ta moedas, dando selos no
mesmo vaaor, segundo mancolista.
CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO

R. de S. Mar¢, 5-S.·-Dt.·
LI8BOA

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL
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gal nil' territOr1o da Republica com os valores de 4,5 e 2,25 escudos, respecti'vamente, as moedas de ouro inglesas, denomlnadas soberanos e meios soberanos, do
toque de 916% e de pesos, a 7gr., 98805 e
3gr., 99402.
§ iin1co - Adm1temrse para estas moed819 as tolerancias indicadas no, artigo 2.°
para as moedas nacionaes.
Art. 5.° - 0 escudQ dividir-se-ha em
cern partes iguaes, denomJnadas centavos, correspondendo assim um cent8JVo a
dez reis do actual systema monetario.
Art. 6.° - ,Seri!.o cunhadas e emJ.tldas
moedas de prata dos valQres legaes de urn
escudo, cincoenta, 'Vinte e dez centavos,
cujas equival~cias em rels, diametros,
toque, pesos e toleranc1as Bl!.o indicadas
no quadro seguinJte:

Estas moedas serlio serrilhadas, terl!.o
nil' Anrverso uma composigao ou figura
symbolic a com a legenda cREPUBLICA
PORTUGUESA> e a era da cunhagem
ern algarismos, e no reverso 0 escudo nacic.nal e a designagao do ·v alor.
§ iin1co - Sera. aberto concurso entre
os ar.Ustas naciona1s !para os modelos e
gravuras das faces destas moedas.
Art. 3 . -A cunhagern e ernissao das
rnoedas de QUro serl!.o ilimitadas. Os particulSJres, Ibancos e qualsquer outras corpOO"agoes poderao fazer a.moedar na Casa
da Moeda qua.tsquer porgoes de ouro, segundo os ttpos est8Jbelecidos no arUgo
!UlIterior. A Casa da Moeda fixara a ·t arifa
da troca das moedas de ouro estrangetras
e baJrras de aura p ::,r moedas nacionais',
precedendo autorizagao do Governo.
Art. 4.° - ContlnuarAo a ter curso le0

Deslgna~Ao

das
moedas

TOQUE
PESOS
Tolerancta para 0
·Equlvalenclas Dlame·
de>ogaucte abalxo>
tros
Toque Tolerancls Peso legal TaleR.tla da
no actual
tolerancla mllegal
systema
MI11Idl
fabric.
ntma do tabrlco
MllleslmoR~1s
Mllleslmos
metros
Grammas MilllIlmos
Mllleslmos

.
..

90.0.

37

1$000
$50.0
$200.
100

1 Escudo
50 Centavos
20
10

~}

835

19

1

I

Estas moedas seraa. serriLhadas>, teriio
no anverso uma oomposigao ou figura
symbollca com a legenda cREPUBLICA
PORTUGUESA> e a era da cunhagem ern
algadsmos, e DO reverse 0 escudo naclonal e a desl~l!.o do valor.
§ iin1COl- Os modelos e gravuras das
faces destas moedas, pa.ra que taInMm se

.
.

.

. ·
·
·

25,0.0.0.
12,5Qo.
5,00.0.
2,50.0.

+2
+3

IF, )

.

Total

.

50.

0

I Numero de moedas
.

10

abrir&. concurso entre os art1stas nacionaes, deverlio distinguil"·se dos destinados
as moedag de ouro.
Art. 7. - A cunhagem e em1ss4o das
moedas de prata, exclusivameDJte reservadas para 0 Estado, nl!.o poderao exceder
as imp c~.rtA.ncias fixadas no quadro segulnte:

Deslgna<;Ao das meedas

1 escudo.
50 centavos
20
10

a

.

Impo ' tanclas

-

Escudos

5. 0.:00.0
50.. 0.:0.00.
15.000:000
20.0.0.0:0.00.

5:00.0..00.0.$
25:000..0.0.0.$
3:00.0.0.00$
2:0.0.0..0.00.$

90..00.0:00.0.

35:0.0.0.0.0.0.$

Art. 8.° - Ninguem podera ser obrigado a receber, em qualquer paga.mentQ,
seja gual for a sua importA.ncia e prove-

mais do qUe dez escudQS ern moeda de prata.
(Continua)

ni~ncia,
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"m€Rcabo
R€ctl~lca, mas b€v€ S€R R€ctl~lcaba ...

1
No n.o 111 da rev1sta do cMereadQ Filatelico>, a falta de assunto de maiQr interesse, vern uma rectifieagao a certa passagern, a nosso respeito, de um artigo cia
grande revista ClFJ.ama>, tra.nscritQ no n.o
83/84 deste Boletlm.
Publlcara a cFlama>, pela pena de
Artur ·Santa Banbara:
clil facto conhecido no meio filatel1co
que 0 dr. VasconcelQs Carvalho tern Sl'CiO
Q precursor das exposigoes de selQs de
Portugad., desde qUe assumiu a presid~
cia do Olube Filatel1co de Portugal ... >.
Arevista dQ <!Mercado FiJateIiro>, com
aquela sua ja famQsa erud ,~, eita 0 seu
colaborador sr. dr. F.ragoso, e cl:ta-se a
eia pr6pria, para aftrmar:
cOra, ate 1952 realiza.ram-se em Portugal nada menos de urna diizia de exposigoes filatelicas locals... : duas no Porto',
uma em Leixoes, as cE'lavex>, no Porto,
e ern Pejao.. . (Nada menos de doze?! ... )
E temnina sentenciando, com ar !l0lene:
C'RectificandQ aquela afirmagao de
cFla.ma>,temos de acrescentar qUe 0 ar.
dr. VascQncelQs Carvallio n4Q fQi 0 in1ciador do. mOlVimento de exposig5es fllateUcas
loca1s no noss() Pais. An1mador actual,
sim. Precursor, nao ... >.

2
Podiamos ficar por aqui, aceitando 0
AnhnadOll' actual, slm. Precu~, n40 ... >.
Mas corneteriamos urn erro, e uma injusUga para com a cE'lama>, lendo mal aqui- ·
I.e. que Artur Santa Barbara escreveu
bern:
clil factQ conhecido no meio filatelico
que Q dr. Vasconcelos Canva:lho tem sido
o precursor das expQsigoes de selos de
Portuga:l, desde que assumlu a presid~n
cia do Clube FilateUco de Portugal... »
A revista do <Mercado> transc.reveu esta frase inte1ra. Mas, ao raciocinar, truncou-a, esquecendo esta parte final: cdesde que assumiu a presidoocia dQ Clube
F.ilatellco de Portugal. Que foi, precisa-

mente, no inicio de 1953. Ou seja depois
do seu cOl1"a, ate 1952> ...

3
Mas seis PBlginas adiante deBta sua
rectificagao ao artlgo da ciFJ.ama>, a revista do <:Mereado> tra.nscr~e a brilhante
p8Jlestra proferlda pelo i:Lustre numisma.,t a sr. dr. iPedro BataJlha ReIs, no acto
de encerramento do 1." Sall!.o de Filatel1a
e NumlamAtica em Setlibal.
iNesta SUa palestra, 0 sr. dr. Pedro
BataJlha ReIs, que niio e filatelista, ao
enumerar as ~osigoes f1lateIicas reaJizadas entre a Exposigl!.o FUateIica I!Ilterna.clanal de 1953 e aquela de Setiibal,
aponta 8ipenas a iNac1.onaJ. do Po'r to, 1955.
E a revtsta do c:iMercado>, que tl!.o mal
recttficou 0 artf.go da cFlama> , esquecendo-se da parte final da frase transcrita,
- nao rectifieou que, na enumeragl!.o do
sr. dr. Pedro Bata.Lha Rets, entre 1953 e
1958, faltam niio muito menos de uma
dlizia, mas multo mals de uma dUzia, e
lb em m:a:ls 1rnp0l'ltlantes: De Viaa .Franca de
Xira, TQrresVedras, Leiria, Cal'Ciaa da Ra1..
!Ilha, BombaJrrail, Carris de iFerIro de Llsboa, Adminlstragao Geral do PQrto de L1s_
boa, iBaJTeiro, Tematica dQS CaminhCl'S de
Ferro, Barreiro" CaJldas da Rainha, Portimao, FaculdsJde de Medicina de L1sboa,
Lruborat6rio Nacionai de Engenharia Civi~, Un1l!.o de Gr6m1os de Lojista.s de Ltsboa, etc., a:lem das rea:lizadas DB; nossa
sede, ~ ou quatro, e nas provlncias uItramarinas.
.se nao sa chama a jato parcialidade, entao ohamemos-Ihe, eutemlsticamente,
miopia. .. E fiquerno-nos por aqui, para
nil.o escrevel'lmos 0 mals que nos esta
a saltar do bico da pena. Mas fiquemo; nos po:%" agora, a 'Ver se os do cMereado>
se rectiflcam a eles proprios, e de uma vez
para sempre! Ja val sendo tempo de se
deixarem destas porcarias e destas pequen1ces, - para se dedtcarem apenas
a Filatella, que 'b ern necessita do trabalho, da colaboragAo e do entusiasmo de
1:OOos, que bern poucos somos por 60quanto!
V.C.

,
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A SEVERA

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1911
DIARIO

*

RUA DAS GAVEAS, 55-5'7
LIS BOA
TELEF.34006
BAIRRO ALTO-PORTUGAL

*

(Oontln~)

Em v1:sta do que fJca dito, propomos
qUe se comece a raforma monetaria p ela
amoedag8.0 da prata.
Nestes termos:
o Governo Provis6rio da Republica
Pomuguesa faz B8Jber qUe em nome da
Republica deoretou, para valer como let
o seguinte :
Artigo V - Em todo 0 :territ6rlo da
Republica, com execpg8.0 da India, a untdade monetaria e 0 escudo de ouro, que

R£STAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE ·
TYPICAL RESTAURANT

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
)

\..

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N oviClades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

BASTOS &CAMPOS, L.DA

10 Escudos.
5
2
1 Escudo

.
..

Somos comprado'l'es, acs meIhores pregos, de series completas
novas :

contera. 0 mesmo peso de Duro fino que a
actual mceda de 1$000 reis em ouro. Dest a sorte, a razil.o de equivalencia do actual systerna. mOllletarlo e do no<vo systerna sera. de 1$000 rem, ouro, par urn escudo.
Art. 2.o - SerAo cunhadas e emitidas
moedas de ouro de 10, 5, 2 e 1 escudos,
cujas equivrul6ncias em rem, diAmetros,
pesos, toque e tolerA.ncias, constam do
quadro seguinte :

TOQUE
PESOS
Equlvalenc!as Dlametros
no actual
Toque
To!erancla Peso legal Toler8nci8
systema
legal
MIllIde fabrico
Rals
metros Milleslmo~ Mllleslmo~ Grllmrnas Millesimos

Designacilo
das
moedas

Fados e Guitarradas

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Por

JO)..O LUIs CARPENTER
ROBERTSON

DO GOVERNO N.D 122

.

. .

10$000
5$000
2$000
1$000

30
24
19
15

900

+2

-

18,0650
9,0325
3,6130
1,8065

Tolerant::la para 0
desgaste abalxo
da tolerancla mlnlm .. do !~brlco
Mllle.lmoB

+2

5
I

NTERVALO
(Centinullc;iie dll peginll 23)

Portugal - todas as emissoes
recentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.l5, Assist~cia
10c. sl 3Oc. (vermelha) Mogambique, Peixes, Paisagens

fREDERICO VILLANI

aos rnais ilustres fllatallstas estrangeiros
qUe nos t~ v1s1t8ldo, como Hugo Fraccaroli, Lindquist, etc., etc ..
Do elenlOO artiJStilCo da <Severa:., muito
bern dirlgldo p elo distinto mUsiCo que e
Nuno Melrel,es, fazem prute as consagrada.s cantaJdciJres Ferrnanda Maria, S8IUdade des Santos e ]sabel SiJlv-a, aaem da
voz de OUTO de ' lsSIura GoIIlgalves, e de
Jose 'M ol'eira, cC'm acompa.nihamentos por
Pats da SHIV'!I., v.iota, e Aoaclo !Roaha, guitaTrJsta.

R. MARIA ANDRADE, 55

I

LISBOA

(PORTUGAL)

Boa dos Remedios
LISBOA

a.

Lapa, 60

Tel. 665'718

,-

Destes artlstas, indubitAvelmente dos
melhores da especialidade, queremos destacar Saudade dos Santos, pela circunstA.ncta de, sendo a mals nova de todas, e a
que ma.I.s recenternente fez a sua estreia,
ser uma artista. que em POlleO tempo, rulcangou posigAo de justo relevo, e tanto

o

simp6tico pessoal de «A Severll»
(Fe t e Hermes)

nas suas a.cl.u~es em casas de fado, c0mo na Radio e, recentemente, na Televisil.o.

Notulas Numismatic.as

Peto t1tUilo' desta cron1queta, pode deduzlr-se que vamos relatar alguma coisa
sem interesse de m emento, mas nao del·
xara de constituir, de futuro, elemento
para a hlst6ria da Numl8InB;tica em Portuga:!. Desde ja se afiImla, tambem, niio
haver naJda de pretenciOSO nas simples e
p1>UCO nurnerosas paJavras aclma referidss. :Ii: naturaJ que, brev'effiente, voltemOB
a tratar da eXlpOst¢1> nl.1iIl1S1matica levada
a calbo DaB salas do Clube Filatel!eo de
Portugal, por InLciat1va da sua comi·ssao
de num1smatica, em homen8Jgem e justo
~oUIVor ao ·g rande ss,bio e ilustre professor Dr. ·L ei;be de VasconoeIos, na passagem do centena.t;io do seu nasclmento.
Como. 'IntroitCt desse decritivo, aparecem, agora,estas ·consideraQoes.
o na....'"Clmento da ldeia de um tal emipreend1Jnento deve-se, ta:I.vez, a clrcuns·
ta.ncla de, a prop6s!to de tudo e de nada,
ha.ver manifestaQOes de varlada especIe,
e em varia.do nWnero, para sallentar urn
acto, par vezes ·Lnslgnitlcan<te, comemorar
uma data ou urn feltCt que f!ca muito
aquem da cOlllqu.leta de Ceuta ou da batalha do, Sal8ldo, ouainda para festejar uma
personalldade que esta multo longe de
Afonso He!llriques, ·Camoes ou Mouz'nho.
Ora 0 sabio 'Profes-sor que Be chamou
Jose Leite de Vasconcelos, sem h8lVer pretensao nas paJl8I'VraJS que se seguem, foi
urn grande pOirtUgu~S, urn dOB ma!s llustree acadernIcos, trabalhador incanBavel
da cl~cla nurnismatica, que mooernizou,
diJSciplinou, orientou e ens!ncu.
Fez cl~ola, ·crlou dlscipulos, ImpOs 0
nome de Portuga:! alem frontelras, foil urn
Mestre.
Claro', 0 centenarJo do nascimento de:r
ta personalldade nao passou de:sperceblda,
e muito menos esquecida das altas e -feras cienUficas, liter8.rias ou academicas.
As h!:menagens ja come~am no Po·rto, parece que em Colanbra e, em Li:lboa,
a douta Academda das Ci~cias lVal prCtmover condign a sess8.0 a quem fo.1 alguam, e que tao bem hOillrou a cadeira
academtca e a ca.tedra de professor.
PO'I"em, em nenhuma das consagrac;oes
rea1lzada.s ou ainda a realizar, fo1 sallentada a faceta em qUe tanto se notabUizou, a NumJlsm.8.tica.
Niio passou ·I sto· de:spercebldo a secc;ao

llotM

ComeJdci"ws

'Filatelicos

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

numismatlca do Clube Fi:lateIico de Portugal, CO!IlISt1tufda, ·n a sua grande maotria,
por princlp1antes e entusiastas cultores
da c .l!nc:!a 1Dum.ism8stica, em cujos reca.nto·s , e sao tantos, eles pretendem pene·trar.
A ideia foi .La.nl<8Ida, e a semente C8Ilu
em 'born: terreno. Le!lltame!llte germinou, e
lentamente fo<i criando raizes.
ComeQ8t-se por apreciar 0 esboc;o do
programa, a po.:'s tblUdade de pOr em marcha uma ma~taQii.o, slm.ultAneamente
de homenagean e de cultur!'L hlst6rica.
ANentam-se Vs,rias hLp6te:ses, salient8Jffi-se algumas d!fl.culdades, e tudo IVai pass8IDd() pelo cadinho ·da seguranQa e do
born seDBO, entre oent~LIll.O dos mais
jovens inidados, embora de cabelos brancos, e a .p onderac;ao dos 008Jffi8idos medios
ou 8JV8IDQados, ja \Senhores e conhecedores
dos segredosda o.rgan.lzac;ao de tals certames.
As pa.J.avras de duvlda opoem·se categ6ricas ~rmaQoes, aos recelos de fr~
so fina:nceI.ro sucedem-se, eIlll cOlDtraste,
o.f.ertas para cabrir os EaldOS negativos, a
f8l1ta de m&vels ·necessarlCIS a exposi!:iio e
suprlda, logo, por pedidos de mobillario
adequado.
Samente h8IViaunanimidade quanta
ao materiaJI. a expOr, esse apareoeria em
abundancia, e, como medlda cautet·o sa, Iim irt:ou-se 0 periodo, aD relnado de D. LufIS,
o rel nUIll.i8mata, para nao se afastarem
013 princlipiantes que, justamente, deviam
e::tar presentes.
,E a ideia fol crescendo, crescendo
seIl1!pre, qual 'b ola de neve que breve se
tornou alValanche.
A expoBilQii.o e uma reaUdade, e e -obra
de prlnclpiaIDtes nesta mater.la, e, pelas
·i nscri¢es ja feltas e petCt materia;! ja enumerado, tUdo faz prever que estamos em
falce <le uma bela TeaJliza~o, cujas finalidades [oram sabej8lffiente alcanQadas, tendo exoedido todas as previsOes, mesmo as
mals optim:lstas.
o entusiasmo continua, e assim Se fara.
uma obra.

J{

ANTERIOR MINISTRO
DAS COMUNICAQoES

inaugura~Oes

de outras exposl~oes
fHatelicas, como a do Porto de Lisboa e a tematica dos Caminhos de
Ferro, - dispensou sempre 0 maior
carinho a este «Clube Filatelico», e
designadamente ao seu Presidente,
do que e prova, como simples exemplo, 0 oficio publicado no penultimo
numero deste Boletim.
Motivos pelos quais aqui expressamas os nossos mais respeitosos
cumprimentos ao sr. Genera;l Gomes
de AraJUjo, a cuja brllhantissima
ca.rreira militar apetecemos os maiores exitos.
ACTUAL MINISTRO
DAS COMUNICAQoES

Deixou

cargo de Ministro das
por virtude da recente remodela~ao ministerial, 0 sr. General Manuel Gomes de Araujo, que
foi ocupar 0 importante cargo de
Director do Instituto de Altos EstudOB Militares, em Caxias.
Tendo dedicado a maior aten~ao
aos problemas filatelicos, 0 sr. G€neral Gomes de Araujo, que encontramos na inaugura~ao da Exposi<;ao Fil'atelica Internacional de Lisboa, em 1953, e, mais tarde, nas
0

Comunica~oes,

Ern substituif}iio do Bfr. Gfmm-al
Gomes de Araujo, fori nomeado· MinisfJro das Comunicat;oes 0 sr. Eng.·
Carlos Ribeiro, que exm-cia anteriorrmoote 0 cargo de Administrad.r:>r
Adjunto. do·s C. T. T., e a cuja po'sse
a;dia,nte dedica.mos algumas paginas.
Sao· muito'8 os problemas filatelicoSt, e muitwsirnas as justas a;spirat;oes dos filatelistas portugueses,
a maiolr patrte das quais se arrasta
ha dezenai8 de amos, numa demora
e num atrazo que atroliann a Filatelia portuguesa, e prejudicam tanto
o prootigio como' as finamt;as do pais.
ProblfmW.JS complexos, alguns,
mas comezinhos, outros, todos ele..q
Ii e8peJra da intervoot;ao· seria, desassombrada. e imedriata, de um estadista que queirG! se-lo de ve;rdade, e te:-

6

BOLETIM DO CLUBE FILATWC;O DE PORTUGAL

nha a ambif}ao 6 a vorntade de colo'caJr 0' problema dos selos portugueS81S num pe d6 iguaJ,dade, ja nfio dizemo's com a Franf)a, a Inglatm-ra
au a America do Norte, ma.s com a
Suit;a ()IU com Israel ...
Cumprimentando (} sr. Eng. 0
Carlos Ribeiro, promet6mos ao' novo
e ilustre. Ministro dALS Comunicaf}oe;s
a maior, mais leal 6 mais entusiastica colaboraf}ao d6Ste cClub6 Filatelico de Portugal».
ESTE BOLE TIM
Continuamos procurando melhorar este Boletim. Em ordem a evitar a sua dobragem, melhoramos
bastante os env6lucros em que ele
e enviado aos s6cios. Melhoramos 0
seu aspecto grafteo, com crescente

aumento de gravuras. Criamos novas sec~oes. E aumentamos 0 mImero de col aborad ores, alguns d'os
quais, como 0 dr. Jorge Vieira, Frederico Vilani, 0 dr. Arnaldo Brazao,
etc., se estao mostrando do mais alto interesse.
Mas queremos melhorar ainda
mais, e muito mais, este Boletim.
E, para tanto, pedimos que nos enviem, particularmente, isto e, em
eartas ou postais, ao seu Director,
ou it Direc~ao do Clube, criticas, sugestoes, simples ideias sobre 0 que
cada urn desej a encontrar no Boletim. E, melhor ainda, que nos enviem armgos, sobre filatelia ou numismatica, ou sobre qualquer dos
problemas afins, pequenos ou grandes artigos', ensaios, estudos, er6ni-

C______l_€__q__

I_S__l_a
__~__

Ministerio' do Ulttramar
D;recgao GeraJ de Obras Plibl1cas e Comunicagoes - Sel'lVigo de Valores Postals
PORTARIA N." 16.828
II de Agosto de 1958

MWlda retirar da ,circuiagao e recolher
ate ao dia 31 de Agosto do corrente ano,
os selos de porteado mandados emUir e pOr
em clrculagao nas provincias de Calbo Ver_
de, Guine, S. Tome e Principe, Angola e
Mogambique e no Estado da India, pela
Portarla n.' 11.152, de 31 de Outubro, de
1945, os qua.is deixarAo de ,t er validade a
partlt de 1 do proximo m~ de Setembro-.

Ministerio do UlfJrammr
Dlrecgao GeraJ de Obras Pllbl1cas e Comunicagoes - Sel'lVigo de Valores Postals
PORTARIA N.· 16.840
20 de Agosto de 1958
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SEGURA NA COMPANHIA DE SEGUROS

.PORTUGAL"
FUHftAD& 1M I • • •

todas as provinclais .ultramarinas, selos
postais coanemorativos dos VI Congressos

IntemaciOlD:ais de IMedlcina TropIcal e de
Paludismo, com as dimensOes de 30mm X
X3Omm, tendo por motivos> plantas medicinais, nas quantidades, taxas e cores
seg.uInte:s :
Oabo Verde:
3$00 (Moe Vera), castanho, verde - pit e I r a, v,e rde-escuro,
'a marelo, lara.n.ja, encarnado
e
250.000

illas ..............................

Gulne:
5$00 (M a y tenus SenegaJensis),
castanho, encamado, verde-escuro', verde-aclnzentado,
castanho-escuroe canela-claro .............................. 200.000

S. Tome

6

Principe:

a__o_____)

lata) castanho, encarnado,
vel'd e- claro, verde - escuro,
vermelho-geranio, BJIllarelo..
-grft,o e castanho-!l>Vel'llllelhado ............................. . 750.000
M~bique:

1$50 (Strophantus Gandlflo1'lls),
castanho, encamado, verde-daro, verde-escuTo, vermeIho-acastanhado, grena t e
800.000
salmao-acinzentado
Estado da India. :

5 tangas (Holarrhena Antidysen·terica) castanho, verde-claro" verde-escuro, encamado

e clnzento ............ : .......... . 300.000
Macau:
20 avos (Clnamomun Camphoora )
castanh ~ verde-claro, verde-escUTO, castanho-escuro, rosa e encarnad.o ............... 500.000
TImor:
32 avos (CalophyHum Inophyllum) castanho, verde-claro,
verde-e,scuro, amarelo, castanhO'-claro, 'encarnado e
azul-claro ........................ 200.000

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSOREVENDO NOVOS SOOIOS NO

CLUBE FILATfLiCO
DE PORTUGAL

5$00 (cassia OccidentaJIis) , verde-claro·, venle-escuro, amarelo, laranja, casta.nho, castanho-escuro, verde e encarnado ............................... 200.000

CLUBE DE AMADORES .
PARA AMADORES

Angola :
2$50 (Securldaca Longipeduncu-

LISBOA

Av. de Almirllnte Reis, 70-3.·-0".·

Telef. 51,.936

PORTUGAL

1I0LETIM DO CLUBE F/LATeL/CO DE PORTUGAL

ultima hORa

.flolaDeL parlicipa¢o porluguet8a

cas, simples noticias, - todos aqueles que podem faze-lo, e muitos sao
concerteza.
De maneira a todos conseguirmos fazer deste Boletim, - 0 nos so
Boletim!

7

cumprimemta. 0 sr. Eng.o Couto do·s
SwntO'f5, muito sincwra ' e respeitosa.mlmt~, e fd.rmula vo·to'S porque a
obra do· ilustre Correio' Mor se complete no' ca.mp.o dO's selos, que sao,
sob multiplO's aspectos, do maior interesse' publico e nacional.

ENG.O COUTO DOS SANTOS
PRODUQ6ES «DITh

na
A :fllaJt~lia ,p orluguesa cre5Ce agora de
dia paxa dia. E lilAC> BJpen<aS lIlac:onailmente,
IllaJS, como oonsequ&lcla, intelI'IlaCioIl8Jlmente.
Depols do ·g rande exito de Portugal
na ExpOlSlgao Fila;t61ica Intemacloo8Jl de
Lsrael, os nossos ma.ioTe.9 expositores preparBJrn-6e paJra coo·correr, etn pleno, as
pr6Jdma.s e:lq>os!gOes ffiatel1cas internaclO!lla1s.
A. prlmelra, a «IiI1terposta) , em Maio
de 1959, conc().rremo 08 UUBtres fUateUstas arB.:

AUgusto Molder
Divaldo. do .Amar8Jl Correia
Jo.rge Peretra

Brl~o

J. da Cunha Lamias
Dr. A. H. R. de Olilveira Marques
Clube Fiilat6l1co de Portwg8Jl

POT tao grande e tao -brUhaJIlt~ representagii.o, que decerto val SIlca.ngar justlficado ex;!to para os fltlate1lsta.s ipO'rtugue-

Sala de Bonra:
Eduardo. Cohen
Classe de Bonra:

Ant6n1.o Joaqulm Correa Junior
Coronel Vltorlno Gcd1nho.
Classes de Concurso:

Jose

Gonz8Jlez Garcia

Dr. V'8:SCOnCel08 Ca'I'Valho
Jooe Hipollto

EXPOSIQ.A:O FILATELICA NO
BARREIRO

Classe de Uteratura:
Coronel VlI.torlno GodLnho

Fora de Concurso (membra do Jurl):
PIroof. DoU'tor CarlOs TrincAo

BrigaJdeiro J . da Cunha Lamas
Crupltao 'Sldonio Pais
Dr. Cecil110' Femandez
Arn8Jldo ~elra Gon!;&lve.s.
Dr. Antonio M-axgal Correia Nunes

Das Edi~6es Matos - Wiedaw,
recebemos os sobrescritos n.O 32, 33,
35 e 38 de Produ~Oes «Dith, todos
eles com desenhos e dizeres aiusivos.
Sinceros agradecimentos.

ses e pa11a Portuga;l, aqui eXipressamos
vivas saudagOes e sLncel'06 BJga"adeclrnen-

tos ao. nosso prezado CO'Ilwcio e aanigo
Henrique Mantero., comissAirio da d nterpesta:. no IlO8SO pats.

Fez no pass-ado din, 26 de Agosto 25 anos que 0 sr. Eng.o Luis Albuquerque Couto dos Swntos foi nomeado AarrrwnisrtraxLotY' Geral, hode
Corrwio Mor d.os C. T. T.
Se 13 vwrdade que, neste lapso de
tempo, os filatelistas e a FilClJtelia
portugu6Sa mio viratrn aiJnda realizadas as suas maior6S e mads justas ambi90es, pois que a mecanica,
au, se preffff'irem, a. politica. filatelica. portuguesClJ, esta longe de acom.pwnhar as necesidades nacio'lWJis, e
muito longe de acompanhar a. wolU9ao intwrnacional, - veJrdade 13,
tambem, que. ,0 sr.O Eng.o Couto dOB
Santo'S, noS' r6Stwntes a,specto'8 dos
servigos a. seu cargo, e pr;,ncipalmeJnte no· que respwita a. cCYnStru()ao de
edificios proprio'S', instalat}oes e m..ar
terial, tmn rea1Jizado uma. obra. a que
serW injustol rega.tear elogios.
Socio, honorario do «Clube Fila.Ulico de Portugal», este Boletim

No, proximo' din, 25 de Ou,tub'lro,
inaugura.-se rw Barreiro, como airui:a
conseguimos noticin,r no numero am,...
tetrior deste BO'l etim, a anunciada
exposit;ao· fi1,atelica, :1. a que se realiza naquela vila., e. 1.0. de ambito distrital de Setubal.
Esta exposigiW 13 organizado par
uma comissM de dtistintos fili£telis ...
taB> locwis, as srs. dJr. Cwrlos Jose da
Cruz e FraJYU}a., Francisco Horta Ra.poso, Jose de Matos Soares, Abilio
J. S. Sousa, Fernando, Swnches Lopes, FloremtiJno· A. Rodlrigues, Hoorique Coelho Tavares, Jacinto Faustino e Luis Durao.
Com 0 patrocinio do sr. G()f/)ernador Civil de S6tubal e da Camara
Municipal do Barreiro~ e ·tambem
deste Clube FilaUlico de Portugal,
esta. nova exposi()ao tMa lugar no salao· de festas da SociedmLe de Instru()ao' e Recreio BarrmJrense, e estatra pa.tlmte de 18 a 25 de Outubro'.
Este Boletim dedicwra 0 seu
proximo numero, a exposi9ao· fila,Ulica. do· Barreiro, por cujo exito
formul(J/YY/,os srinceros votas.

COM

s

A

EXPOSI9AO FILA~LICA DO CENTENARIO DO SELO POSTAL ROMENO

A

c o

R

SURQIU UMA NOVA REDE DE
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTiVEIS LUBRIFICANTES

1958
Para comemorar 0 Centenarlo dos primeiros 8elos postals romeno'S, tara. lugar
em Bucareste uma exposl!<8.o filatelica
denom1nada «0 centenarlo do Selo Postal Romeno>.
Esta exposl!<ao e organizada pelo Departamento dos Correios e Te}ecomunica!<oes do tMlnlsterio doo Transportes e Telecomunica!<oes.
A Exposi!<B.o esta.r8. patente no Pal8.clo
dos CJ'lTeios, de 15 a 30 de Nwemobro de
1958.
As categorias de material filatelico
adm1tidas nesta exIpOsi!<8.o! sao':
a) selos de correio e cartas prefllateUcasj
b) reimpres.::.-oes, ensaios e maquetes
de selos de correioj
c) clbliterailoes especialsj
d) ltteratura filateIica e
e) acess6rlos fi:1ateIico'S.
o C:lmite Organizador da Exposi!<ao
escolhera 0 material que apresent:e mats
inter&se para a eXipOsi!<ao l•
Haver8. urn 'carimbo comemorativo da
Exposi!<ao, destlnado a oblLterar as series comemoraJtivas.
Toda a cO'lTespond8ncia deverS. ser di:I'Igida a Oentenarul Marcil Postale Romanesti - Calea Viotoriel, 12, Bucare;.."'i; 1

Encontra.m-se ja nomeadoo os segulntes Comissarios no estrangeiro:
ALEMANHA OC.
Edgar Mohrmann
ALEMANHA OR.
A. Vogt
ARGENTINA
Ricardo Eli'iabe
AUSTRALIA
L. Frank
AUSTRIA
F. Wallner
B~LGICA
Willy Balasse
BRASIL
Hugo Fraccaroli
CANADA
J. N. Sissons
CHECOSLOVAQUIA
J. Gruss
ESPANHA
J. Borr.§s Feliu
E. U. AM~RICA
Ernest A. Kehr
FRAN<:;A
Ladislas Varga '
GRA-BRETANHA
F. A. Godden
HOLANDA
J. Poulie
JUGOSLAVIA
M. Verner
LUXEMBURGO
L. Puetz
NORUEGA
A. Odfjell
POLON IA
F. Bura
PORTUGAL
Alberto A. Pereira
SU~CIA'
I. Vadja
SUI<:;A
E. Mueller
TURQUIA
A. Akkan
URUGUAI
S. Rachitoff
Apesar d e estarmos a.inda a catorze
meses de distdncia da SICIlLIA 59>, todos
os trabalhos -da compilexa ovganiza!;8.o esta:J, ja a decorrer com muita actividade.
«INTERPOSTA. 1!l1'i9 IN RI\MBURG»

-Rome.n1a.
«SICILIA 59»

o Grande Pr8m!o IntemacloIl81 da Ex-

AO SERVI~O DO AUTOMOBILISMO

•

POS!!<iio F'lIlateIica InternaciOlllJal «SICILIA 59> sera consUtuido pela reprodu!<ao
da celebre c!Metope> jio Templo c:E> SeIilIllunte, 'Ctljo motllvo e c:Hieroganlie, de
Zeus e de H~re>, 1:estemunho vibrante da
arte Eiclllana do 5." seculo A. 'c .. ~ssa ,r eprodu!<B.o -sera. em ourO' maci!<o.
A «SICIlJIA 59>, que comemo,r a 0 centenario da emissao d'JS selos da SicIlia,
tern 0 patrocinio dia Federa!<B.o Internacionail del 1Fl.a.telia, e rarulizar-'se-a em
Palermo, de 16 a 26 de Outubro de 1959.
Os correios itaJianos eIIllitiriio por essa
ocasia.o uma serie especi8Jl comemorativa.
o c:vern1ssage> de c:SICILIA 59> efectual' ·~a no aJlIIibiente mCOllllpa;ravel da
c:Villa-Igea>, enquanto que a exposi!<ao
propriamente dita 'Se rea:lizara. no reclnto
da c:Feira do lMediterrtl.neo>, Dum pavilhao
-g randioso que dcUpara. uma area de mals
de 2.110 m2.

«UNIPEX»

c:Johannesbur.go Intemationa:le Filatel1stiese Tento: lIlstelllng> 1960.
«LONDON

INTERNATIONAL
EXHIBITION 1960»

STAMP

Destas tres pr6ximas grandes eXipo.s:!<oes filatelicas lnternacionais, e comrssario em PortugaJ 0 nosso prezado
cons6cio e amigo sr. Henrique Mantero
(Rua 1.0 de Dezembro, 101, 3.°, Lisboa).

a expOSH;ao Int€RnaCIOnal be sRuxelas
e a

~Ilatella

Uma grande campanha 00

«Club Filatelico de Portugal»

ba inb.a PORtuquesa

em prot do coteccionismo dos
Multas ~osl!toes internaclonals tlveram lugar nO' pa.ssadO', em dlversos pon1:os dO' Globo, cO'ncernentes aO' progresse
mercabtil, mas na <BRUXELAS-58:. deu-Se maier relevO' ao prO'gresSo cultural
e cientifice de cada na!;Ao ·r epresentada.
Duzentos lindIsslmos edifIciO's fO'ram
especiaJmente censtruides em Heysel
Park, perto de Bruxelas, per ex~rclt<>S de
arqultectos, engenheiros e aper8.r1os, de
42 na!;oes que to'mam parte na expes1!tAe,
em que, pelll primelra vez, V'ilsitantes de
muitas na!;oes podem ver, admirar e estudar, O'S desenvO'1vlmentO's da ci~ncia atOmica, que eram somente dO' conhecimento
de enUdades gO'vernamenta:ls e militares.
Cada Da!;li.o delxDU vincado nO' seu pavllhii.o, em a!tO, pedra, vidrO' -e crDmados,
o seu desenvolvlmento cientIflco, SUa milsIca, seu folclore, sua arte, sua indiistria,
etc.
Estava projectada para ter lugar em
Bruxelas, simultA.neamente com essa exposi!;aO', uma Exposi!tAO' Filat6l1oa InternaciO'nal, para a qual jl1 Be esperava urn
desusade cencurso de colec!;oes de to'des
os g~eros, dado 0 elevadIss1mo nfunero
de 'Visltantes cO'm que se centava. Infelizmente, a mesana. f.c.t cancelada.
Diversas na!toes, cO'mo a B~glca,
FranQa, Portugal, EspaDiha, E JU .A., Checoslavl1qula, Itl11ia e S. Marino, emttiram
selos especiaJ.s comem()ll'atlsvO's da sua particlpa!;aO' na exp08illao, cuje 1-deal ~ aim"
belizar <a confian!t8; na h8lbi11dade des
hem ens ern mO'ldar a era at6m1ca. para
melho.r servlr as na!;Oes e os pevos:..
Para comemO'rar essa. grandIosa. exposi!tae, Port'ug8Jl emltiu e pOs em circula!tAO', nas provincIas ultramarInas dO' Cabo
Verde, Guln~, S. Tome e Principe e Angola, selos de taxas de 2$00, 2$50, 2$50
e 1$50, respectllvamente, e cujO' contravalDr ern mO'eda indlana ~ ae 4 a 7 tangas, estandO' em .prO'jooto selos com de ..
senhO' dlferente desses, para Mo!tambique,
Indla, Macau e Timor.
Consta-nO'S que os Correlos de Goa,
respO'ndende a uma consulta da sede des
C.T.T JU., em Lisboa, sugeriramas taxas
de <12 tangas:. e cRp. 1-5-0:. para 2 seles.
lfl dlgna de reglBto esta. sugestaO', que vern

L.

M.

sobre.scritos de 1.0' dia e comemorativos

Par
DE NORONHA

pr:w ar mals uma vez que os Correios locals, nae querendO' 'Ver tratar-sa de selas
cememoraJtivos, nao sO Be preocupa.rn cO'm
as necessldades do consurnO', mas tamMID
zelam pelas suas cDmodldades, pois de
O'tLtra forma nlio Se concebe a indica!;!!.!)
de uma ,taxa tA.O' cO'mplexa CDIllo a de
<Rp.1tgs. 5:. , mormente nestas alturas em
qUe se deseja aimpUficar tudo 0 que corresPO'nqa. aO' valu mO'net8.rJ.o da <Rup4a:.
e suas fra<:!toes, para peder fAcilmente
tra:ns1tar pa.ra 0' <,EscudO':" ,transi!;ao esta
que estl1 para multo breve. FO't j8 favO'r
nao terem /luger1de' uma taxa como a de
<Rp.1-5tgs.-4rs:. ...
Quanto mals elevada, tanto mats preibitiva sa torna urna 't axia, limltando e reduzlndO' grandeplellite 0, seu uso e ~trI- .
bUi!;Ao per dlversas terras, onde levaria .
a mensagem da <utillza!t8.0 pacifica cia
energia atOmicu, anunciando ao meeme'
tempo a compartiICipa!;ao da NB;!:li.o PO'rtuguesa na Exposi!tao Internacional da
capital da na!tAO' amiga belga.
Em nooso j!ntender, sa.lvo 0' de'Vido reB'peltO' PO'r O'piniCles autoriZl;Ld.as ern cO'ntmrio, as ~ m,us aconselhl1vels serlam
as de 1 e 2 tgs., taxas de que os CO'rrelO's
da India Se v~em permanentemente desf8llcados, pelo. seu .g:rande uso, nao sando
.pDUCD frequente a venda <f iI'!tadu de deJs
selos de 6rs., para substituil' 0' sele de
1 tg., esgO'tadO'.
AchamO's n!!.O' ser fora de prO'POslte
regis tar nas colunas desta apreciada re~
vista 0' nosso pedl~e, para, tratando-se
de sel08 coonemoratlsvos, nliO' se emitirem
serIes euja taxa mWrlma seja superiO'r a
10 tgs., nos moldes dO' qUe se procede em
rela!tAo aos selos dO' Contlnente, a bern
da iFilatella, dos FJlla.telistas e da propa~
ga!t8.0 de Comemora!tOes Filat.eIicas.
NaO' sendo urn Carimbo de 1.' Dia facter menos ponderosD na prO'paganda internacie!llal, esperamos que a Administra!tAo des C.T.T.U, autO'r1ze carimbos especials para a lnaugu.t'8l!t1io de todas 8.!l
futuras emissOes cO'meme>rati.vas.

..

o «Clube Fi1at~llco de Portugal», que
em 29 de Dezembro de 1949 editou 0 prime1ro sobrescrito de V dia portuguk,
com 0 ca.rlmbO' de 1.' dla de e~ da
serle dO' 75. 0 aniversario da U. P. U., p~
j8 hoje ra.ra e v;allosa., - desde 1958 que
quase inlntm-nlptamente tem edltado sobreseritos especlals, com carimbos de 1. 0
dia e comemoratlvos: tod08 08 do contlnente, e alguns do nosso Ultramar.
Atfmna.-.se perent.ol~Ja.mejllte qpet este
servi~o da.s edi~oes tern sempre dado prejulzo ao n08SO Clube, POO'Clne 0 niunero de
coleccloaad0tre8, no nosso pais, niio permite compensar todas as respectlvas despeZ88: desenho, gravura., sebrescritos, tlpogra:rua, portes, etc., etc..
Mas mesmO' com prejuizo, nli.o temos
querido lnterrompar tal servi~o, e tanto
em aten~ Squeles dos oolecclonadores
que desde infclo nos hO'nram com a compra dos nossos sobreseritos, - como na
conv~ de que 0 coleccionismO' dos sobrescritos de 1. 0 dia e comemoratlvos, tende a desenvolver-se dia a dia, em Portug.aJ, emboTa multo ma.i8; lentamente do que
em todos os O'utros paIeses, como, por
exemplo, a America do NO'rte, a Espanha,
Bl'IUIIll, Fran!;&., IWla, etc., etc..

Na verdade, 08 colecclonadores de sobreseritos de 1.' dia e conwmorativos, COD>tam-se por multos milha.re8, em cada. pais,
e lui. neles chilies e esta.beleclmentos co ..
merolas ..0 para taJ.s P6!;8&
Aflm de contribuir para 0 colecclonIs.mo dos '8Obrescritos de 1.0 ilia e comenwratlvOB, deSde lui. tres ou quatro anos
que 0 Clube Filatelico de Portugal tern
dado col~es de dez desse8 sobrescritos,
a cada um dos concorrentes a todas as 6Xposi~oes fUatetlcas rea ll zad88 no Contlnente e no Ultra.maJr. Ao todO', ofereceu
ja, por este prooesso, cerca de dois mll
8Obreserltos. E, de futuro, continuara
mantendo igoals ofertas.
Mas 0 nosso Clube nli.o flca. por &qui.
A partir deste moonento>, Dferecem 10 sobrescrites diferentes a cada urn -dO's prOximO's nO'Vos duzentes s6clos de Olube.
Quare dizer: Cada novo s6c1() que se inscraver, recebera, oferooldo, om lote de dez

8Obrescritos de 1.0 dia e comemomtlv08.
Por outras palavras: Booeberi. a oferts
de dez sobresaritos que, ao pre~ de Esc.
2$50 cada., terilo 0. valO'r minImo de Esc.
20$00.
E O'ferecem1)S mats: Cinco sOtbrescritC\'il
dlferentes, aDS proponentes de cada urn
desses prOximO's duzentos s6clos.
PO'rtanto e resumindo: Oferecemos 15
sobrescrltO's pe<r eada urn dCl1S prOxImO'8
duzentO's s6cias! Sejam 3.000 sobrescritos
oferecidos! ICom 0 vaUor mfn;Imo de Esc.
7.500$00!
Oferta verdadelramente sensaclonal,
que, se corresponde a um: sacrifIcio- eco<n6m(co para 0' nosso Clube, esperamos
nos trap a compensa.dora. cOllSOla~ de
contribuir poderosa.mente para uma substanclal expa.ns8o do coleooionismo dos so'
brescrltos de 1.. dia e comemoratlvos.

maca u
setos be
asslstencla
A taxa de 1 avO' ~ a Unica que tern
validade !postal, nos periedos que vae
desde a segunda feira que prO'cede (), dem1!ngo de PMcoa ate ao sl1bade que segue
0' mesmo demingO', e desde 20 de Dezem~
bro a.t~ 6 de JaneirO' seguinte, em tode 0'
objecto ou vale>r posta.! particular, expedido. pelas estB.!toes postals da previncia
para qualquer localidade dentro dela.
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NXO ESQUE<.;AM!
NXO ESQUE<';AM!

I
15 DE NOVE MBROl----l

Come~amos

a preparar

0

nosso

Maior LeiJoo de selos
que tera inicio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958.
Temos, desde ja, algumas colec~oes que sao, (de longe), das
melhores do mundo.
AUSTRIA
PAISE'S BALC.!NICOS
COL6NIASINGLESAS
ESPANHA
FRANCA
ESTADOS ALEMXES
ESTADOS ITALIAN OS
GR1i:CIA
JAPXO
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
incluindo os Confederados
AMERICA LATINA, ETC. ETC.,
e muitas outras raridades estao em negociac;oes. Havera milhares de lotes com vastissima proporc;ao das series de 3 ~ 4 exemplares, centos de paginas ilustradas do catalogo.
o valor total nao e, certamente, inferior a meio milhao de
d6lares, mas podemos facilmente realizar urn milhao.
Editamos urn limitado numero de exemplares do Catalogo,
que antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do
leilao.
Pe~a prontamente urn exemplar. Ser-Ihe-a enviado gratuitamente, franco de porte.
Este leilao marcara uma epoca na Filatelia.
Nao 0 pode esquecer!

I

SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, L.TD
39, Upper Gt. George's Street.,
Dun Laoghaire,
Dublin.

... E Isto Ii apenas um dos nossos leiloes qulnzenois ..•

..

Aspecto de um banquete oferec:ido na «Severn a Hugo FraC:C:llroli. vendo-se tambam os srs. Prof.
(Foto Hermes)
Dr. Carlos Trinc:io. Edullrdo Cohan a Dr. Vasc:onc:elos Cllrvlliho a EsposlIs

o

fado

~tinua

na moda, e muLto na

moda estil.o, em Lisboa, as casas de fado,

melhor, os .r estaurant-es tlplcos: de que recenteanente se inaugura.ram mais dois, e
de qUe ja se anuncla a proxima ina.uguragAo de outre>...
Ao todo, pareoe qUe a nossa capital
conte. hoje coon doze desses restBJurantes,
pelo menos entl1e os de ma.ior categoria,
e I!IJlguns deies, como «A Severa.>, C'M achado> e cA. Tipo>i8.> , todas as noires
cheios, a transbordar, e .t a.nto de nacionais
da.s melbor-es categorias socials, como de
estrange1ros de todos os cantos do mundo.
De todos CoS referidos restaurantes tlpicos, destaca"Be «A Severa) , especialmente pe18, SU8J mwgnflflca coz1nha, pela
gentileza do seu peSsoa1l, e t.amlbem. pelos
categorizadOs cantadOl'l!S de fado que
nele tern. actuadOi.
CUrioso e que «A Severa.> e babituaJmente frequentada por inlimeros lfilateUstag UsboetBJs, e na «SeNera.> se tern reaUzado 'V'8.rlos banquetes de homenagem
(Continull na p.§ginll 29)

SAUDADE DOS SANTOS
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2 CRoNICAS

setos bo uttRamaR
esteve patente no pavilhao Oa
No Pavilh1io da Feira das InJdustrias
Portuguesas, fo! inauguratda, pelo sr. miDistro do Ultrwmar, e esteve patente ao
publi-co, ate ao dia 13 de Setembro, uma
interessante e va,uooa Exposi($8.0 de Selos
do UltrlUllar, integrada nos Congre'ssos

DR. AJUGU'STO [)A CUNHA LAMAS
Faleceu em Caxi8ls, na sua ca:sa. da
<vila> do iMoinho, 0< sr. dr. Augusto da
CUnha Lamas dlstinto rnlidico-cirurgi1io.
Nascera em LL9boa. Tinha 70 anos. Concluira a curse de tMediclna. em 1913. Urn
ano depoi.s era nomeado asststente de cirurgia da Faculdade de Medicina de LIsboa, e mals i:a.I1de assistente de urologia..
N a .p rimelra guerra mundla:I, seguiu
para Fra.nga, integrado no, C.E.P., onde
prestou sellVigo cOlTl{) oficial·medico mlliciano.
Fundou a Assocla($1io Portugue~ de
Urologia. Publicou importantes trabadhos
acerca 1180 sua especialidade. Fol colaborador do sr. prof. dr. Reina.ldao dos Santos.
Possula, entre outros galardoes, 0 grau
de oIflcia.I da Ordem de Santiago, e as medadhas da Vit6ria e de bons sel'Vi($os em
campanha.
o Hustre extinto deixa viuva a sr." D.
Carolina Avelino Joice Lamas, e era irmao do Iiosso ilustre e querido coIliS6cio
sr. ,brlgooelro Jose da Cunha Lama'S, antigo presidente da Federagao Portuguesa
de F.ilatelia,e anemlbro doo corpo.s directlvos deste Clube, a quem apresentamoG
sentidisslmos pasa..mes.
OARLOS F1ILIiPiEl CARtPENTER
ROBERTSON
Em Lisboa, fa!Ieceu twmMm 0 sr. Carlos Filipe Carpenter Rc<bertson, pal do
di.stinto numlsmata e ·nosso p.rezado cons6clo e amigo sr. Joa:} Domin'gos Cal'lpeIlter RO'bertson, a quem igualmente a.presentamos sent:dos p~sBlllles.

~.I.p.

Internaclonais de Medicina Tropical e de
Pa.11.11dismo, qUe naquele ·reclnto decorreram.
o certa.me ·foi organizaido pelos Servigos de VwIcll'es iPostais do tMinister!o do
Ultramar, dirigidoe pelo sr. Luis Ctl.ndido
T8JVeira, e nele podiam admirar-se tooos
os nossos selos .u ltramarinos, eXipostos ern
29 quBJdros 1C0m BJrtLsticas molduras e peanha.s em ferro forjaid , e opor IntermedIo
de 11 exposltores, que rnostrasv8.IIU opusculos hist6ricos com IS. descri($A.o dos 6el05,
bilhetes opostais, bilhetes-cartas 'p ara 0
servl!to aereo, nss quills se ests. fazendo
uma uti! propa.ga.t1Jda dos prOodutos das varias provincias ultMIUB.rin.aJs, etc.
Entre OS v8.rios quadros, al·guns moatrava.m as variadissimas fases de f8lbrico
por que pa.sSBllll os selos, desde a primelro
esbogo do artista as aJ.terag6es e correcgoes neles In.troduzldaa, ao estudo e ajus te ·dos pormenores de coonposigiio e das
cores, atr~s de provas fotogr8.ficas e
impressa.s (casos ha em que se obsellVa a
exlstl!ncia de setimas provs:s!) e, enfim,
aos especimee definitivos, que sao c ~d:BJdos
entre os melhores do mundo, ja pelo interesse dos motivos escolhidos, ja pela qualIdade artlstica que os reveste.
Alguns 'g randes painels mostravaJm os
desenhos ·utilizados n clS selos, e urn outro
reunia os que t6m POll" motivos plantas
medicinais, e o.s qUe foram especialmente
enrlUdos 'p ara comemorar os Congressos
de Medicina Tropical e Paludismo.
Patenteruva-se, atraves aa exposiga~, a
grande evolugao sofrlda palos selOlS, do
nosSO Ultramar, pols um doa quadros
81gTUpava os especimes anteriores a 1948,
enquanto tod ~1S os outros quadros encerravam os selos posterlores aquele ano,
data em que passou a haver emissoes distintas para cada provincia ultra.marina,
caracterizando-Be Os novo·s selolS pela di.versidade dos motivCl's.
Para se fazer uma ideia do material
exposto, basta dizer qUe cinco canuonetas
foram neces3arias lpara transportA-h ate
ao PavlIhao da Junqueira, onde ocupava
uma das alas da grande ga.leria do primeiro piso.

i)iario
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Selos do Ultramar portugu@s
em cartas francesas
Uma grande cssa de produtos farmac6uticos francesa, <Laboratokes Bocquet
et C.">, de Dleppe, teve a feliz ideia de
realizar urea intensa propag8lDda dos seus
produtos principais, utUizando cartas que,
dobradas qua ro rvezes, ficwm com a parte
externa a servir de sobrescrito, com a
frente destinBJda a es selas, a.os carlmbos
e ao nomee morada do destinatario.
Depoj.s, com a ajuda de um querido
amIgo nosso', 0 eng.· Ant6nio Furtado, a
quem muito deve a filatella oportuguesa,obteve qUe aquel·a s cartas fossem porteadas c~ m BelOS dos mals -belos das nossas
oito prDlVinclss ultrama.rtnas, e nalas InutillZaJdos com os carlmbos respectivos.
o eng.· Ant6nlo F1urtado, que ja ha
tempos nos oferecera algumas desse:s carta.s, enviou-nos agora as r.estantes, form:ando urn conjunto, de oIto, que os <Labo\.
ratoires Bocquet> denooninaram <P.er!.ple
des colonies portugualses> .
A parte exterior das cartas e totalmente !branca, exc6p($ao, claro, do enderego>. [)a parte interior, a rnetade de cima
e destinada a propaganda dos produtos
daqueles a8lb~rat6rios; a metade de baixo,
com wn mapa-mundi, e dedlcada a proviricia .u<ltrarn.a.rl.na portuguesa cujos salos
e .carlmbos iii ~ ostenta. Deste modo,
as nossas oito prolVincals ultrarnarinas,
marcadas a cor no mapa-mundI, sao
acoonpanh-adas de ·W Da sintetlca mas suficiente ficlla geogrMica: nome da pnvinci-a, ern portugu6s e em franc~, capital,
sltuagao, quil6metros quadrados, habitantes e produtos principais.
De1xando -aqui os nossDS mais veementes 81gradec!roentos aos <Laboratoires
Bocqueb e ao -DO'Sso, amigo eng.· Ant6nio
Furtado, n1io podemos deixar de saJIientar
a extraoIldinaria .p ropaganda dO'S ~elos
portugueses ultramartnos, qUe esta reaJ.1zagao constitu1. Como temos que sa:Uentar, taJmbem, aquilo que infelizmente ainda na~ -vlram muitO'S dos nossos executores dos selos : que a beleza dos selos leva

t1G()Od

Ainda a Bossa colec~io de Israel
Um amigo 'IlOSS0, filatelista principiante manid:estCfU-nos ha dlas certa sur:presa
pc;r n6s, coleccionador com nada. menos do
qUe cerca de setenta grandes albuns, termos envlaido ao I Sa.l1io de Filatelia e NumismAtica em Setubwl, e demais a mais
para a Classe de Honra, a D018Sa moderrussima colec¢o de Iisra-el, a.o que ele supunha com fa.lta de tres selos ...
Pcdiamos responder-lhe com uma cronica ha poucos meses pubUcada nesta
mesma secgao. Ma.s porque parece qUe ele
a n1io leu, e porque 0 assunto, mesmo generalizaido e objecttvado, mereCe ser esclarecldo, - respondemos ao filate1ico
principiante e simpatico amigo que, na
Classe de Hcnra, os expositores convidadOSe fora de competigao, nAo t~m que ter
a preocupagao de apresentar 0 seu melhor,
para a.lcan($arern a mclhor medalha possirvel, mas, t1io sOmente, a de apresentarem urna pequena amostra para marcarem a sua presenga. As suas participagoes
n1io devem esIllBIgar nem deslumbrar,
mas, .sem desdouro para a Classe de Honra e .p ara OB expositores desta categoria,
mostrar adgo de valor e de interesse.
Ora a col'ecg8.0 de Israel, n1i.o obstante
moderns., apenas com dez anos, tem ja
hoje urn vwIor, e oferece um interesse absolutamente excepcionais. Basta que se
dIga qUe algumas das suas series, emitldas de ha dez anO'S opara ca, ja cootam
mil hares de escudos, e ja figuram nos ca-

a .sua propaganda, e esta a prop81ganda,
ao presUgio iDitemaciona.l, e a.o enrlquecimento das fina.ngas do nosso Pais.
A feohar, s6 anais urn pormenor: N6s,
que tantos elogioos temes feito, nestas colunas, aos servigos postais ultramartnos,
Dao podernos esconder que, em tai.s cartas
tao bela.s,somente urn elemento nos desgostou, e pl"Olfundamente: os carlmbos,
qUe sa:!· autl!nticos e -vergonhosos bottaes·.
Desejamos nao ter que rvoltar ao assunto.
-V.C.
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al nOa

nossa colec<;ao Oe

Wogos d08 melhores ae11Oes, ao lado das
~as ol8s.s1cas.
Acresce que a mlopla do nosso filatell.co a.mlgo 'Viu que nos falt8Jvam tres selos
na colec!Oil.o,quando, eIIl ,boa. vemade, na.
eJqlOSi¢o na iUnlil.o de GremIos de Lojlstas de Llsboa., nos f8lltavam apenas dols
salas de j:sracl, e nen.hum neste 1." Salil.o
de FUatella. e Numism:a,tica. em Setiibal.
E acresce ainda. que, na. nossa colec!Oil.o
de Israel, todo.s os selos sil.o nOlVos, quase
todos sa apresentaJrn em quadras e com
bandeletes, alem de a.lguns erras e imimeras ct@te-Wclles>.
Quanto a esta.s ct@te-b@ches:., aquele
nosso amigo, multo prInclplante mas mUlto sImpatico, nil.o 'gostou que lhes coloo6.8semos ,setas... Ora ale deve 8Jprender que
nil.o ha regra aI-gums., salva a do criterio
e do bam sensa. do elqlositor, para a coloCR!Oil.o de ·setSis. Precisamente, as ct~te-'b@
ches:. devetn levar setas, sem 0 qUe passari!.o desa.percebldas 8iOS olha.res da. maloria, monnente em exposigOes como as
dUBS referidas, de evidente propaga.nda.
Sem necessidaJde de inlVoca.r aquilo que 0
nosso a.mlgo nil.o ~~beu, mas e por de-

SELOS

ISRael

mals evIdente: esta.mos a come~ de mudar as nossas colec!Ooes para folhas de ta.m8lllho internaciona.1, e ainda. nil.o twemos
tempo de escrever as legendas, que, de
momento, as setas substituem muit1ss1mo
bern.
Esta mudan!<8. de folhas, que preclsamente com~ol\l pelo album de -I srael, e
outro dos motivos deata nossa. partlclpa.!Oil.o.
E outro, e porventura 0 prIncip8ll, e
que n6s nAo manda.mos uma oolec!Oil.ol a .
uma. e~!Oil.o, para 8Ilca.nc;a.rmos uma
medalhs.,e depots completarmos a colec!Oa.o, para a mandamos a outra. eJq>OSi!Oil.o,
a fim. de 8Ilca.n~os urns. medalha. mellior, e ·a.ssim iSlliCeseiva e eternamente ...
Nil.o. Em vez da poei!O~o< c6moda de ma.n.dar, as nOlVas expoSii;Oes, pa.rticlpa!Ooes
qUe no estrangeiro, em expo.si!Ooes fiJatelicas internacionais, ja a:lcatD.~ medalhas de prata., - n6s preferimos a posi!Oil.o
rna.is cars., mais tra.balhosa. e ma.is ingrata., d,e imlDs most rando, urn. a urn, os nosBOiS ceres. de setenta. albuns, para prazer
de multO!S, 'e despra.zer de 8J1guns, entre os
quais 0 t8Jl principlante filatelico ...-V. C.
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o Oecaloqo 00
o cDi6.r1o de NotlclaiS:., ·n a .sua Sec!ORO
de 19 de Setembro, publicou a
seguinte e interessante c.r6nica do lii'stinto
autor daquela. sec!Oil.o, dr . .Jose da Costa.

flJ.a;teIi~

Moreira:

Tem sido pub!ica.do< em diversas revls.t8is de l.fInguas inglesa. e oespa4lIhola,

0

sa-

guinte decMogo, cuja primeira. publica!Oil.o
apa.receu em cW$k!y Phila.telie Gossip:.
SOIb 0 tItuJo <The Creed olf a PhlJatelisb:
I." Tr8Jtarei com ca.rinho, Tespeito e

a colecc;ao be selos
bo cluse
Como deve ser do conhecimento de todos os nossos assoclados,
egI;8. este Ol\lJbe, desde h6. enos,
interessado etn obter uma. oolec!Oil.o de salce, mUlIldial, e betn assim de postals Jll8JWnos, ca.rim.bos, soIbre9Cr1tqs com franquia
m.ecAnica., etc., etc. destlnada. a
permittr, nAo ,s6 a sua consulta.
pelos fllatel1stas, como ·t ambem
a rejpresen~ do Clube eIIl Exposi!Ooes nlatelicas.
Nil.o obsta.n.te 8iS ofectas que toemos tido &Is Adm1n:Lstra!OOes dos
Correklss de 'Varios pa.1ses, nA.o
tern a nc:e38. colec!Oil.o myel que
jum1flque qualquer dos fins que
ge propunha. oonseguiT.
Estando esta. Dlrec!Oil.o etnpen-haJda, em montar Se aDO a parte respeit8inte a 1Europa., e dadas
a":l ~uld8ides tfina.nceiras, 8ipelwmos para. os senhores comercliantes e para ,t odos os nossos
8iSSOCiados, no sentido de nos remeterem os selos ou sobrescr1tos
com ca.rlmbos comemorau,vos, de
que possam tdispar do.s seus duipUC8idos, com v.Ista. a ipodermos a.presentar brevemen.te urna pequena.
col~ que 1V'81lorizeeste CIube,
e os BeUS pr6pr1os a:ssoo1ados.

~Ilatellsta

amor, tudo 0 qUe concerne aos selos e a
fila.telia, pe1as multa.s horas de prazer, dis·
traogao e cultura que me proporclonam.
2." Acondicionarel e 8Jpre.sentaxei os
meus selos de tal maneira, que as outras
pessoa.s verifiqueIIl trata.r-se de coisa di'g na de ser estimada..
3." Auxlllarei, de 8iCOrdO com as minhas possibilldades econ6m1cas, as publica!OOes que 'se dediquetn 11 filatelia., para
qUe 0 seu interessante trabaJlho possa progredlr.
4." C c-ntrlbulrei ip8.ra as a.ssocia.!Ooes
loca.is dediC8idas a fhlatetla., de aoordo com
as mlnhas possibilidades, e s empre esta.rei
disposto aos trabalho.s IndilViduals qUe me
sejam pedidos, se estes quadrarem corn as
minhas 1l8JCuld8ides.
5." Oolaborarei e toma.rei parte nas
expoai!OOes das c.olectividaldes loca.is, e ate
noutras ma.is im!P<>r.ta.ntes, se as minhas
possibilidades economioas e filat6licas mo
permftirem, apresentando 0 me1hor da. minha colec!Oil.o, com 0 firme proposito de
ganhar algum premio, se 0 merecer, todavia tambem most.raJndo 0 suficiente espirito despo!I1tLvo perante os {Jutros concorente que se ,m ostra.retn mals merecedores.
6." EsforQar-me-el por atrair outros
ao C8iffiPO da. f~J8;telia, pe10 menos em numero -nil.o inferior a dois, a lim de que
este passatempo tenha. caJda vez m:a.is pratica:ntes, e quando me toque delxar este
mundo sej8iffi pelo menos dois fhlatelista.s
a suprir a m1nha. vaga.
7." Traiba:lharei activamente no sentido de interessar a juventude n-este campo m8lgullfico, ajudand'o os .ma.is novos a 00me!Oar, e procurando fazer com que 0 interesse palos -s elos constitua urns. faceta
do seu ca.ntcter pela vida fora.
8." Acelta.rei 0 prInciplo da. coordena.!ORO dos meus esfor!Oo.s c em os doe outros
fllatellstas, para. que a flJ8Jtelia. possa. organlzar-ee compIetaanente no p18iIlO nacion8ll.
9." Reconhe!«} que a filatella. a.lguma
colsa. fez ipOr mim.
10." Por gra,t1dAo, por boa. 'Vonta:de,
e ate no meu proprio interesse, sempre
me disporei a trabalhar .pela fhlatel1a 0
ma.is que possa..
Tradu!Oil.o e adapta.!<il.o de
JOS:j!: DA COSTA MOREIRA.
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tal, deseJo a.f1nnar a V. Ex." a certeza. d&
nossa. lead&de e disclpllna, e garantlr-lhe
o prop6s1to que sempre DOS tem gulado
de, Da mals complet& e total solida.rtedade
pa.ra com 0 Mlnlstro, p6nnOs &0 sen dispor todo 0 DOSSo .esfor90, espfrito de sacrL
tieio, dedi~ e ento.sl1l8DlO de aoompa.nhar V. Ex." e de bem servir a N~.
A te:rminar, despediu-Be do Ministro
cessante com estas 'p8i18.1Vr8.S :
Ap6s deoorr.ldOs qu&Be 12 &DOS de trabaJho exa.u.stlvo, nem sempre lsento de
aborrecbnentos e de desgostos, va! V. Ex.aba.ndcmar a chefia deste Mlnfsterio. Com
a autoridade de quem aoomp&nh& de perto a a.ctlvid&de do Mlnistro, temOIS a cert~a. de que V. Ex." Be retlra. com a CODSc16ncla tr&nqulla do dever cumpddo-, ma.xima asp~ de quem serve .; Pals, e
desejo aflrmar-lhe que nos delx& uma
sa.uda.de que perdura.ra por multo tempo.
DeseJamos-lhe, e a tod08 os que lhe sAo
querldos, longa vlda. e mult&s pr08perldades, e om bom 6xlto D&8 novas fuu9i)es
que lhe sejam confiadas.

o DISCURSO DO ENG." CARLOS
RmEIRO

o eng.o Carlos Ribeira-, num improviso
brHha.nte, escutado com a maior atengii.o,
por cOIlBtituir a ,p rimeira expresslio do
pensamento do ,M !nlstro, agradeceu as palavras dos srs. General Gomes de Araujo
e eng.o Miranda oCoutlnho, que reputol\l
ex.cessi'V'8.S na parte qUe the diziam respeito. 'Criando um ambiente de emOltiio a
que nao !pOdia subtrair-se, tinham no ent8JD.% elevado, n8Jquele momento, 0 sentido
das :suas respoD5BJbfUdades. Tomoo 0 seu
a1gradeclmento exten8iva- aos que qulseram
cO!lllparecer naquela cerlm6nla, e, diriglndo-se em seguida ao sr. General Gomes
de Araujo, alfJrmOlU ter sfdo este quem organlzou aquele ministerio. Tudo quanta
pudesse fazer no. exercicio das SUBS nO'V'BS
fungoes, pouCo freria 'c omparado com a
obra ja reaJizada.
Recor.dando detel'Dlinadas palavras do
sr. Gener8i1 Gomes de Araujo no local do
langa:mento das prlme!ra.s centenas de me_
tros do Calha c oaxia;l (quando se ni.o faJa
do meu Minlsterlo sint;o..me satisfeito, por
ser IS80 sinal de que os servl~os conem

C"isas & t.."isas

bem) df.ssertou SOIbre a funglio daquele de-

partamento, que visa prlncLpaJmente servir os usua'rios 00, pelo menos, 'Vigiar os
Iiervigos qUe ·l hes sA.o prestados.
Mais adiante, referlu-se 8. SI\la fonna.gao de tecnico e de a.d.Inin1st1'8ltlivo, para a
qu8i1 contribuiram 0 Correfo~, sobretudo nos tempos em que foi seu profess!)·r
na Facu~dade de engenharia do Porto, e 0
~g. Duarte Pacheco, COIID quem trabaJhou
IatUl"8.dament.e, e multo aprendeu. E, a
prop6s1to, 8:1udiu 8. aus~cia do eng.· Couto dos Santos, frisando que, se teria multo
gosto em 'V6-1o presente, fora 0 pr!meiro a
dlssuadi-Io de all 1.r, pa.ra que MoO interra.mpesse 0 seu merecldo de:BCaDSO.
Noma. das S\UIS ·Ult1ma.s 8Jftrmagoes, subUnhou 0 facio de 0 Minist-erlo da.s Comunle8l!<Oes, embora departamento essenclalmente tecnlco, niio poder deixar de observar determinados principies politicosj mas
dlBso nlio the vmbam preocupagOOs, par
c:;rnhecer a maior parte dos funeionarios
superlores do mesmo ministerio.
Temninou afirma.n<1o qUe a sua anterior ~o ern outros sectores, e 0 que
viesse a ;fazer naquele departamento era,
verdadeiramente, frnto da oriental;Ao. in8pirada ,p elo m'. Pre.sidente do Conselho.
Nova satva de palma:s ecoou pelo vasto sa.ll!.~. Momentos depois, 0 eng." Carlos
IRibelro oreoebia. OS oumpr1mentos dlas individua;lidades presentes, entre as quais Be
encontrava.m 0 sr. dr. Veiga de iMacedo,
Ministro das Col'Ipofa!<oes e Previdanela
Soci8i1, e 0 dr. Vale Gulmames, Go'Vemador Cirvil de .AJvetro ~ funelon8.r:lo superior
dos CTT, que ipouCOo antes tiniham entrado
no saliio onde Se re8ll1zou a cerlm6n1a.
Conclufdo este Telato, compre dirigir
ao sr. General Gomes de Araujo a expressao do grande reconhecimento do pessoal
dos CTT, pelas .rega:I1as e toda. a soI1te de
beneflcios que ao mesmo pessoa! foram
concedidos nos Ultimos dOZe anos. Reconhecern os funcionarios destes ser.vigos
qUe delxam em alberto uma granae dIlvida
de gratidl!.o, impoIss1vel de sa:ldar ern
quaisquer circunstA.nclas. T6m, p~or 1880,
de Be limitar a enderegar ardorosos votos
de prosperidades a quem sernpre mostrou
tanto inter.e.9se pe1a SUa condigao de servidores dedicadoEn.

g.ilal€lieas

SUI <.; A
Ll ha anos, numa anlill.se de Edwln
Mueller, 0 .grande especialista austriaco,
actuaImente esta:belecldo em iNova Iorque,
e co-proipl'ietarlo da Mercury stamp Com..
pany, - qUe durante a segunda guerra
mundi8il, e por 8i1g:uns anos depois, os neg6cios eram multo pr6speros na S~
com a maior parte do material fllateUco
da Alema.nha, sob controle naquela epoca,
transitando por aquele pats, com destino
aos mercados mundiais. Depois de. cansolid8.!<Ao econ6m1ca da AIlernanoha, a Suiga
perdeu este papel, e COIIDO, na mesma epoca, as cotagQes nos ca.tMogos lntemaclonais se uniformUza.ssem, 06 neg6eios tOTnaram-se multo dilflceis. Nestas CircUIlBtA.nelas, um comerciante estrangeiro na
Suiga ja nlio ipOde comprar material normal, -tendo uma margem no prego de catMogo. Deve, antes, ter conhecimentos
supe.riores aos do seu cotlega SUiltO, num
determlnaido '1"8IlDO, para fazer desta maneira lboa.s compra.s, duma variedade nl!.o
conhecida, dum exemplar de qu8llidade
excepclonall, o-u de grande interesse para
o espec1a;lista.
Hoje, na Sui!<8o, os colegas sabem mUito
bern que 'o s estrangei.ros viio 8. procura
de tpeChlnohaB, e ttra;tam-nos albertamente,
com a f8i1ta de cOnfian!<a que nlio sera dlfiell de justificar. Por ser caracterl.stica,
vamos contar a ihist6ria que Be passou numa casa filatel1ca bern conhecida de Zurich, CODnOSCO. Mostra·r am-me ° 8i1bum-stock da casa, com in.dicaglio. de que podia comprar 8. min!ha escolha, a u.ma quota-parte do oatAlogo y'Vert... que ja nl!.o
me dava 1ll8.'l"gem. Na prlmeira pagina da
India Portuguesa, 0.9 se10s eram oolados
erradamente, pols os conhecimentos neste
!pOJlto, do dOIDO da casa., dev1am ser motto
trlviais. Mas entre selos de pequeno interesse, ful SUI1preendido por encontrar uma
da.s variedades' mais diffceis de identllficar
da India., 0 20 rete, tipo II., grandes 8i1garismos, papel fino, a.zuJ.ado ..• enfim 0 tal
9c do catMogo Simoes Ferreira. Tire! 0
selo do album, e entreguei-o ao dano, perguntando seu prego. Este pediu-me para IdentLflcar 0 selo, e insistiu Disto, depois de eu ter dito que selo identificado
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nlio podi'a ser compradOo na base do ca;taiogo-, que ele exigia. Iden.tifiquei portanto
seIo, e 0 dono tamou rnotas mutto ~c
taB sobre 0 BSlSuntO... muito contente, e
mesmo esquecen.dO-f3e de SJgradeceM:ne.
Foi com Ib aBUmte dilficuldade que lihe
arranquei um faJso das em!ssoes Nativos,
tlio mal feito que era impo-ssflvel de ideniifica.-Io... como hOillorario da peritaJgem.
A maioria dt'S colegas - em qualquer
parte do mundo - ter1Q procedido diferentemen1le. Uns ·t eriam solicitado uma
ofeI1ta de compra, outros, depo1s de terean
tentaJdo, com pouco resU!ltado, fazer 0 traba:lho. de ldentificaglio, terlam feito um
prego. iEm todas as hip6t:eses, 0 9a teria
'Voltado a Portugal. 0 meu col ega de Zurich hOje pI'Ov8.veJmente pensa. que possui
uma coisa multo mala ca.ra e rara, do que
reaJlmente e 0 caso. E por ter medo de
V'ender o8Ibaixo do. PI'e!<o este tesouro, prov8.ovelmente nunca encontrarA 0 caminho
para aquele mer.cado que sabe identificar
e apreclar um 9a da India iPortuguesa.
Por esta rezlio, na Suiga Alemli, ger8J1mente, as minhas CO!lllpras ilmitaram-Se -a pin~ douradas e a. illSJPerons com
selas impresBOS •••
A a.tmosfera Ii dl!ferente na 8wga
Francesa, e espec:iaImente em Geneve, cidaJde cosmopolita. e de esplrito latino, que
tem a 'VantaJgem, hoje, de ser comercialmente a janela. alberta para a Franga,
ondle 0 comercio ruat~ico intemacional
e demas:\adamente controlado. Os colegas,
em Genev.e, esta.o acostumados a ter nas
suas lo1as mela. d11zl:a de ciientes... vindo
de meia di.izl.a de paises diferentes. Fol ali
que, ipela pr.1meira vez na .minha 'Vida, experimentei 0 cself .service> em ifllllltelia.. 0
colega entregou-me os 8:lJbUIlB e olassifiOOidores onde podia encontrar material de
meu interesse. Reoebi tambem U!lll caderno, alguma:s chameiras e urn ca.WogoYvert. Depots de Iter fefto a minha esco,l ha, e ,ter col&do rno oaderno OS selos iden-
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errol 001 bilbet!I-[Bllal ~e

s. Tome e Principe
Em 15 de Agosto passado, foram postas a circular, em S. Toone e Prflncipe,
dois 'b ilhetes-ea.rtas, de que recebemos
exemplares novO'S, oferecidos por urn querido amigO' n088o.
,M as acollltece que, nestes bHhetes-<:artss, como alias 8JCOntece com certa frequ~ncia, nestes assuntos de filatella, ou
ligrudos 'a filatelia, - 00 diabo tece-as ...
Ora estes bllhetes-;ea.rt&s teem no verso, do lado do remetente, cada urn sua
. fotog1raf1a: esoolha do caoau, e 'grudo de S.
Tome!
E, em prlmeiro lugar, tais fotograifias,
ou as duas grwvuras, sA.o pessim8lS, muito
mal se .pereebendo tratar-ilhe da escolha
do cacau, e de gado. deS. Toone.
Em segundo lugar, tals gravuras apreaenta:m-se aanbas de pernas para 0 ar, em
rela!;A.o aos dizeres do rernetente, e ate
em .reia!;1:io As r~speotlvBlS legendas: cEscolha d'e Ca<:au> e cGado de S . Tome:. ...
Elm terceiro luga.r, 0 !IllOtivo cgado de
S. Tome:. e 'b astante infeliz, ji qUe 0 gado
bovino que Se canaome ern S. Tome, e,
todo, importado de Angola...
E em quarto lugar, esta errada a legenda cEscOtlha de cacau>, pois que, quando este e colhido, as SUBIS capsulas sA. ')
partidas, e retlrados os bagos, para serem
fermentaJdos, pois 0 ca<:a.u esta ainda em
goma, sendo a'bsolutaanente impossivel
proceder entA.o A sua escolha, que s6 e
possl:'v el depois de devldaanente seco. Niio,
nao 's e ·trata da escolha do cacau, - mas
de quebra do cacau, 00 que alIas e v!.sivel na ,gra'VUra, que mostra urn indigena
sentado, tendo na mAo esquerda uma capsula de cacau, e na direlta, urn pau, ou
la como ISe chama, com que esta a bater-lhe, para 0 quebrar.
Aqul ficam estas pequenas notas, para aproveitarem nas pr6xlmas erntssoes
de bilhetes-<:artas ...
V. C.

tlfiC8/dos, e com a indica!;1io do pre!«> de
catMogo, devia vOtltar 'a lgumas horas rna's
tarde, para, em face dos PrB!<os llquldos,
mareados pelo colega, eu efectua.r a minha compra. A ideia e bastante original,
e prova que ,g randes neg6cios podern reallzar-se num amblente de confian!<8; mutua.

hlstoRla burna pe<;a
slnqulaR
(Continuac;iio da I." pegina)

viria 0 carimbo de barras 90, que e seguramente autentico, por conferir com 0
exemp~ar da BOssa colec!;ii.o, e com as do
sr. dr. Fragoso? E donde the viria a idda
de carimbar os selos com tinta de escrever
do s6culo :pBiSSado, cujo- usa nas esta!;oes
postats da epoca era excepcionaJI, quando
todo 0 's eu interesse seria n1io chamar ::lUSpeitas :para ·a oblitera!;1io?
Ha porem, B,)- final do artigo do sr.
Mantero, urn periodo que e inexacto, sem
que tenha que ver directaffiente com a
pe!<8; em questA.o. Escrece ele: cHoje a
pe!;a. . . deu entrada... numa das nossas
melhores co[ec!;oes de Por.tugal especiaUzad8iS, pois, entretanto, 0 prlmelro comprad~}r desLgnado adquiriu aquela existete 'n a colec!;1io Abecassis, urna das ~
agora conhecldas, pols a outra faz parte
do laurea-do conjunto qUe conqulstou na
epoca pa:ssa.da 0 PRlbMO cTABIL:.. Existiriam iportanto, segundo 0 sr. Mantero,
aJpellas tres conjuntos do 50 com 0 100
rels de iD. lMaria: 0 qUe detenninou 0 seu
artLgo, 0 proveniente da colec!;ii.o AlJecassls,e 0 do sr. ~a J.OIl'
Mesmo que se nlio queira conceder a
mesma dtgnidade it p ~ !;a equiIValente au
BOssa colec!;A.o, par esta.r apenas sobre fra...
gmento, e ter urn blo·co de oito selo!! de
D. Maria e urn selo de 50 refs tambem
da prirneill'a tiragem, ha. que recordar
urna cal'ta da C alec!;1io Carlos George,
que a nosso ver e a mals interessante das
conheci'das, porque, ruam dos selOS', que
sao mult<Jo :pe1'feitos, ostenta, na ma.rgem
durn deles, os vestlg10s de ter sido cos!da
a urn masso de correspondeneia, no decurs) daquelas opera!;oes de cara.oterlsticas medievats, a que 0 correio era sujeito
pOl" ocas!A.o de pestill!ncias. (1) Supomos
qUe as correspond~nclas eram cosidas
umas as rrutras para f o,r marem urn ma...'l1W
d eipo1s sujeito ·i t ac!;ii.o de fume'S antis~tL
cos provenientes de defumaidor adequado.
(Que ·i nteressante li!;A.o 0 sr. dr. Ant6nl0
Fragoso "nOg poderia dar acerca deste genero de opera!;ol!s!) A carta em quest1io
seguiu de Lisboa para o· Porto, ou vice-<versa, e a des!n!fec!;ii.o 'a que foi sujoita
deve ter sIde motiJvada por uma das epldemias da c6dera ou Ifebre amarela, que
grassaram 1110 reinado de D. Pedro V.
( 1) Foi exib ida ne I." Exposi'iiio Filetelice
Portugu esa, de 1935.
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de jacto. EIIIfAo em estudo e dotados no
novo Plano de Fomento a adap.t a!;iio dO'
Aeroporto de Lisboa ao servi~ destes
avioes, e a constru~ dos aer6dromos 4a.
Madeira e do Faial.
. DESTAOADA REFERiIlNCIA AOS
SERVIQOS DOS CTT
PrO'SSeguindo :
.
o 6ervi~ dO's OTT pode consiclerar-se
impeeavel Il()S aspectos do correio e do telegrafo. A rede telef6nica. foi grandemente
ampliada, automatizaram'-se alguns grupos de redes, e etsta em curso a instal~o
do novo cabo. Llsboa.-Porto, de qUe resulta.riio enormes vantagens, quer pelo aumento consider6.vel do ntimero de clrcuitos, quer peIa. quaJida.de do servi~o. Por
outrOI lado', construir8llU-se cerca. de 200
novos edlffcioS', e ha. d~ financeira
para a COD8tru~o dos de Lisboa e Porto.

o Servi~ Meteoll'016g1co Naclonal, que
serve a avl~, a marinha e a agricultura, embora recentemente criadoJ - em
1946 - conquistou um dos prlmel.ro& luga.re8' entre os 8erv'J.~OS congeneres da
Europa.

«AS OOMUNICAOOES SAO ESSENCIAIS A VIDA DO PAtS, SAO UM DOS
PRINCIPAlS PILARES DA SUA EOONOmA»

Mats adlaute, decl8J1"()u:
NAo pretendo significar, com esta curta exposi~, que tudo est&. feito. Quero
apenas dlzer que 0' tempo: oRo foi inteiramente perdido. E sobretudo, prestar justi~a, e manlfestar, de novo, 0 meu reconhecbnento a todos aAJUele9 .que peIa sua Intelig~licia, saber, dedl~ e esfo~, torn&ram pOl!8fvel a tarefa ......1i7.8<1a, e qulseram estar P'l'e8entes nesta bora de despedid&.. Aos que, contra sua vonta.de, nao
puderam compa.reoor, deixo tambem uma
palavra. de sbnpatia e agradecbnento, e
entre eles pennito-me destacar 0 eng.'
Santos SUva, Dlrector-GeraJ do Porto de
Lisboa, retido no leito por doen~, por
cojas melholl'88 f&.90 ardentes votos, e a
quem daqui ·m anifestol a minha gratidAo
pela colabo~iio ilnestinuivel que me prE!Btou, e 8() servi~ da qual p6s a sua superior. intelig~ncia e 0 seu grande co~o.
Ha, agO!l"a, qUe emendar os erras cometidos - e esses sAo da exciWliva responsabUldade do Mlinlstro - , fazer 0 que, devendo t4!-10 Bido, 0 nao foi, e criar, 8Obre-
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tudo criar, vistol que em. adminis~,
como em tudo, parar e mo!lTel'. As comuniC8.!;lOes sao essenciais a vida do Pals;
silo um dos principals pUares da sua economia. FtC8llll entregues em b088 maos,
em multo bo88 maos. Vossa Excel~ncla, a
quem 80bejam quaJidades de intelig~ncia,
saber, experi~ncia e born senso, e que ja
in~stou a<JI Pais, quer no Estado quer na
vida pa.rtl.cWa.r, os mals relevantes servi~s, encontrari. neste Ministerio, que val
dlgnificar, a par duma tecnlca perfelta,
uma dedi~ enonne por parte de todos
os sellS servidores. A VOS8tll. ExcelfJncIa.
Senhor Ministro, desejo 88 maiores fel1cidades. A todos os qUe neste Minister'lo
servem, e que tao dlsttntamente quiseram
colab&rar comigo, mats uma vez 080 mens
agradeclmentos, os melhores votos pelll8
S1l88 prosperidades e dos seWl, e a oferta
des meus limitad08 prestimos na si~lio
para que vier a ser deslgnado no Ministerio do Exercito, sonde, como e natural,
regresso.
PALAVRAS DE S,AUDAQAO DO SR.
ENGENHEIRO MIRANDA COUTINHO
AO NOVO MINISTRO DAS
COMUNICA90ES
o Secretario-Geral do Ministerio saudou, ern seguida" o· nolVo titular da pasta
das Cornuniea!;oes. Disse:
COIllO' SooI'f'>t6.rio GeraJ deste Min!sterio, ca.be-me 0 honroso enca.rgo, de que
multo gostosamente me desempenho, de,
eJl1i nome de todos os funcionarios deste
departamento dO' Estado, !l'audar vivlIr
mente V. Ex.", e de The aprese.ntar os n081808 mais s1nceros e respeitosos cwnpri-

me,ntos.
E prossegulu :

NAo posso nem devo oonltar a V. Ex."
que e para todO'S nos motiv _ de grande
satlsf~ e justiflcado orgullw, termos
como chafe uma figura prestigiosa como
V_ Ex.". As soas emlnentes qualidades
alladas a uma. sbnpatia que i.rrad.la e que
lev,aDl a eonUlll' coml) seWi amigos e admtradores todos 08 que t4!m a felicidade de
contactar com V. Ex.' , sao a garantla do
bom ~xito da obra que V. Ex." levari. a
efetto neste Ministerio, a bem cIa N~.
o posto que V. Ex." vern ooupa1" 6 urn
posto de sacrificio, onde com frequencia
surgem problemas de diffcil 8011:~ao. Compete-nos a honrosa missllo. de SerDlOS sens
coiaboradores, de intepretar as. soas ideias
e dar real~ as S1l88 direetivas. Para
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dos CTT, com a medaiha de ouro destes
servi!;os.
Os que reeonheeem, entre os seus dotes de espirito, a invulgar firrneza com

aos

que realize. os projectos mats arrojados, e
o dom d'e saber 0' que quere e CIO!IJlO atJngir
os fins, coIl!fl8lIll Do triunfo da sua carreira
de estadista:..

o Clube Filatel1co de Portug8Jl projeeta levar a cabo urn deterrninado numero de ltarefas, com a finadidade de aumentar 0 grau de interesse que representa, para 0 fllatel1sta, a sua condi!;iio
de membro d() Clube. Este acrescirno de
actividade val ter a sua eJqlressiio rna1s
saliente no desenvolv1rnento do Boletim,
que passara, necessariamente, a ser
malor, e a englobar urn malor n1lrnero de
sec~oes . Antes de tomar urna posi!;iio perfeitamente defin1da, entendeu por bern a
Dlrec!;iio dar 80S seus cons6clos a possibUidade de eJCpr.lm1rern os sellS pontos de
vista. aoerca dos problemas qUe pensa re901'Ver, para, deste modo, ficar a conhecer 0 grau de interesse que a sua solu ·
!;iio tern para eles.
Dentre os assuntos que devern ser
abordados, destacamos OS seguintes:
1 - Cria!;iio duma <ORONICA DE NOVIDAlDES:. .. destmada a pOr a generalldade dos fllatellstas a par do rno-

.4 cerim6n ia do transmissao de poderes
no Min;sterio das Comunicacoes
cA transmissiio de poderes no Ministerio das Comunica!;oes, qUe se reBJl1zou
no 'CMa 14 do ~ fIndO', 'Pouco depoIs da
cerirn6n!a da posse dos nO'Vos menLbros
do G()IVerno na Presld6ncia da Republica,
fol assinalada por declara!;oes do rninlstro
cessante, e do 'seu sueessor, na presen!;a
de numerosas indiJv1dualidades, corn fun!;oes em oI'gallismos integrados naquele
Mlnlsterio ou dele dependentes, e de pessoas das ,r ela!;oes dos srs. General Gomes
de Araujo e engenhe1ro Carlos Ribeiro.
Entre as referidas :LndilVidua:lidades, enCOIltrav8lIll·se os srs . .eng.' Miranda Coutfnho,
Secretario-Gerad do iMinisterlo, prr.fessor
Amorim li'erreira., Director Geral dos Servi!;0\9 Meteorol61gicos, eng.' Vitor Veres,
Director - GeraJl da Aeronautica Clvll,
eng." Duarte Calheiros e Henrique Pereira, Adm1nlstradores dos OTT, eng.· Sa
NogueIra, Pres1dente do C: ruielho de Administra!;iio do Porto 1:1e Lisboa, Coronel
Carlos Beja, Director do Aerop()rto de Lisboa, eng.' Vaz Pinto, iPresidente do Conselho de Admlnlstra!;iio da Marconi, eng.'
Matos e Sllva, Director da mesma Companhia, prof. Mario de iFi'g ueiredo e eng.'
Espregueira Men 1:1 e s, respeetivamente,
Presldente do Conselho de Administrac;ao
da CP e iDirector-Geral desta CompaJD.hla,
Brigadetro Albuquerque de <Freitas, iPresidente1:1o Conselho de A1im1nlstra~iio dos
TAP, Miguel de Almeida e iMelo, Presidente da 'D irec¢'J' 'do Gremio. dos Industrials
de T.ranspoortes ern Autom6veis, etc. 0 pes.
soal superior dos Servi!;OSl da Administra!;iio-GeraJ compareeeu na sua quase totalidade, ,c om 080 respectt'Vos Directores, eng.'
Oscar Saturnino, Amaro Vieira, Santos
Sil'Va e Joaqu!m Correia.

o SR. GENERAL GOMES DE ARA1l'JO
RECORDOU, A:O DESPEDffi-SE DOS
slims COLABORADORES, AS MAIS
IMPORTANTES REALIZA90ES NOS
DOZE ANOS EM QUE DffiIGW 0
MlNIS~RIO

o .sr. General Gomes de Araujo e

0

eng.· Carlos !Ri'b eiroentraram junt()S na

sala onde os aguardavam 0 elernento oficial e os representantes de tmportantes
empresas de crmunica!;oes, que os acoIher8lIll com uma prolongada salva de pa.lmas. Proferida ,b reve alocu!;iio para reJr
der ,homeDaJgern aos merecimentos do eng.
Carlos Ribeiro, 0 iMinistro ceBSant~ dlsse:
1!: com sandade que abandono es.ta
Casa onde trabalhel durante ma.Is de uma
(]menu. de anos, e me desp~ de todos
aqueles, sent exC6p!)iio, que trabaIham
neste MInisterlo, 6 me dera.m toda a sua
leaJl e competente cola~, II) &Os quais
deseJo patente.m- todo. 0' men reconbeclmeoto. Fol p088fveJ. durante este tempo,
roorga,nizar e reformar toda a admlnfBtra.!)1lo portu6.r1,a, e erIar condi9iies de explo.~ para 08 utentea, e da vida para
0'8 l'eSpectlvos Servi!)05. Os transpo.rtes
ferrovtarlos, espiDha do.rsal dos transportea terrestres, progrediram conslder8.velmente em seguaD!l&, comodldade e reguIaridade. Para !s!lO, multo concorreram a
reorganiza.!)io dos ~, a larga gene~ da 'tra.c!)iio. diesel e 0 grande incremento dado. a. eIectrlfica.!lllo. ElectriflCIlIr&IIl-se ja 140 kms. de via dupla, constl.tuiu-se um parque de material clroulante da melhor qualildade, e previu-Be, no
novo Pla.n.o de Fomento, a electrifi~
de ma.Is 200 kms., tamb6m. em via duplaEntroncamento-PO'J'Ito - , melhoria da via,
e urn aumento substa.ncial do parque de
mu.terial. Por sua vez, OS transportes TOdovtarl08, ~ 8& coDdi9iies crladaa palo
Estado, e a. lnlclatlva parfJleular, tiveram
grande desenvolviImlnto. 0 Pais oonta
hoje com urn sistema de transportes rodoviari08 comp1eto, da melhor qualldade,
e plenamente disclpllnado. Os transportee
alireos, com uma frota pequena mas e:fi.ca.z e moderna, asseguram', com perfetta
regularidade e Intellra segura.n!l&, as llga!)oes essenclaI.s a. ooonomia e as ~oes
do. PaIs. Pa.raJ.eIamente, ampllo.u-se 0 Aeroporto de Llsboa, eonstmiU-'8e 0. da lIha
do Sal, e adaptou-se a Base Milltar de
Santa Marta. a aeropoJ1;o comerclal e, pO&teriormeote, para receber 09 novos avioes
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vlrnento fllateli~o, mundial. Esta sec!;ao tern particular interesse para os
associados da prolV1ncia, que, duma
maneira geral, nAo t6m outro meio
de conhecer 0 que Se passa no mundo, em materia fHaItIIJllca.
2 - Encetar negocia!;oes com os editores
do Yvert & Tellier, tendentes a obter
autorlza!;iio para a publ1ca!;iio dos
suplementos ao cataIogo. Como 0
Yvert e, entre n6s, 0 mals difundido
daB cataJogos estrangeiros, julgamos
que esta secC;iio deva ter 0 seu 'interesse, morrnente para aqueles que co~ecclonem pruses estrangeiros.
3 - c:CONSELHOS AOS NOVOS:. e outra sec!;iio que tambem pensamos
criar. Albrangera uma serie de aspectos que viio desde a maneira de des,tacar OS selos doe fra:gmentoSl, ate a.
maneira mats correcta de os colocar
nos albuns, passando pelas charne1ras, selos com e sern garna, etc., etc.
Pensamos dar a esta sec!;iio urn ' aspec.ta de tr8lbalho em capitulos; em
ea.da numero do Boletlm; BerB. publleado urn, capitulo.
4 - Desejamos erlar urn cN"O'OLEO DE
'DROCAS:., tendente a desenvolver ao
m8.x1mo as permutas entre os noS9QS
associados. Esta ern estudo 0 Regulameuto desse Nucleo, 0 qual sera,
oportunamente, enviado aos s6clos do
Clube.
I') Para facllitar a Identi'ficaC;iio de deterrn1nados selos, e pe.rml.tir a separa!;ao' dos faisos 1:1018 lVerdadel.ros, pretendemos eriar uma s~iio, ern que
se dariio a co.nhecer os elernentoS distinMvos qUe posstbll1tam aquele objectivo.
1!l urn trab8Jlho dificll, de cerla delicadeza, mas cujo interesse e bern evidente.
Gostariamos de conhecer a. opiniiio
dos 'a ssociados, acerca da vanl:aigern da
cria!;iio, destas sec!;oes.
Tambern aprec1ariamos receber sugestoes acerca de outros rt6picos ou assuntos
que' pudessern OU devessem ser tratado,3
nas colunas do Boletim, e de evldente
vantagem para a massa assoolattva. Estas sugestoes seriam estudadas cuidadosamente, procurando dar-se-Ihes a neeess~ria solu!;!Lo" na medida das nossas pos$i~dades.

Carlos Ribeiro
Numa folha de selos de Esc. 3$30, da
nOssa em1ssli.o comemorattva da participagao portuguesa na Exposigao Univers8Jl
de Bruxela:s, encontrei as lSeguintes diferengas de cores, prtnclpalmente nas 1." e
2.' colunas verticals, a contar da e..coquerda
para a direita:
1." coliuna - 1.· selo - a palavra InternacionaJ, ,p arte e em amarelo, parte em
,b ranco; 2.· selo - idem IntemaclonaI e
Portugal; 3.· selo-idem Universal, 3$30
e Pocrtugal; 4.· , 5.· e 6.· idem; 7.· seloidem Jevemente em Unirvers8Jl, 3$30 e Portugal; 3 .·, 7.· e 10.·-parte da estrela em
amarelo; 8.· - Estrela quase toda em
amarelo; 9.· - Eatrela toda em amarelo;
4.·, 5.· e 6.· - 0 perfil do edif1cio, no emblema, diflclJmente Se nota.
2." coluna - 1.· e 2.· aelos - Estrela
qUBlSe toda em amarelo; 10.· - Estrela
tOOa em amarelo.
Esta dlferenga de cores nao e constante em told8JS as folhas, visto qtre verifiquei varlas folhas da iEJstagao da Batalha, qUe eram 'llormais. Eata folha foi for-

Por

J. M. FIALHO, DE MACEDO
necida pelos Sel'VigoSJ de InfoI'IlU\.gi'les e
Reclamagoa<! - Llsboa.
N. de R. - 0 presidente do nosso Clube reo
cebeu a oferta, do nosso prezado cons6cio sr.
Jose Guilherme Santana de Freitas. desta cida·
de . de dois selos desta mesma serie, comemorativa da participa<;;iio portuguesa na Exposi<;;iio
Universal de Bruxelas: Um da taxlI de Esc. 1$00,
com um acento agudo no «e, de Internacionlll,
e outr~ de Esc. 3$50, com uma invulgarlssima
desloca<;;iio do denteado. de ta l modo que 0 B,
de 5B, e toda a plllavra «Internacionlll" aparecem do lado esquerdo do selo.
Agradecendo a gentillssima oferta, comuni·
camos que este nosse prezado cons6cio (R. Dr.
Mascarenhas de Melo, 3-3.·-Dt.·, em Lisboal.
tem outros exempillres iguais, que, sem intuitos
comerciais. niio se importa de trocar por selos
que niio possua.
SERVIC;O DE OLTIMAS NOVIDADES

de todo

A. C. Garcia

•

Todo

tipo de selos para
colecc;oes
Novidades de todo 0 Mundo
0

*

Cadernos com selos a escoIha, de Portugal, Ultramar e
Estrangeiro
Material Filatelico

*

0

mundo

Grande stock de Purtugal, Ultrll
mar, Desportlvos, Fauna, Flora, etc.
A venda 0 cITALo 60 YVtRT 1959

[a 610gD S. farrelra 1m } 21$50
" £. SantDs 1959
(Pre~o

dos edltores)

COIMBRA FILATELICA
Rue de Sofie 23-1." - Talaf. 24334
COIMBRA - PORTUGAL

*

Compramos e vendemos aos me-

Ihores

pre~os
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Do Guta. OflciaJ dO'S C.T.T., transcrevemos, com a devida venia, os dols artlgos segu.lntes:
c:~6s vlnte e quatro anos de brlJhante
car.reira nos OTT, e de desempenho de importantes comlssOes de 'sel'lVigo em Portugal e DOl estra:n.gelro, 0 Admlnistrador
ca,r los Ribeiro sucede, na pasta das 0 0~es, 8JO sr, ,General! Gomes de
Araujo, facto que revela a projecgao que
a 'sua compet6ncia tecntca, a olartrvld~
cia e serentdaJde do seu p'ensamento, e a
digntdade das SUBIS atitudes, alcangararn.
c:La Gazette du Grand Palata:., que relatou 0 dla a dia da Colllfer6ncia das TelecoanunicagOes, real1zadas em Parts, em
1949, referlu-se ao engenheiro Carlos Ribeiro, chefe da delegagao portuguesa il.
mesma conIf~cia, em termos que se nao
confundem com as frlvolas ex;pressi'les
em actos de pura cortezta.
...distlngDJiu-se mUlto cellOt - escrev~u
()I 6rgao" da Confer~ncia lloenclando-se
em matemAtiC88 na Faculdade de Ci~n
ol88 da UnIversIdade do POtrto, DO ano de
1982. No mesmOt ano, foi-lhe confiado 0
cargo de 8.88lStente dai cadeira de matemAtlC88 da mesma Fa.culdade. Depots de
obtldo, em 1984, 01 diploma. de engenheiro
eleetrot6enico no referldOt estaIJelooimento
de enstno fJUpertO!l', ingressou, em Agosto
desse anG, na Adm1nlstr&!:A.o-Geral, depots
do que estaglou no Mlnist6l'lo d06 Oorreios
da A1emanhal e nos servi!;OS da Oompa.nbla Siemens 1& Holske. Aoe 85 aDOS era
' jli chefe de dlvisAo dOg equJpamentos telef6nicoe doe CTT. Teve uma. parte muito
actI.va na prepa~ e lns~ da8 noV88 redes teIef6n1cas e telegrMlcas de
PortUgal, que foram modern1zadas a partir de 1988. Em 1987, C81rJOs Ribeiro foi
nomeado AdminlstradOtr Adjunto, nao de\.xando' de Be oonpar do equipamento das
redes de teIecomunl~es. E foi depois,
em 1948, que 01 Bell Governo 01 nGmeou
para Ot conselhG de AdmlnlStr&!;io da maIs
lmportante empresa. bldroelectrica de Por_
tugal, 81 Companh8a. dOl Uzere .............. .

DelegadG lis reunliSes dOlI COlT (1986) e
dOl COIF (1986, 1988 e 1946), chefe de
deleg&!;il.o a Oonfer4;ncia europela de radlodifusfto (1989), as 88sembleta.s plenA:rIas do COIF (19405 e 1946), a Conf~
cia internao1onaJ de teIecooinnlC8.!;Oes de
Atlantic City' (1947), 01 engenhe1rG Carlos
RlbeirG e hoje bastante conhecldG entre

iIonternaclonais de telecomunlcaGoza da repu~ de saber, com
uma. 16gica. tntelramente latina, decompGr
os problemas mais compUcadGs, e enilOntr8Ir uma. 8Ol~ que para. muitos !Ie apresentava como enigma. 0 seu sentldo de
c1areza e justica, junto a uma cortezia
que jamais quebra, designou-o para. a pre...
sid8ncla da Comissao n.· 4 da CGnfer6ncia de Paris, onde dirlge com autorldade
dlsc1l88Oe8, par vezes bastante tortuosas.
Tais sao. os ~8 da personalldade cnlta
e do adm.lnilstrador, que junta, as importantes fun~oes que !he foram confiadaB
no sen pais, a de representante de Portugal no CGnselhG de admfn:ls~ da
Unliio internaclonal de teIecomunlC8.!;oes.
As p8Jl'a vras de homenagem do 6rgl!.0
da Confer6ncia d'e Parts s6 confirmaxam
a reputagao que, no noaso pw e no estranogeiro, 0 engenhe!rJo ,C arlos Ribeiro ja
ttnha ,g rangeado, como tec:nico e verdadeira figura de escoJ.
Reconhecendo OIS seus m.erltos e, especlalmente, a obra que Se Jhe deve na reorga.nizagao das telecomunicagi'les, que estEWe a -seu cat"go ate 1947, 0 Governo
agraJCiou-o com a comenda de Cristo, e
posterloMlente, 'a asslnaJar 0 20.· aniversarlo das suas fungi'les de A'dministrado'r
OS perttoe
~Oes.

Carlos Ribeiro
Numa folha de selos de Esc. 3$30, da
nOssa em1ssli.o comemorattva da participagao portuguesa na Exposigao Univers8Jl
de Bruxela:s, encontrei as lSeguintes diferengas de cores, prtnclpalmente nas 1." e
2.' colunas verticals, a contar da e..coquerda
para a direita:
1." coliuna - 1.· selo - a palavra InternacionaJ, ,p arte e em amarelo, parte em
,b ranco; 2.· selo - idem IntemaclonaI e
Portugal; 3.· selo-idem Universal, 3$30
e Pocrtugal; 4.· , 5.· e 6.· idem; 7.· seloidem Jevemente em Unirvers8Jl, 3$30 e Portugal; 3 .·, 7.· e 10.·-parte da estrela em
amarelo; 8.· - Estrela quase toda em
amarelo; 9.· - Eatrela toda em amarelo;
4.·, 5.· e 6.· - 0 perfil do edif1cio, no emblema, diflclJmente Se nota.
2." coluna - 1.· e 2.· aelos - Estrela
qUBlSe toda em amarelo; 10.· - Estrela
tOOa em amarelo.
Esta dlferenga de cores nao e constante em told8JS as folhas, visto qtre verifiquei varlas folhas da iEJstagao da Batalha, qUe eram 'llormais. Eata folha foi for-

Por

J. M. FIALHO, DE MACEDO
necida pelos Sel'VigoSJ de InfoI'IlU\.gi'les e
Reclamagoa<! - Llsboa.
N. de R. - 0 presidente do nosso Clube reo
cebeu a oferta, do nosso prezado cons6cio sr.
Jose Guilherme Santana de Freitas. desta cida·
de . de dois selos desta mesma serie, comemorativa da participa<;;iio portuguesa na Exposi<;;iio
Universal de Bruxelas: Um da taxlI de Esc. 1$00,
com um acento agudo no «e, de Internacionlll,
e outr~ de Esc. 3$50, com uma invulgarlssima
desloca<;;iio do denteado. de ta l modo que 0 B,
de 5B, e toda a plllavra «Internacionlll" aparecem do lado esquerdo do selo.
Agradecendo a gentillssima oferta, comuni·
camos que este nosse prezado cons6cio (R. Dr.
Mascarenhas de Melo, 3-3.·-Dt.·, em Lisboal.
tem outros exempillres iguais, que, sem intuitos
comerciais. niio se importa de trocar por selos
que niio possua.
SERVIC;O DE OLTIMAS NOVIDADES

de todo

A. C. Garcia

•

Todo

tipo de selos para
colecc;oes
Novidades de todo 0 Mundo
0

*

Cadernos com selos a escoIha, de Portugal, Ultramar e
Estrangeiro
Material Filatelico

*

0

mundo

Grande stock de Purtugal, Ultrll
mar, Desportlvos, Fauna, Flora, etc.
A venda 0 cITALo 60 YVtRT 1959

[a 610gD S. farrelra 1m } 21$50
" £. SantDs 1959
(Pre~o

dos edltores)

COIMBRA FILATELICA
Rue de Sofie 23-1." - Talaf. 24334
COIMBRA - PORTUGAL

*

Compramos e vendemos aos me-

Ihores

pre~os

R. dg Doro. 149.3.° f -Tel: ]0101
LISBOA

ViECAS

I' D~zem bro, 45- 3'
LIS BOA

Do Guta. OflciaJ dO'S C.T.T., transcrevemos, com a devida venia, os dols artlgos segu.lntes:
c:~6s vlnte e quatro anos de brlJhante
car.reira nos OTT, e de desempenho de importantes comlssOes de 'sel'lVigo em Portugal e DOl estra:n.gelro, 0 Admlnistrador
ca,r los Ribeiro sucede, na pasta das 0 0~es, 8JO sr, ,General! Gomes de
Araujo, facto que revela a projecgao que
a 'sua compet6ncia tecntca, a olartrvld~
cia e serentdaJde do seu p'ensamento, e a
digntdade das SUBIS atitudes, alcangararn.
c:La Gazette du Grand Palata:., que relatou 0 dla a dia da Colllfer6ncia das TelecoanunicagOes, real1zadas em Parts, em
1949, referlu-se ao engenheiro Carlos Ribeiro, chefe da delegagao portuguesa il.
mesma conIf~cia, em termos que se nao
confundem com as frlvolas ex;pressi'les
em actos de pura cortezta.
...distlngDJiu-se mUlto cellOt - escrev~u
()I 6rgao" da Confer~ncia lloenclando-se
em matemAtiC88 na Faculdade de Ci~n
ol88 da UnIversIdade do POtrto, DO ano de
1982. No mesmOt ano, foi-lhe confiado 0
cargo de 8.88lStente dai cadeira de matemAtlC88 da mesma Fa.culdade. Depots de
obtldo, em 1984, 01 diploma. de engenheiro
eleetrot6enico no referldOt estaIJelooimento
de enstno fJUpertO!l', ingressou, em Agosto
desse anG, na Adm1nlstr&!:A.o-Geral, depots
do que estaglou no Mlnist6l'lo d06 Oorreios
da A1emanhal e nos servi!;OS da Oompa.nbla Siemens 1& Holske. Aoe 85 aDOS era
' jli chefe de dlvisAo dOg equJpamentos telef6nicoe doe CTT. Teve uma. parte muito
actI.va na prepa~ e lns~ da8 noV88 redes teIef6n1cas e telegrMlcas de
PortUgal, que foram modern1zadas a partir de 1988. Em 1987, C81rJOs Ribeiro foi
nomeado AdminlstradOtr Adjunto, nao de\.xando' de Be oonpar do equipamento das
redes de teIecomunl~es. E foi depois,
em 1948, que 01 Bell Governo 01 nGmeou
para Ot conselhG de AdmlnlStr&!;io da maIs
lmportante empresa. bldroelectrica de Por_
tugal, 81 Companh8a. dOl Uzere .............. .

DelegadG lis reunliSes dOlI COlT (1986) e
dOl COIF (1986, 1988 e 1946), chefe de
deleg&!;il.o a Oonfer4;ncia europela de radlodifusfto (1989), as 88sembleta.s plenA:rIas do COIF (19405 e 1946), a Conf~
cia internao1onaJ de teIecooinnlC8.!;Oes de
Atlantic City' (1947), 01 engenhe1rG Carlos
RlbeirG e hoje bastante conhecldG entre

iIonternaclonais de telecomunlcaGoza da repu~ de saber, com
uma. 16gica. tntelramente latina, decompGr
os problemas mais compUcadGs, e enilOntr8Ir uma. 8Ol~ que para. muitos !Ie apresentava como enigma. 0 seu sentldo de
c1areza e justica, junto a uma cortezia
que jamais quebra, designou-o para. a pre...
sid8ncla da Comissao n.· 4 da CGnfer6ncia de Paris, onde dirlge com autorldade
dlsc1l88Oe8, par vezes bastante tortuosas.
Tais sao. os ~8 da personalldade cnlta
e do adm.lnilstrador, que junta, as importantes fun~oes que !he foram confiadaB
no sen pais, a de representante de Portugal no CGnselhG de admfn:ls~ da
Unliio internaclonal de teIecomunlC8.!;oes.
As p8Jl'a vras de homenagem do 6rgl!.0
da Confer6ncia d'e Parts s6 confirmaxam
a reputagao que, no noaso pw e no estranogeiro, 0 engenhe!rJo ,C arlos Ribeiro ja
ttnha ,g rangeado, como tec:nico e verdadeira figura de escoJ.
Reconhecendo OIS seus m.erltos e, especlalmente, a obra que Se Jhe deve na reorga.nizagao das telecomunicagi'les, que estEWe a -seu cat"go ate 1947, 0 Governo
agraJCiou-o com a comenda de Cristo, e
posterloMlente, 'a asslnaJar 0 20.· aniversarlo das suas fungi'les de A'dministrado'r
OS perttoe
~Oes.
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dos CTT, com a medaiha de ouro destes
servi!;os.
Os que reeonheeem, entre os seus dotes de espirito, a invulgar firrneza com

aos

que realize. os projectos mats arrojados, e
o dom d'e saber 0' que quere e CIO!IJlO atJngir
os fins, coIl!fl8lIll Do triunfo da sua carreira
de estadista:..

o Clube Filatel1co de Portug8Jl projeeta levar a cabo urn deterrninado numero de ltarefas, com a finadidade de aumentar 0 grau de interesse que representa, para 0 fllatel1sta, a sua condi!;iio
de membro d() Clube. Este acrescirno de
actividade val ter a sua eJqlressiio rna1s
saliente no desenvolv1rnento do Boletim,
que passara, necessariamente, a ser
malor, e a englobar urn malor n1lrnero de
sec~oes . Antes de tomar urna posi!;iio perfeitamente defin1da, entendeu por bern a
Dlrec!;iio dar 80S seus cons6clos a possibUidade de eJCpr.lm1rern os sellS pontos de
vista. aoerca dos problemas qUe pensa re901'Ver, para, deste modo, ficar a conhecer 0 grau de interesse que a sua solu ·
!;iio tern para eles.
Dentre os assuntos que devern ser
abordados, destacamos OS seguintes:
1 - Cria!;iio duma <ORONICA DE NOVIDAlDES:. .. destmada a pOr a generalldade dos fllatellstas a par do rno-

.4 cerim6n ia do transmissao de poderes
no Min;sterio das Comunicacoes
cA transmissiio de poderes no Ministerio das Comunica!;oes, qUe se reBJl1zou
no 'CMa 14 do ~ fIndO', 'Pouco depoIs da
cerirn6n!a da posse dos nO'Vos menLbros
do G()IVerno na Presld6ncia da Republica,
fol assinalada por declara!;oes do rninlstro
cessante, e do 'seu sueessor, na presen!;a
de numerosas indiJv1dualidades, corn fun!;oes em oI'gallismos integrados naquele
Mlnlsterio ou dele dependentes, e de pessoas das ,r ela!;oes dos srs. General Gomes
de Araujo e engenhe1ro Carlos Ribeiro.
Entre as referidas :LndilVidua:lidades, enCOIltrav8lIll·se os srs . .eng.' Miranda Coutfnho,
Secretario-Gerad do iMinisterlo, prr.fessor
Amorim li'erreira., Director Geral dos Servi!;0\9 Meteorol61gicos, eng.' Vitor Veres,
Director - GeraJl da Aeronautica Clvll,
eng." Duarte Calheiros e Henrique Pereira, Adm1nlstradores dos OTT, eng.· Sa
NogueIra, Pres1dente do C: ruielho de Administra!;iio do Porto 1:1e Lisboa, Coronel
Carlos Beja, Director do Aerop()rto de Lisboa, eng.' Vaz Pinto, iPresidente do Conselho de Admlnlstra!;iio da Marconi, eng.'
Matos e Sllva, Director da mesma Companhia, prof. Mario de iFi'g ueiredo e eng.'
Espregueira Men 1:1 e s, respeetivamente,
Presldente do Conselho de Administrac;ao
da CP e iDirector-Geral desta CompaJD.hla,
Brigadetro Albuquerque de <Freitas, iPresidente1:1o Conselho de A1im1nlstra~iio dos
TAP, Miguel de Almeida e iMelo, Presidente da 'D irec¢'J' 'do Gremio. dos Industrials
de T.ranspoortes ern Autom6veis, etc. 0 pes.
soal superior dos Servi!;OSl da Administra!;iio-GeraJ compareeeu na sua quase totalidade, ,c om 080 respectt'Vos Directores, eng.'
Oscar Saturnino, Amaro Vieira, Santos
Sil'Va e Joaqu!m Correia.

o SR. GENERAL GOMES DE ARA1l'JO
RECORDOU, A:O DESPEDffi-SE DOS
slims COLABORADORES, AS MAIS
IMPORTANTES REALIZA90ES NOS
DOZE ANOS EM QUE DffiIGW 0
MlNIS~RIO

o .sr. General Gomes de Araujo e

0

eng.· Carlos !Ri'b eiroentraram junt()S na

sala onde os aguardavam 0 elernento oficial e os representantes de tmportantes
empresas de crmunica!;oes, que os acoIher8lIll com uma prolongada salva de pa.lmas. Proferida ,b reve alocu!;iio para reJr
der ,homeDaJgern aos merecimentos do eng.
Carlos Ribeiro, 0 iMinistro ceBSant~ dlsse:
1!: com sandade que abandono es.ta
Casa onde trabalhel durante ma.Is de uma
(]menu. de anos, e me desp~ de todos
aqueles, sent exC6p!)iio, que trabaIham
neste MInisterlo, 6 me dera.m toda a sua
leaJl e competente cola~, II) &Os quais
deseJo patente.m- todo. 0' men reconbeclmeoto. Fol p088fveJ. durante este tempo,
roorga,nizar e reformar toda a admlnfBtra.!)1lo portu6.r1,a, e erIar condi9iies de explo.~ para 08 utentea, e da vida para
0'8 l'eSpectlvos Servi!)05. Os transpo.rtes
ferrovtarlos, espiDha do.rsal dos transportea terrestres, progrediram conslder8.velmente em seguaD!l&, comodldade e reguIaridade. Para !s!lO, multo concorreram a
reorganiza.!)io dos ~, a larga gene~ da 'tra.c!)iio. diesel e 0 grande incremento dado. a. eIectrlfica.!lllo. ElectriflCIlIr&IIl-se ja 140 kms. de via dupla, constl.tuiu-se um parque de material clroulante da melhor qualildade, e previu-Be, no
novo Pla.n.o de Fomento, a electrifi~
de ma.Is 200 kms., tamb6m. em via duplaEntroncamento-PO'J'Ito - , melhoria da via,
e urn aumento substa.ncial do parque de
mu.terial. Por sua vez, OS transportes TOdovtarl08, ~ 8& coDdi9iies crladaa palo
Estado, e a. lnlclatlva parfJleular, tiveram
grande desenvolviImlnto. 0 Pais oonta
hoje com urn sistema de transportes rodoviari08 comp1eto, da melhor qualldade,
e plenamente disclpllnado. Os transportee
alireos, com uma frota pequena mas e:fi.ca.z e moderna, asseguram', com perfetta
regularidade e Intellra segura.n!l&, as llga!)oes essenclaI.s a. ooonomia e as ~oes
do. PaIs. Pa.raJ.eIamente, ampllo.u-se 0 Aeroporto de Llsboa, eonstmiU-'8e 0. da lIha
do Sal, e adaptou-se a Base Milltar de
Santa Marta. a aeropoJ1;o comerclal e, pO&teriormeote, para receber 09 novos avioes
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vlrnento fllateli~o, mundial. Esta sec!;ao tern particular interesse para os
associados da prolV1ncia, que, duma
maneira geral, nAo t6m outro meio
de conhecer 0 que Se passa no mundo, em materia fHaItIIJllca.
2 - Encetar negocia!;oes com os editores
do Yvert & Tellier, tendentes a obter
autorlza!;iio para a publ1ca!;iio dos
suplementos ao cataIogo. Como 0
Yvert e, entre n6s, 0 mals difundido
daB cataJogos estrangeiros, julgamos
que esta secC;iio deva ter 0 seu 'interesse, morrnente para aqueles que co~ecclonem pruses estrangeiros.
3 - c:CONSELHOS AOS NOVOS:. e outra sec!;iio que tambem pensamos
criar. Albrangera uma serie de aspectos que viio desde a maneira de des,tacar OS selos doe fra:gmentoSl, ate a.
maneira mats correcta de os colocar
nos albuns, passando pelas charne1ras, selos com e sern garna, etc., etc.
Pensamos dar a esta sec!;iio urn ' aspec.ta de tr8lbalho em capitulos; em
ea.da numero do Boletlm; BerB. publleado urn, capitulo.
4 - Desejamos erlar urn cN"O'OLEO DE
'DROCAS:., tendente a desenvolver ao
m8.x1mo as permutas entre os noS9QS
associados. Esta ern estudo 0 Regulameuto desse Nucleo, 0 qual sera,
oportunamente, enviado aos s6clos do
Clube.
I') Para facllitar a Identi'ficaC;iio de deterrn1nados selos, e pe.rml.tir a separa!;ao' dos faisos 1:1018 lVerdadel.ros, pretendemos eriar uma s~iio, ern que
se dariio a co.nhecer os elernentoS distinMvos qUe posstbll1tam aquele objectivo.
1!l urn trab8Jlho dificll, de cerla delicadeza, mas cujo interesse e bern evidente.
Gostariamos de conhecer a. opiniiio
dos 'a ssociados, acerca da vanl:aigern da
cria!;iio, destas sec!;oes.
Tambern aprec1ariamos receber sugestoes acerca de outros rt6picos ou assuntos
que' pudessern OU devessem ser tratado,3
nas colunas do Boletim, e de evldente
vantagem para a massa assoolattva. Estas sugestoes seriam estudadas cuidadosamente, procurando dar-se-Ihes a neeess~ria solu!;!Lo" na medida das nossas pos$i~dades.

AlgUDI

errol 001 bilbet!I-[Bllal ~e

s. Tome e Principe
Em 15 de Agosto passado, foram postas a circular, em S. Toone e Prflncipe,
dois 'b ilhetes-ea.rtas, de que recebemos
exemplares novO'S, oferecidos por urn querido amigO' n088o.
,M as acollltece que, nestes bHhetes-<:artss, como alias 8JCOntece com certa frequ~ncia, nestes assuntos de filatella, ou
ligrudos 'a filatelia, - 00 diabo tece-as ...
Ora estes bllhetes-;ea.rt&s teem no verso, do lado do remetente, cada urn sua
. fotog1raf1a: esoolha do caoau, e 'grudo de S.
Tome!
E, em prlmeiro lugar, tais fotograifias,
ou as duas grwvuras, sA.o pessim8lS, muito
mal se .pereebendo tratar-ilhe da escolha
do cacau, e de gado. deS. Toone.
Em segundo lugar, tals gravuras apreaenta:m-se aanbas de pernas para 0 ar, em
rela!;A.o aos dizeres do rernetente, e ate
em .reia!;1:io As r~speotlvBlS legendas: cEscolha d'e Ca<:au> e cGado de S . Tome:. ...
Elm terceiro luga.r, 0 !IllOtivo cgado de
S. Tome:. e 'b astante infeliz, ji qUe 0 gado
bovino que Se canaome ern S. Tome, e,
todo, importado de Angola...
E em quarto lugar, esta errada a legenda cEscOtlha de cacau>, pois que, quando este e colhido, as SUBIS capsulas sA. ')
partidas, e retlrados os bagos, para serem
fermentaJdos, pois 0 ca<:a.u esta ainda em
goma, sendo a'bsolutaanente impossivel
proceder entA.o A sua escolha, que s6 e
possl:'v el depois de devldaanente seco. Niio,
nao 's e ·trata da escolha do cacau, - mas
de quebra do cacau, 00 que alIas e v!.sivel na ,gra'VUra, que mostra urn indigena
sentado, tendo na mAo esquerda uma capsula de cacau, e na direlta, urn pau, ou
la como ISe chama, com que esta a bater-lhe, para 0 quebrar.
Aqul ficam estas pequenas notas, para aproveitarem nas pr6xlmas erntssoes
de bilhetes-<:artas ...
V. C.

tlfiC8/dos, e com a indica!;1io do pre!«> de
catMogo, devia vOtltar 'a lgumas horas rna's
tarde, para, em face dos PrB!<os llquldos,
mareados pelo colega, eu efectua.r a minha compra. A ideia e bastante original,
e prova que ,g randes neg6cios podern reallzar-se num amblente de confian!<8; mutua.

hlstoRla burna pe<;a
slnqulaR
(Continuac;iio da I." pegina)

viria 0 carimbo de barras 90, que e seguramente autentico, por conferir com 0
exemp~ar da BOssa colec!;ii.o, e com as do
sr. dr. Fragoso? E donde the viria a idda
de carimbar os selos com tinta de escrever
do s6culo :pBiSSado, cujo- usa nas esta!;oes
postats da epoca era excepcionaJI, quando
todo 0 's eu interesse seria n1io chamar ::lUSpeitas :para ·a oblitera!;1io?
Ha porem, B,)- final do artigo do sr.
Mantero, urn periodo que e inexacto, sem
que tenha que ver directaffiente com a
pe!<8; em questA.o. Escrece ele: cHoje a
pe!;a. . . deu entrada... numa das nossas
melhores co[ec!;oes de Por.tugal especiaUzad8iS, pois, entretanto, 0 prlmelro comprad~}r desLgnado adquiriu aquela existete 'n a colec!;1io Abecassis, urna das ~
agora conhecldas, pols a outra faz parte
do laurea-do conjunto qUe conqulstou na
epoca pa:ssa.da 0 PRlbMO cTABIL:.. Existiriam iportanto, segundo 0 sr. Mantero,
aJpellas tres conjuntos do 50 com 0 100
rels de iD. lMaria: 0 qUe detenninou 0 seu
artLgo, 0 proveniente da colec!;ii.o AlJecassls,e 0 do sr. ~a J.OIl'
Mesmo que se nlio queira conceder a
mesma dtgnidade it p ~ !;a equiIValente au
BOssa colec!;A.o, par esta.r apenas sobre fra...
gmento, e ter urn blo·co de oito selo!! de
D. Maria e urn selo de 50 refs tambem
da prirneill'a tiragem, ha. que recordar
urna cal'ta da C alec!;1io Carlos George,
que a nosso ver e a mals interessante das
conheci'das, porque, ruam dos selOS', que
sao mult<Jo :pe1'feitos, ostenta, na ma.rgem
durn deles, os vestlg10s de ter sido cos!da
a urn masso de correspondeneia, no decurs) daquelas opera!;oes de cara.oterlsticas medievats, a que 0 correio era sujeito
pOl" ocas!A.o de pestill!ncias. (1) Supomos
qUe as correspond~nclas eram cosidas
umas as rrutras para f o,r marem urn ma...'l1W
d eipo1s sujeito ·i t ac!;ii.o de fume'S antis~tL
cos provenientes de defumaidor adequado.
(Que ·i nteressante li!;A.o 0 sr. dr. Ant6nl0
Fragoso "nOg poderia dar acerca deste genero de opera!;ol!s!) A carta em quest1io
seguiu de Lisboa para o· Porto, ou vice-<versa, e a des!n!fec!;ii.o 'a que foi sujoita
deve ter sIde motiJvada por uma das epldemias da c6dera ou Ifebre amarela, que
grassaram 1110 reinado de D. Pedro V.
( 1) Foi exib ida ne I." Exposi'iiio Filetelice
Portugu esa, de 1935.
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de jacto. EIIIfAo em estudo e dotados no
novo Plano de Fomento a adap.t a!;iio dO'
Aeroporto de Lisboa ao servi~ destes
avioes, e a constru~ dos aer6dromos 4a.
Madeira e do Faial.
. DESTAOADA REFERiIlNCIA AOS
SERVIQOS DOS CTT
PrO'SSeguindo :
.
o 6ervi~ dO's OTT pode consiclerar-se
impeeavel Il()S aspectos do correio e do telegrafo. A rede telef6nica. foi grandemente
ampliada, automatizaram'-se alguns grupos de redes, e etsta em curso a instal~o
do novo cabo. Llsboa.-Porto, de qUe resulta.riio enormes vantagens, quer pelo aumento consider6.vel do ntimero de clrcuitos, quer peIa. quaJida.de do servi~o. Por
outrOI lado', construir8llU-se cerca. de 200
novos edlffcioS', e ha. d~ financeira
para a COD8tru~o dos de Lisboa e Porto.

o Servi~ Meteoll'016g1co Naclonal, que
serve a avl~, a marinha e a agricultura, embora recentemente criadoJ - em
1946 - conquistou um dos prlmel.ro& luga.re8' entre os 8erv'J.~OS congeneres da
Europa.

«AS OOMUNICAOOES SAO ESSENCIAIS A VIDA DO PAtS, SAO UM DOS
PRINCIPAlS PILARES DA SUA EOONOmA»

Mats adlaute, decl8J1"()u:
NAo pretendo significar, com esta curta exposi~, que tudo est&. feito. Quero
apenas dlzer que 0' tempo: oRo foi inteiramente perdido. E sobretudo, prestar justi~a, e manlfestar, de novo, 0 meu reconhecbnento a todos aAJUele9 .que peIa sua Intelig~licia, saber, dedl~ e esfo~, torn&ram pOl!8fvel a tarefa ......1i7.8<1a, e qulseram estar P'l'e8entes nesta bora de despedid&.. Aos que, contra sua vonta.de, nao
puderam compa.reoor, deixo tambem uma
palavra. de sbnpatia e agradecbnento, e
entre eles pennito-me destacar 0 eng.'
Santos SUva, Dlrector-GeraJ do Porto de
Lisboa, retido no leito por doen~, por
cojas melholl'88 f&.90 ardentes votos, e a
quem daqui ·m anifestol a minha gratidAo
pela colabo~iio ilnestinuivel que me prE!Btou, e 8() servi~ da qual p6s a sua superior. intelig~ncia e 0 seu grande co~o.
Ha, agO!l"a, qUe emendar os erras cometidos - e esses sAo da exciWliva responsabUldade do Mlinlstro - , fazer 0 que, devendo t4!-10 Bido, 0 nao foi, e criar, 8Obre-
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tudo criar, vistol que em. adminis~,
como em tudo, parar e mo!lTel'. As comuniC8.!;lOes sao essenciais a vida do Pals;
silo um dos principals pUares da sua economia. FtC8llll entregues em b088 maos,
em multo bo88 maos. Vossa Excel~ncla, a
quem 80bejam quaJidades de intelig~ncia,
saber, experi~ncia e born senso, e que ja
in~stou a<JI Pais, quer no Estado quer na
vida pa.rtl.cWa.r, os mals relevantes servi~s, encontrari. neste Ministerio, que val
dlgnificar, a par duma tecnlca perfelta,
uma dedi~ enonne por parte de todos
os sellS servidores. A VOS8tll. ExcelfJncIa.
Senhor Ministro, desejo 88 maiores fel1cidades. A todos os qUe neste Minister'lo
servem, e que tao dlsttntamente quiseram
colab&rar comigo, mats uma vez 080 mens
agradeclmentos, os melhores votos pelll8
S1l88 prosperidades e dos seWl, e a oferta
des meus limitad08 prestimos na si~lio
para que vier a ser deslgnado no Ministerio do Exercito, sonde, como e natural,
regresso.
PALAVRAS DE S,AUDAQAO DO SR.
ENGENHEIRO MIRANDA COUTINHO
AO NOVO MINISTRO DAS
COMUNICA90ES
o Secretario-Geral do Ministerio saudou, ern seguida" o· nolVo titular da pasta
das Cornuniea!;oes. Disse:
COIllO' SooI'f'>t6.rio GeraJ deste Min!sterio, ca.be-me 0 honroso enca.rgo, de que
multo gostosamente me desempenho, de,
eJl1i nome de todos os funcionarios deste
departamento dO' Estado, !l'audar vivlIr
mente V. Ex.", e de The aprese.ntar os n081808 mais s1nceros e respeitosos cwnpri-

me,ntos.
E prossegulu :

NAo posso nem devo oonltar a V. Ex."
que e para todO'S nos motiv _ de grande
satlsf~ e justiflcado orgullw, termos
como chafe uma figura prestigiosa como
V_ Ex.". As soas emlnentes qualidades
alladas a uma. sbnpatia que i.rrad.la e que
lev,aDl a eonUlll' coml) seWi amigos e admtradores todos 08 que t4!m a felicidade de
contactar com V. Ex.' , sao a garantla do
bom ~xito da obra que V. Ex." levari. a
efetto neste Ministerio, a bem cIa N~.
o posto que V. Ex." vern ooupa1" 6 urn
posto de sacrificio, onde com frequencia
surgem problemas de diffcil 8011:~ao. Compete-nos a honrosa missllo. de SerDlOS sens
coiaboradores, de intepretar as. soas ideias
e dar real~ as S1l88 direetivas. Para
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tal, deseJo a.f1nnar a V. Ex." a certeza. d&
nossa. lead&de e disclpllna, e garantlr-lhe
o prop6s1to que sempre DOS tem gulado
de, Da mals complet& e total solida.rtedade
pa.ra com 0 Mlnlstro, p6nnOs &0 sen dispor todo 0 DOSSo .esfor90, espfrito de sacrL
tieio, dedi~ e ento.sl1l8DlO de aoompa.nhar V. Ex." e de bem servir a N~.
A te:rminar, despediu-Be do Ministro
cessante com estas 'p8i18.1Vr8.S :
Ap6s deoorr.ldOs qu&Be 12 &DOS de trabaJho exa.u.stlvo, nem sempre lsento de
aborrecbnentos e de desgostos, va! V. Ex.aba.ndcmar a chefia deste Mlnfsterio. Com
a autoridade de quem aoomp&nh& de perto a a.ctlvid&de do Mlnistro, temOIS a cert~a. de que V. Ex." Be retlra. com a CODSc16ncla tr&nqulla do dever cumpddo-, ma.xima asp~ de quem serve .; Pals, e
desejo aflrmar-lhe que nos delx& uma
sa.uda.de que perdura.ra por multo tempo.
DeseJamos-lhe, e a tod08 os que lhe sAo
querldos, longa vlda. e mult&s pr08perldades, e om bom 6xlto D&8 novas fuu9i)es
que lhe sejam confiadas.

o DISCURSO DO ENG." CARLOS
RmEIRO

o eng.o Carlos Ribeira-, num improviso
brHha.nte, escutado com a maior atengii.o,
por cOIlBtituir a ,p rimeira expresslio do
pensamento do ,M !nlstro, agradeceu as palavras dos srs. General Gomes de Araujo
e eng.o Miranda oCoutlnho, que reputol\l
ex.cessi'V'8.S na parte qUe the diziam respeito. 'Criando um ambiente de emOltiio a
que nao !pOdia subtrair-se, tinham no ent8JD.% elevado, n8Jquele momento, 0 sentido
das :suas respoD5BJbfUdades. Tomoo 0 seu
a1gradeclmento exten8iva- aos que qulseram
cO!lllparecer naquela cerlm6nla, e, diriglndo-se em seguida ao sr. General Gomes
de Araujo, alfJrmOlU ter sfdo este quem organlzou aquele ministerio. Tudo quanta
pudesse fazer no. exercicio das SUBS nO'V'BS
fungoes, pouCo freria 'c omparado com a
obra ja reaJizada.
Recor.dando detel'Dlinadas palavras do
sr. Gener8i1 Gomes de Araujo no local do
langa:mento das prlme!ra.s centenas de me_
tros do Calha c oaxia;l (quando se ni.o faJa
do meu Minlsterlo sint;o..me satisfeito, por
ser IS80 sinal de que os servl~os conem

C"isas & t.."isas

bem) df.ssertou SOIbre a funglio daquele de-

partamento, que visa prlncLpaJmente servir os usua'rios 00, pelo menos, 'Vigiar os
Iiervigos qUe ·l hes sA.o prestados.
Mais adiante, referlu-se 8. SI\la fonna.gao de tecnico e de a.d.Inin1st1'8ltlivo, para a
qu8i1 contribuiram 0 Correfo~, sobretudo nos tempos em que foi seu profess!)·r
na Facu~dade de engenharia do Porto, e 0
~g. Duarte Pacheco, COIID quem trabaJhou
IatUl"8.dament.e, e multo aprendeu. E, a
prop6s1to, 8:1udiu 8. aus~cia do eng.· Couto dos Santos, frisando que, se teria multo
gosto em 'V6-1o presente, fora 0 pr!meiro a
dlssuadi-Io de all 1.r, pa.ra que MoO interra.mpesse 0 seu merecldo de:BCaDSO.
Noma. das S\UIS ·Ult1ma.s 8Jftrmagoes, subUnhou 0 facio de 0 Minist-erlo da.s Comunle8l!<Oes, embora departamento essenclalmente tecnlco, niio poder deixar de observar determinados principies politicosj mas
dlBso nlio the vmbam preocupagOOs, par
c:;rnhecer a maior parte dos funeionarios
superlores do mesmo ministerio.
Temninou afirma.n<1o qUe a sua anterior ~o ern outros sectores, e 0 que
viesse a ;fazer naquele departamento era,
verdadeiramente, frnto da oriental;Ao. in8pirada ,p elo m'. Pre.sidente do Conselho.
Nova satva de palma:s ecoou pelo vasto sa.ll!.~. Momentos depois, 0 eng." Carlos
IRibelro oreoebia. OS oumpr1mentos dlas individua;lidades presentes, entre as quais Be
encontrava.m 0 sr. dr. Veiga de iMacedo,
Ministro das Col'Ipofa!<oes e Previdanela
Soci8i1, e 0 dr. Vale Gulmames, Go'Vemador Cirvil de .AJvetro ~ funelon8.r:lo superior
dos CTT, que ipouCOo antes tiniham entrado
no saliio onde Se re8ll1zou a cerlm6n1a.
Conclufdo este Telato, compre dirigir
ao sr. General Gomes de Araujo a expressao do grande reconhecimento do pessoal
dos CTT, pelas .rega:I1as e toda. a soI1te de
beneflcios que ao mesmo pessoa! foram
concedidos nos Ultimos dOZe anos. Reconhecern os funcionarios destes ser.vigos
qUe delxam em alberto uma granae dIlvida
de gratidl!.o, impoIss1vel de sa:ldar ern
quaisquer circunstA.nclas. T6m, p~or 1880,
de Be limitar a enderegar ardorosos votos
de prosperidades a quem sernpre mostrou
tanto inter.e.9se pe1a SUa condigao de servidores dedicadoEn.

g.ilal€lieas

SUI <.; A
Ll ha anos, numa anlill.se de Edwln
Mueller, 0 .grande especialista austriaco,
actuaImente esta:belecldo em iNova Iorque,
e co-proipl'ietarlo da Mercury stamp Com..
pany, - qUe durante a segunda guerra
mundi8il, e por 8i1g:uns anos depois, os neg6cios eram multo pr6speros na S~
com a maior parte do material fllateUco
da Alema.nha, sob controle naquela epoca,
transitando por aquele pats, com destino
aos mercados mundiais. Depois de. cansolid8.!<Ao econ6m1ca da AIlernanoha, a Suiga
perdeu este papel, e COIIDO, na mesma epoca, as cotagQes nos ca.tMogos lntemaclonais se uniformUza.ssem, 06 neg6eios tOTnaram-se multo dilflceis. Nestas CircUIlBtA.nelas, um comerciante estrangeiro na
Suiga ja nlio ipOde comprar material normal, -tendo uma margem no prego de catMogo. Deve, antes, ter conhecimentos
supe.riores aos do seu cotlega SUiltO, num
determlnaido '1"8IlDO, para fazer desta maneira lboa.s compra.s, duma variedade nl!.o
conhecida, dum exemplar de qu8llidade
excepclonall, o-u de grande interesse para
o espec1a;lista.
Hoje, na Sui!<8o, os colegas sabem mUito
bern que 'o s estrangei.ros viio 8. procura
de tpeChlnohaB, e ttra;tam-nos albertamente,
com a f8i1ta de cOnfian!<a que nlio sera dlfiell de justificar. Por ser caracterl.stica,
vamos contar a ihist6ria que Be passou numa casa filatel1ca bern conhecida de Zurich, CODnOSCO. Mostra·r am-me ° 8i1bum-stock da casa, com in.dicaglio. de que podia comprar 8. min!ha escolha, a u.ma quota-parte do oatAlogo y'Vert... que ja nl!.o
me dava 1ll8.'l"gem. Na prlmeira pagina da
India Portuguesa, 0.9 se10s eram oolados
erradamente, pols os conhecimentos neste
!pOJlto, do dOIDO da casa., dev1am ser motto
trlviais. Mas entre selos de pequeno interesse, ful SUI1preendido por encontrar uma
da.s variedades' mais diffceis de identllficar
da India., 0 20 rete, tipo II., grandes 8i1garismos, papel fino, a.zuJ.ado ..• enfim 0 tal
9c do catMogo Simoes Ferreira. Tire! 0
selo do album, e entreguei-o ao dano, perguntando seu prego. Este pediu-me para IdentLflcar 0 selo, e insistiu Disto, depois de eu ter dito que selo identificado

°
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Por
FREDERICO

VILANI

nlio podi'a ser compradOo na base do ca;taiogo-, que ele exigia. Iden.tifiquei portanto
seIo, e 0 dono tamou rnotas mutto ~c
taB sobre 0 BSlSuntO... muito contente, e
mesmo esquecen.dO-f3e de SJgradeceM:ne.
Foi com Ib aBUmte dilficuldade que lihe
arranquei um faJso das em!ssoes Nativos,
tlio mal feito que era impo-ssflvel de ideniifica.-Io... como hOillorario da peritaJgem.
A maioria dt'S colegas - em qualquer
parte do mundo - ter1Q procedido diferentemen1le. Uns ·t eriam solicitado uma
ofeI1ta de compra, outros, depo1s de terean
tentaJdo, com pouco resU!ltado, fazer 0 traba:lho. de ldentificaglio, terlam feito um
prego. iEm todas as hip6t:eses, 0 9a teria
'Voltado a Portugal. 0 meu col ega de Zurich hOje pI'Ov8.veJmente pensa. que possui
uma coisa multo mala ca.ra e rara, do que
reaJlmente e 0 caso. E por ter medo de
V'ender o8Ibaixo do. PI'e!<o este tesouro, prov8.ovelmente nunca encontrarA 0 caminho
para aquele mer.cado que sabe identificar
e apreclar um 9a da India iPortuguesa.
Por esta rezlio, na Suiga Alemli, ger8J1mente, as minhas CO!lllpras ilmitaram-Se -a pin~ douradas e a. illSJPerons com
selas impresBOS •••
A a.tmosfera Ii dl!ferente na 8wga
Francesa, e espec:iaImente em Geneve, cidaJde cosmopolita. e de esplrito latino, que
tem a 'VantaJgem, hoje, de ser comercialmente a janela. alberta para a Franga,
ondle 0 comercio ruat~ico intemacional
e demas:\adamente controlado. Os colegas,
em Genev.e, esta.o acostumados a ter nas
suas lo1as mela. d11zl:a de ciientes... vindo
de meia di.izl.a de paises diferentes. Fol ali
que, ipela pr.1meira vez na .minha 'Vida, experimentei 0 cself .service> em ifllllltelia.. 0
colega entregou-me os 8:lJbUIlB e olassifiOOidores onde podia encontrar material de
meu interesse. Reoebi tambem U!lll caderno, alguma:s chameiras e urn ca.WogoYvert. Depots de Iter fefto a minha esco,l ha, e ,ter col&do rno oaderno OS selos iden-
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al nOa

nossa colec<;ao Oe

Wogos d08 melhores ae11Oes, ao lado das
~as ol8s.s1cas.
Acresce que a mlopla do nosso filatell.co a.mlgo 'Viu que nos falt8Jvam tres selos
na colec!Oil.o,quando, eIIl ,boa. vemade, na.
eJqlOSi¢o na iUnlil.o de GremIos de Lojlstas de Llsboa., nos f8lltavam apenas dols
salas de j:sracl, e nen.hum neste 1." Salil.o
de FUatella. e Numism:a,tica. em Setiibal.
E acresce ainda. que, na. nossa colec!Oil.o
de Israel, todo.s os selos sil.o nOlVos, quase
todos sa apresentaJrn em quadras e com
bandeletes, alem de a.lguns erras e imimeras ct@te-Wclles>.
Quanto a esta.s ct@te-b@ches:., aquele
nosso amigo, multo prInclplante mas mUlto sImpatico, nil.o 'gostou que lhes coloo6.8semos ,setas... Ora ale deve 8Jprender que
nil.o ha regra aI-gums., salva a do criterio
e do bam sensa. do elqlositor, para a coloCR!Oil.o de ·setSis. Precisamente, as ct~te-'b@
ches:. devetn levar setas, sem 0 qUe passari!.o desa.percebldas 8iOS olha.res da. maloria, monnente em exposigOes como as
dUBS referidas, de evidente propaga.nda.
Sem necessidaJde de inlVoca.r aquilo que 0
nosso a.mlgo nil.o ~~beu, mas e por de-

SELOS

ISRael

mals evIdente: esta.mos a come~ de mudar as nossas colec!Ooes para folhas de ta.m8lllho internaciona.1, e ainda. nil.o twemos
tempo de escrever as legendas, que, de
momento, as setas substituem muit1ss1mo
bern.
Esta mudan!<8. de folhas, que preclsamente com~ol\l pelo album de -I srael, e
outro dos motivos deata nossa. partlclpa.!Oil.o.
E outro, e porventura 0 prIncip8ll, e
que n6s nAo manda.mos uma oolec!Oil.ol a .
uma. e~!Oil.o, para 8Ilca.nc;a.rmos uma
medalhs.,e depots completarmos a colec!Oa.o, para a mandamos a outra. eJq>OSi!Oil.o,
a fim. de 8Ilca.n~os urns. medalha. mellior, e ·a.ssim iSlliCeseiva e eternamente ...
Nil.o. Em vez da poei!O~o< c6moda de ma.n.dar, as nOlVas expoSii;Oes, pa.rticlpa!Ooes
qUe no estrangeiro, em expo.si!Ooes fiJatelicas internacionais, ja a:lcatD.~ medalhas de prata., - n6s preferimos a posi!Oil.o
rna.is cars., mais tra.balhosa. e ma.is ingrata., d,e imlDs most rando, urn. a urn, os nosBOiS ceres. de setenta. albuns, para prazer
de multO!S, 'e despra.zer de 8J1guns, entre os
quais 0 t8Jl principlante filatelico ...-V. C.

DE
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NOVOS. USADOS. COM BANDELETE.
SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA.

Domingos do Sacramento
R. DO CRUCIFlXO, 28
T1ElLEF. 24891

LISBOA - PORTUGAL
(Delegado exolusivo de Enrique Benarroch para Portugal
e mtramar)

o Oecaloqo 00
o cDi6.r1o de NotlclaiS:., ·n a .sua Sec!ORO
de 19 de Setembro, publicou a
seguinte e interessante c.r6nica do lii'stinto
autor daquela. sec!Oil.o, dr . .Jose da Costa.

flJ.a;teIi~

Moreira:

Tem sido pub!ica.do< em diversas revls.t8is de l.fInguas inglesa. e oespa4lIhola,

0

sa-

guinte decMogo, cuja primeira. publica!Oil.o
apa.receu em cW$k!y Phila.telie Gossip:.
SOIb 0 tItuJo <The Creed olf a PhlJatelisb:
I." Tr8Jtarei com ca.rinho, Tespeito e

a colecc;ao be selos
bo cluse
Como deve ser do conhecimento de todos os nossos assoclados,
egI;8. este Ol\lJbe, desde h6. enos,
interessado etn obter uma. oolec!Oil.o de salce, mUlIldial, e betn assim de postals Jll8JWnos, ca.rim.bos, soIbre9Cr1tqs com franquia
m.ecAnica., etc., etc. destlnada. a
permittr, nAo ,s6 a sua consulta.
pelos fllatel1stas, como ·t ambem
a rejpresen~ do Clube eIIl Exposi!Ooes nlatelicas.
Nil.o obsta.n.te 8iS ofectas que toemos tido &Is Adm1n:Lstra!OOes dos
Correklss de 'Varios pa.1ses, nA.o
tern a nc:e38. colec!Oil.o myel que
jum1flque qualquer dos fins que
ge propunha. oonseguiT.
Estando esta. Dlrec!Oil.o etnpen-haJda, em montar Se aDO a parte respeit8inte a 1Europa., e dadas
a":l ~uld8ides tfina.nceiras, 8ipelwmos para. os senhores comercliantes e para ,t odos os nossos
8iSSOCiados, no sentido de nos remeterem os selos ou sobrescr1tos
com ca.rlmbos comemorau,vos, de
que possam tdispar do.s seus duipUC8idos, com v.Ista. a ipodermos a.presentar brevemen.te urna pequena.
col~ que 1V'81lorizeeste CIube,
e os BeUS pr6pr1os a:ssoo1ados.

~Ilatellsta

amor, tudo 0 qUe concerne aos selos e a
fila.telia, pe1as multa.s horas de prazer, dis·
traogao e cultura que me proporclonam.
2." Acondicionarel e 8Jpre.sentaxei os
meus selos de tal maneira, que as outras
pessoa.s verifiqueIIl trata.r-se de coisa di'g na de ser estimada..
3." Auxlllarei, de 8iCOrdO com as minhas possibilldades econ6m1cas, as publica!OOes que 'se dediquetn 11 filatelia., para
qUe 0 seu interessante trabaJlho possa progredlr.
4." C c-ntrlbulrei ip8.ra as a.ssocia.!Ooes
loca.is dediC8idas a fhlatetla., de aoordo com
as mlnhas possibilidades, e s empre esta.rei
disposto aos trabalho.s IndilViduals qUe me
sejam pedidos, se estes quadrarem corn as
minhas 1l8JCuld8ides.
5." Oolaborarei e toma.rei parte nas
expoai!OOes das c.olectividaldes loca.is, e ate
noutras ma.is im!P<>r.ta.ntes, se as minhas
possibilidades economioas e filat6licas mo
permftirem, apresentando 0 me1hor da. minha colec!Oil.o, com 0 firme proposito de
ganhar algum premio, se 0 merecer, todavia tambem most.raJndo 0 suficiente espirito despo!I1tLvo perante os {Jutros concorente que se ,m ostra.retn mals merecedores.
6." EsforQar-me-el por atrair outros
ao C8iffiPO da. f~J8;telia, pe10 menos em numero -nil.o inferior a dois, a lim de que
este passatempo tenha. caJda vez m:a.is pratica:ntes, e quando me toque delxar este
mundo sej8iffi pelo menos dois fhlatelista.s
a suprir a m1nha. vaga.
7." Traiba:lharei activamente no sentido de interessar a juventude n-este campo m8lgullfico, ajudand'o os .ma.is novos a 00me!Oar, e procurando fazer com que 0 interesse palos -s elos constitua urns. faceta
do seu ca.ntcter pela vida fora.
8." Acelta.rei 0 prInciplo da. coordena.!ORO dos meus esfor!Oo.s c em os doe outros
fllatellstas, para. que a flJ8Jtelia. possa. organlzar-ee compIetaanente no p18iIlO nacion8ll.
9." Reconhe!«} que a filatella. a.lguma
colsa. fez ipOr mim.
10." Por gra,t1dAo, por boa. 'Vonta:de,
e ate no meu proprio interesse, sempre
me disporei a trabalhar .pela fhlatel1a 0
ma.is que possa..
Tradu!Oil.o e adapta.!<il.o de
JOS:j!: DA COSTA MOREIRA.

umA
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2 CRoNICAS

setos bo uttRamaR
esteve patente no pavilhao Oa
No Pavilh1io da Feira das InJdustrias
Portuguesas, fo! inauguratda, pelo sr. miDistro do Ultrwmar, e esteve patente ao
publi-co, ate ao dia 13 de Setembro, uma
interessante e va,uooa Exposi($8.0 de Selos
do UltrlUllar, integrada nos Congre'ssos

DR. AJUGU'STO [)A CUNHA LAMAS
Faleceu em Caxi8ls, na sua ca:sa. da
<vila> do iMoinho, 0< sr. dr. Augusto da
CUnha Lamas dlstinto rnlidico-cirurgi1io.
Nascera em LL9boa. Tinha 70 anos. Concluira a curse de tMediclna. em 1913. Urn
ano depoi.s era nomeado asststente de cirurgia da Faculdade de Medicina de LIsboa, e mals i:a.I1de assistente de urologia..
N a .p rimelra guerra mundla:I, seguiu
para Fra.nga, integrado no, C.E.P., onde
prestou sellVigo cOlTl{) oficial·medico mlliciano.
Fundou a Assocla($1io Portugue~ de
Urologia. Publicou importantes trabadhos
acerca 1180 sua especialidade. Fol colaborador do sr. prof. dr. Reina.ldao dos Santos.
Possula, entre outros galardoes, 0 grau
de oIflcia.I da Ordem de Santiago, e as medadhas da Vit6ria e de bons sel'Vi($os em
campanha.
o Hustre extinto deixa viuva a sr." D.
Carolina Avelino Joice Lamas, e era irmao do Iiosso ilustre e querido coIliS6cio
sr. ,brlgooelro Jose da Cunha Lama'S, antigo presidente da Federagao Portuguesa
de F.ilatelia,e anemlbro doo corpo.s directlvos deste Clube, a quem apresentamoG
sentidisslmos pasa..mes.
OARLOS F1ILIiPiEl CARtPENTER
ROBERTSON
Em Lisboa, fa!Ieceu twmMm 0 sr. Carlos Filipe Carpenter Rc<bertson, pal do
di.stinto numlsmata e ·nosso p.rezado cons6clo e amigo sr. Joa:} Domin'gos Cal'lpeIlter RO'bertson, a quem igualmente a.presentamos sent:dos p~sBlllles.

~.I.p.

Internaclonais de Medicina Tropical e de
Pa.11.11dismo, qUe naquele ·reclnto decorreram.
o certa.me ·foi organizaido pelos Servigos de VwIcll'es iPostais do tMinister!o do
Ultramar, dirigidoe pelo sr. Luis Ctl.ndido
T8JVeira, e nele podiam admirar-se tooos
os nossos selos .u ltramarinos, eXipostos ern
29 quBJdros 1C0m BJrtLsticas molduras e peanha.s em ferro forjaid , e opor IntermedIo
de 11 exposltores, que rnostrasv8.IIU opusculos hist6ricos com IS. descri($A.o dos 6el05,
bilhetes opostais, bilhetes-cartas 'p ara 0
servl!to aereo, nss quills se ests. fazendo
uma uti! propa.ga.t1Jda dos prOodutos das varias provincias ultMIUB.rin.aJs, etc.
Entre OS v8.rios quadros, al·guns moatrava.m as variadissimas fases de f8lbrico
por que pa.sSBllll os selos, desde a primelro
esbogo do artista as aJ.terag6es e correcgoes neles In.troduzldaa, ao estudo e ajus te ·dos pormenores de coonposigiio e das
cores, atr~s de provas fotogr8.ficas e
impressa.s (casos ha em que se obsellVa a
exlstl!ncia de setimas provs:s!) e, enfim,
aos especimee definitivos, que sao c ~d:BJdos
entre os melhores do mundo, ja pelo interesse dos motivos escolhidos, ja pela qualIdade artlstica que os reveste.
Alguns 'g randes painels mostravaJm os
desenhos ·utilizados n clS selos, e urn outro
reunia os que t6m POll" motivos plantas
medicinais, e o.s qUe foram especialmente
enrlUdos 'p ara comemorar os Congressos
de Medicina Tropical e Paludismo.
Patenteruva-se, atraves aa exposiga~, a
grande evolugao sofrlda palos selOlS, do
nosSO Ultramar, pols um doa quadros
81gTUpava os especimes anteriores a 1948,
enquanto tod ~1S os outros quadros encerravam os selos posterlores aquele ano,
data em que passou a haver emissoes distintas para cada provincia ultra.marina,
caracterizando-Be Os novo·s selolS pela di.versidade dos motivCl's.
Para se fazer uma ideia do material
exposto, basta dizer qUe cinco canuonetas
foram neces3arias lpara transportA-h ate
ao PavlIhao da Junqueira, onde ocupava
uma das alas da grande ga.leria do primeiro piso.
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Selos do Ultramar portugu@s
em cartas francesas
Uma grande cssa de produtos farmac6uticos francesa, <Laboratokes Bocquet
et C.">, de Dleppe, teve a feliz ideia de
realizar urea intensa propag8lDda dos seus
produtos principais, utUizando cartas que,
dobradas qua ro rvezes, ficwm com a parte
externa a servir de sobrescrito, com a
frente destinBJda a es selas, a.os carlmbos
e ao nomee morada do destinatario.
Depoj.s, com a ajuda de um querido
amIgo nosso', 0 eng.· Ant6nio Furtado, a
quem muito deve a filatella oportuguesa,obteve qUe aquel·a s cartas fossem porteadas c~ m BelOS dos mals -belos das nossas
oito prDlVinclss ultrama.rtnas, e nalas InutillZaJdos com os carlmbos respectivos.
o eng.· Ant6nlo F1urtado, que ja ha
tempos nos oferecera algumas desse:s carta.s, enviou-nos agora as r.estantes, form:ando urn conjunto, de oIto, que os <Labo\.
ratoires Bocquet> denooninaram <P.er!.ple
des colonies portugualses> .
A parte exterior das cartas e totalmente !branca, exc6p($ao, claro, do enderego>. [)a parte interior, a rnetade de cima
e destinada a propaganda dos produtos
daqueles a8lb~rat6rios; a metade de baixo,
com wn mapa-mundi, e dedlcada a proviricia .u<ltrarn.a.rl.na portuguesa cujos salos
e .carlmbos iii ~ ostenta. Deste modo,
as nossas oito prolVincals ultrarnarinas,
marcadas a cor no mapa-mundI, sao
acoonpanh-adas de ·W Da sintetlca mas suficiente ficlla geogrMica: nome da pnvinci-a, ern portugu6s e em franc~, capital,
sltuagao, quil6metros quadrados, habitantes e produtos principais.
De1xando -aqui os nossDS mais veementes 81gradec!roentos aos <Laboratoires
Bocqueb e ao -DO'Sso, amigo eng.· Ant6nio
Furtado, n1io podemos deixar de saJIientar
a extraoIldinaria .p ropaganda dO'S ~elos
portugueses ultramartnos, qUe esta reaJ.1zagao constitu1. Como temos que sa:Uentar, taJmbem, aquilo que infelizmente ainda na~ -vlram muitO'S dos nossos executores dos selos : que a beleza dos selos leva

t1G()Od

Ainda a Bossa colec~io de Israel
Um amigo 'IlOSS0, filatelista principiante manid:estCfU-nos ha dlas certa sur:presa
pc;r n6s, coleccionador com nada. menos do
qUe cerca de setenta grandes albuns, termos envlaido ao I Sa.l1io de Filatelia e NumismAtica em Setubwl, e demais a mais
para a Classe de Honra, a D018Sa moderrussima colec¢o de Iisra-el, a.o que ele supunha com fa.lta de tres selos ...
Pcdiamos responder-lhe com uma cronica ha poucos meses pubUcada nesta
mesma secgao. Ma.s porque parece qUe ele
a n1io leu, e porque 0 assunto, mesmo generalizaido e objecttvado, mereCe ser esclarecldo, - respondemos ao filate1ico
principiante e simpatico amigo que, na
Classe de Hcnra, os expositores convidadOSe fora de competigao, nAo t~m que ter
a preocupagao de apresentar 0 seu melhor,
para a.lcan($arern a mclhor medalha possirvel, mas, t1io sOmente, a de apresentarem urna pequena amostra para marcarem a sua presenga. As suas participagoes
n1io devem esIllBIgar nem deslumbrar,
mas, .sem desdouro para a Classe de Honra e .p ara OB expositores desta categoria,
mostrar adgo de valor e de interesse.
Ora a col'ecg8.0 de Israel, n1i.o obstante
moderns., apenas com dez anos, tem ja
hoje urn vwIor, e oferece um interesse absolutamente excepcionais. Basta que se
dIga qUe algumas das suas series, emitldas de ha dez anO'S opara ca, ja cootam
mil hares de escudos, e ja figuram nos ca-

a .sua propaganda, e esta a prop81ganda,
ao presUgio iDitemaciona.l, e a.o enrlquecimento das fina.ngas do nosso Pais.
A feohar, s6 anais urn pormenor: N6s,
que tantos elogioos temes feito, nestas colunas, aos servigos postais ultramartnos,
Dao podernos esconder que, em tai.s cartas
tao bela.s,somente urn elemento nos desgostou, e pl"Olfundamente: os carlmbos,
qUe sa:!· autl!nticos e -vergonhosos bottaes·.
Desejamos nao ter que rvoltar ao assunto.
-V.C.
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NXO ESQUE<.;AM!
NXO ESQUE<';AM!

I
15 DE NOVE MBROl----l

Come~amos

a preparar

0

nosso

Maior LeiJoo de selos
que tera inicio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958.
Temos, desde ja, algumas colec~oes que sao, (de longe), das
melhores do mundo.
AUSTRIA
PAISE'S BALC.!NICOS
COL6NIASINGLESAS
ESPANHA
FRANCA
ESTADOS ALEMXES
ESTADOS ITALIAN OS
GR1i:CIA
JAPXO
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
incluindo os Confederados
AMERICA LATINA, ETC. ETC.,
e muitas outras raridades estao em negociac;oes. Havera milhares de lotes com vastissima proporc;ao das series de 3 ~ 4 exemplares, centos de paginas ilustradas do catalogo.
o valor total nao e, certamente, inferior a meio milhao de
d6lares, mas podemos facilmente realizar urn milhao.
Editamos urn limitado numero de exemplares do Catalogo,
que antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do
leilao.
Pe~a prontamente urn exemplar. Ser-Ihe-a enviado gratuitamente, franco de porte.
Este leilao marcara uma epoca na Filatelia.
Nao 0 pode esquecer!

I

SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, L.TD
39, Upper Gt. George's Street.,
Dun Laoghaire,
Dublin.

... E Isto Ii apenas um dos nossos leiloes qulnzenois ..•

..

Aspecto de um banquete oferec:ido na «Severn a Hugo FraC:C:llroli. vendo-se tambam os srs. Prof.
(Foto Hermes)
Dr. Carlos Trinc:io. Edullrdo Cohan a Dr. Vasc:onc:elos Cllrvlliho a EsposlIs

o

fado

~tinua

na moda, e muLto na

moda estil.o, em Lisboa, as casas de fado,

melhor, os .r estaurant-es tlplcos: de que recenteanente se inaugura.ram mais dois, e
de qUe ja se anuncla a proxima ina.uguragAo de outre>...
Ao todo, pareoe qUe a nossa capital
conte. hoje coon doze desses restBJurantes,
pelo menos entl1e os de ma.ior categoria,
e I!IJlguns deies, como «A Severa.>, C'M achado> e cA. Tipo>i8.> , todas as noires
cheios, a transbordar, e .t a.nto de nacionais
da.s melbor-es categorias socials, como de
estrange1ros de todos os cantos do mundo.
De todos CoS referidos restaurantes tlpicos, destaca"Be «A Severa) , especialmente pe18, SU8J mwgnflflca coz1nha, pela
gentileza do seu peSsoa1l, e t.amlbem. pelos
categorizadOs cantadOl'l!S de fado que
nele tern. actuadOi.
CUrioso e que «A Severa.> e babituaJmente frequentada por inlimeros lfilateUstag UsboetBJs, e na «SeNera.> se tern reaUzado 'V'8.rlos banquetes de homenagem
(Continull na p.§ginll 29)

SAUDADE DOS SANTOS

a expOSH;ao Int€RnaCIOnal be sRuxelas
e a

~Ilatella

Uma grande campanha 00

«Club Filatelico de Portugal»

ba inb.a PORtuquesa

em prot do coteccionismo dos
Multas ~osl!toes internaclonals tlveram lugar nO' pa.ssadO', em dlversos pon1:os dO' Globo, cO'ncernentes aO' progresse
mercabtil, mas na <BRUXELAS-58:. deu-Se maier relevO' ao prO'gresSo cultural
e cientifice de cada na!;Ao ·r epresentada.
Duzentos lindIsslmos edifIciO's fO'ram
especiaJmente censtruides em Heysel
Park, perto de Bruxelas, per ex~rclt<>S de
arqultectos, engenheiros e aper8.r1os, de
42 na!;oes que to'mam parte na expes1!tAe,
em que, pelll primelra vez, V'ilsitantes de
muitas na!;oes podem ver, admirar e estudar, O'S desenvO'1vlmentO's da ci~ncia atOmica, que eram somente dO' conhecimento
de enUdades gO'vernamenta:ls e militares.
Cada Da!;li.o delxDU vincado nO' seu pavllhii.o, em a!tO, pedra, vidrO' -e crDmados,
o seu desenvolvlmento cientIflco, SUa milsIca, seu folclore, sua arte, sua indiistria,
etc.
Estava projectada para ter lugar em
Bruxelas, simultA.neamente com essa exposi!;aO', uma Exposi!tAO' Filat6l1oa InternaciO'nal, para a qual jl1 Be esperava urn
desusade cencurso de colec!;oes de to'des
os g~eros, dado 0 elevadIss1mo nfunero
de 'Visltantes cO'm que se centava. Infelizmente, a mesana. f.c.t cancelada.
Diversas na!toes, cO'mo a B~glca,
FranQa, Portugal, EspaDiha, E JU .A., Checoslavl1qula, Itl11ia e S. Marino, emttiram
selos especiaJ.s comem()ll'atlsvO's da sua particlpa!;aO' na exp08illao, cuje 1-deal ~ aim"
belizar <a confian!t8; na h8lbi11dade des
hem ens ern mO'ldar a era at6m1ca. para
melho.r servlr as na!;Oes e os pevos:..
Para comemO'rar essa. grandIosa. exposi!tae, Port'ug8Jl emltiu e pOs em circula!tAO', nas provincIas ultramarInas dO' Cabo
Verde, Guln~, S. Tome e Principe e Angola, selos de taxas de 2$00, 2$50, 2$50
e 1$50, respectllvamente, e cujO' contravalDr ern mO'eda indlana ~ ae 4 a 7 tangas, estandO' em .prO'jooto selos com de ..
senhO' dlferente desses, para Mo!tambique,
Indla, Macau e Timor.
Consta-nO'S que os Correlos de Goa,
respO'ndende a uma consulta da sede des
C.T.T JU., em Lisboa, sugeriramas taxas
de <12 tangas:. e cRp. 1-5-0:. para 2 seles.
lfl dlgna de reglBto esta. sugestaO', que vern

L.

M.

sobre.scritos de 1.0' dia e comemorativos

Par
DE NORONHA

pr:w ar mals uma vez que os Correios locals, nae querendO' 'Ver tratar-sa de selas
cememoraJtivos, nao sO Be preocupa.rn cO'm
as necessldades do consurnO', mas tamMID
zelam pelas suas cDmodldades, pois de
O'tLtra forma nlio Se concebe a indica!;!!.!)
de uma ,taxa tA.O' cO'mplexa CDIllo a de
<Rp.1tgs. 5:. , mormente nestas alturas em
qUe se deseja aimpUficar tudo 0 que corresPO'nqa. aO' valu mO'net8.rJ.o da <Rup4a:.
e suas fra<:!toes, para peder fAcilmente
tra:ns1tar pa.ra 0' <,EscudO':" ,transi!;ao esta
que estl1 para multo breve. FO't j8 favO'r
nao terem /luger1de' uma taxa como a de
<Rp.1-5tgs.-4rs:. ...
Quanto mals elevada, tanto mats preibitiva sa torna urna 't axia, limltando e reduzlndO' grandeplellite 0, seu uso e ~trI- .
bUi!;Ao per dlversas terras, onde levaria .
a mensagem da <utillza!t8.0 pacifica cia
energia atOmicu, anunciando ao meeme'
tempo a compartiICipa!;ao da NB;!:li.o PO'rtuguesa na Exposi!tao Internacional da
capital da na!tAO' amiga belga.
Em nooso j!ntender, sa.lvo 0' de'Vido reB'peltO' PO'r O'piniCles autoriZl;Ld.as ern cO'ntmrio, as ~ m,us aconselhl1vels serlam
as de 1 e 2 tgs., taxas de que os CO'rrelO's
da India Se v~em permanentemente desf8llcados, pelo. seu .g:rande uso, nao sando
.pDUCD frequente a venda <f iI'!tadu de deJs
selos de 6rs., para substituil' 0' sele de
1 tg., esgO'tadO'.
AchamO's n!!.O' ser fora de prO'POslte
regis tar nas colunas desta apreciada re~
vista 0' nosso pedl~e, para, tratando-se
de sel08 coonemoratlsvos, nliO' se emitirem
serIes euja taxa mWrlma seja superiO'r a
10 tgs., nos moldes dO' qUe se procede em
rela!tAo aos selos dO' Contlnente, a bern
da iFilatella, dos FJlla.telistas e da propa~
ga!t8.0 de Comemora!tOes Filat.eIicas.
NaO' sendo urn Carimbo de 1.' Dia facter menos ponderosD na prO'paganda internacie!llal, esperamos que a Administra!tAo des C.T.T.U, autO'r1ze carimbos especials para a lnaugu.t'8l!t1io de todas 8.!l
futuras emissOes cO'meme>rati.vas.

..

o «Clube Fi1at~llco de Portugal», que
em 29 de Dezembro de 1949 editou 0 prime1ro sobrescrito de V dia portuguk,
com 0 ca.rlmbO' de 1.' dla de e~ da
serle dO' 75. 0 aniversario da U. P. U., p~
j8 hoje ra.ra e v;allosa., - desde 1958 que
quase inlntm-nlptamente tem edltado sobreseritos especlals, com carimbos de 1. 0
dia e comemoratlvos: tod08 08 do contlnente, e alguns do nosso Ultramar.
Atfmna.-.se perent.ol~Ja.mejllte qpet este
servi~o da.s edi~oes tern sempre dado prejulzo ao n08SO Clube, POO'Clne 0 niunero de
coleccloaad0tre8, no nosso pais, niio permite compensar todas as respectlvas despeZ88: desenho, gravura., sebrescritos, tlpogra:rua, portes, etc., etc..
Mas mesmO' com prejuizo, nli.o temos
querido lnterrompar tal servi~o, e tanto
em aten~ Squeles dos oolecclonadores
que desde infclo nos hO'nram com a compra dos nossos sobreseritos, - como na
conv~ de que 0 coleccionismO' dos sobrescritos de 1. 0 dia e comemoratlvos, tende a desenvolver-se dia a dia, em Portug.aJ, emboTa multo ma.i8; lentamente do que
em todos os O'utros paIeses, como, por
exemplo, a America do NO'rte, a Espanha,
Bl'IUIIll, Fran!;&., IWla, etc., etc..

Na verdade, 08 colecclonadores de sobreseritos de 1.' dia e conwmorativos, COD>tam-se por multos milha.re8, em cada. pais,
e lui. neles chilies e esta.beleclmentos co ..
merolas ..0 para taJ.s P6!;8&
Aflm de contribuir para 0 colecclonIs.mo dos '8Obrescritos de 1.0 ilia e comenwratlvOB, deSde lui. tres ou quatro anos
que 0 Clube Filatelico de Portugal tern
dado col~es de dez desse8 sobrescritos,
a cada um dos concorrentes a todas as 6Xposi~oes fUatetlcas rea ll zad88 no Contlnente e no Ultra.maJr. Ao todO', ofereceu
ja, por este prooesso, cerca de dois mll
8Obreserltos. E, de futuro, continuara
mantendo igoals ofertas.
Mas 0 nosso Clube nli.o flca. por &qui.
A partir deste moonento>, Dferecem 10 sobrescrites diferentes a cada urn -dO's prOximO's nO'Vos duzentes s6clos de Olube.
Quare dizer: Cada novo s6c1() que se inscraver, recebera, oferooldo, om lote de dez

8Obrescritos de 1.0 dia e comemomtlv08.
Por outras palavras: Booeberi. a oferts
de dez sobresaritos que, ao pre~ de Esc.
2$50 cada., terilo 0. valO'r minImo de Esc.
20$00.
E O'ferecem1)S mats: Cinco sOtbrescritC\'il
dlferentes, aDS proponentes de cada urn
desses prOximO's duzentos s6clos.
PO'rtanto e resumindo: Oferecemos 15
sobrescrltO's pe<r eada urn dCl1S prOxImO'8
duzentO's s6cias! Sejam 3.000 sobrescritos
oferecidos! ICom 0 vaUor mfn;Imo de Esc.
7.500$00!
Oferta verdadelramente sensaclonal,
que, se corresponde a um: sacrifIcio- eco<n6m(co para 0' nosso Clube, esperamos
nos trap a compensa.dora. cOllSOla~ de
contribuir poderosa.mente para uma substanclal expa.ns8o do coleooionismo dos so'
brescrltos de 1.. dia e comemoratlvos.

maca u
setos be
asslstencla
A taxa de 1 avO' ~ a Unica que tern
validade !postal, nos periedos que vae
desde a segunda feira que prO'cede (), dem1!ngo de PMcoa ate ao sl1bade que segue
0' mesmo demingO', e desde 20 de Dezem~
bro a.t~ 6 de JaneirO' seguinte, em tode 0'
objecto ou vale>r posta.! particular, expedido. pelas estB.!toes postals da previncia
para qualquer localidade dentro dela.

COM
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A

EXPOSI9AO FILA~LICA DO CENTENARIO DO SELO POSTAL ROMENO

A

c o

R

SURQIU UMA NOVA REDE DE
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTiVEIS LUBRIFICANTES

1958
Para comemorar 0 Centenarlo dos primeiros 8elos postals romeno'S, tara. lugar
em Bucareste uma exposl!<8.o filatelica
denom1nada «0 centenarlo do Selo Postal Romeno>.
Esta exposl!<ao e organizada pelo Departamento dos Correios e Te}ecomunica!<oes do tMlnlsterio doo Transportes e Telecomunica!<oes.
A Exposi!<B.o esta.r8. patente no Pal8.clo
dos CJ'lTeios, de 15 a 30 de Nwemobro de
1958.
As categorias de material filatelico
adm1tidas nesta exIpOsi!<8.o! sao':
a) selos de correio e cartas prefllateUcasj
b) reimpres.::.-oes, ensaios e maquetes
de selos de correioj
c) clbliterailoes especialsj
d) ltteratura filateIica e
e) acess6rlos fi:1ateIico'S.
o C:lmite Organizador da Exposi!<ao
escolhera 0 material que apresent:e mats
inter&se para a eXipOsi!<ao l•
Haver8. urn 'carimbo comemorativo da
Exposi!<ao, destlnado a oblLterar as series comemoraJtivas.
Toda a cO'lTespond8ncia deverS. ser di:I'Igida a Oentenarul Marcil Postale Romanesti - Calea Viotoriel, 12, Bucare;.."'i; 1

Encontra.m-se ja nomeadoo os segulntes Comissarios no estrangeiro:
ALEMANHA OC.
Edgar Mohrmann
ALEMANHA OR.
A. Vogt
ARGENTINA
Ricardo Eli'iabe
AUSTRALIA
L. Frank
AUSTRIA
F. Wallner
B~LGICA
Willy Balasse
BRASIL
Hugo Fraccaroli
CANADA
J. N. Sissons
CHECOSLOVAQUIA
J. Gruss
ESPANHA
J. Borr.§s Feliu
E. U. AM~RICA
Ernest A. Kehr
FRAN<:;A
Ladislas Varga '
GRA-BRETANHA
F. A. Godden
HOLANDA
J. Poulie
JUGOSLAVIA
M. Verner
LUXEMBURGO
L. Puetz
NORUEGA
A. Odfjell
POLON IA
F. Bura
PORTUGAL
Alberto A. Pereira
SU~CIA'
I. Vadja
SUI<:;A
E. Mueller
TURQUIA
A. Akkan
URUGUAI
S. Rachitoff
Apesar d e estarmos a.inda a catorze
meses de distdncia da SICIlLIA 59>, todos
os trabalhos -da compilexa ovganiza!;8.o esta:J, ja a decorrer com muita actividade.
«INTERPOSTA. 1!l1'i9 IN RI\MBURG»

-Rome.n1a.
«SICILIA 59»

o Grande Pr8m!o IntemacloIl81 da Ex-

AO SERVI~O DO AUTOMOBILISMO

•

POS!!<iio F'lIlateIica InternaciOlllJal «SICILIA 59> sera consUtuido pela reprodu!<ao
da celebre c!Metope> jio Templo c:E> SeIilIllunte, 'Ctljo motllvo e c:Hieroganlie, de
Zeus e de H~re>, 1:estemunho vibrante da
arte Eiclllana do 5." seculo A. 'c .. ~ssa ,r eprodu!<B.o -sera. em ourO' maci!<o.
A «SICIlJIA 59>, que comemo,r a 0 centenario da emissao d'JS selos da SicIlia,
tern 0 patrocinio dia Federa!<B.o Internacionail del 1Fl.a.telia, e rarulizar-'se-a em
Palermo, de 16 a 26 de Outubro de 1959.
Os correios itaJianos eIIllitiriio por essa
ocasia.o uma serie especi8Jl comemorativa.
o c:vern1ssage> de c:SICILIA 59> efectual' ·~a no aJlIIibiente mCOllllpa;ravel da
c:Villa-Igea>, enquanto que a exposi!<ao
propriamente dita 'Se rea:lizara. no reclnto
da c:Feira do lMediterrtl.neo>, Dum pavilhao
-g randioso que dcUpara. uma area de mals
de 2.110 m2.

«UNIPEX»

c:Johannesbur.go Intemationa:le Filatel1stiese Tento: lIlstelllng> 1960.
«LONDON

INTERNATIONAL
EXHIBITION 1960»

STAMP

Destas tres pr6ximas grandes eXipo.s:!<oes filatelicas lnternacionais, e comrssario em PortugaJ 0 nosso prezado
cons6cio e amigo sr. Henrique Mantero
(Rua 1.0 de Dezembro, 101, 3.°, Lisboa).

1I0LETIM DO CLUBE F/LATeL/CO DE PORTUGAL

ultima hORa

.flolaDeL parlicipa¢o porluguet8a

cas, simples noticias, - todos aqueles que podem faze-lo, e muitos sao
concerteza.
De maneira a todos conseguirmos fazer deste Boletim, - 0 nos so
Boletim!

7

cumprimemta. 0 sr. Eng.o Couto do·s
SwntO'f5, muito sincwra ' e respeitosa.mlmt~, e fd.rmula vo·to'S porque a
obra do· ilustre Correio' Mor se complete no' ca.mp.o dO's selos, que sao,
sob multiplO's aspectos, do maior interesse' publico e nacional.

ENG.O COUTO DOS SANTOS
PRODUQ6ES «DITh

na
A :fllaJt~lia ,p orluguesa cre5Ce agora de
dia paxa dia. E lilAC> BJpen<aS lIlac:onailmente,
IllaJS, como oonsequ&lcla, intelI'IlaCioIl8Jlmente.
Depols do ·g rande exito de Portugal
na ExpOlSlgao Fila;t61ica Intemacloo8Jl de
Lsrael, os nossos ma.ioTe.9 expositores preparBJrn-6e paJra coo·correr, etn pleno, as
pr6Jdma.s e:lq>os!gOes ffiatel1cas internaclO!lla1s.
A. prlmelra, a «IiI1terposta) , em Maio
de 1959, conc().rremo 08 UUBtres fUateUstas arB.:

AUgusto Molder
Divaldo. do .Amar8Jl Correia
Jo.rge Peretra

Brl~o

J. da Cunha Lamias
Dr. A. H. R. de Olilveira Marques
Clube Fiilat6l1co de Portwg8Jl

POT tao grande e tao -brUhaJIlt~ representagii.o, que decerto val SIlca.ngar justlficado ex;!to para os fltlate1lsta.s ipO'rtugue-

Sala de Bonra:
Eduardo. Cohen
Classe de Bonra:

Ant6n1.o Joaqulm Correa Junior
Coronel Vltorlno Gcd1nho.
Classes de Concurso:

Jose

Gonz8Jlez Garcia

Dr. V'8:SCOnCel08 Ca'I'Valho
Jooe Hipollto

EXPOSIQ.A:O FILATELICA NO
BARREIRO

Classe de Uteratura:
Coronel VlI.torlno GodLnho

Fora de Concurso (membra do Jurl):
PIroof. DoU'tor CarlOs TrincAo

BrigaJdeiro J . da Cunha Lamas
Crupltao 'Sldonio Pais
Dr. Cecil110' Femandez
Arn8Jldo ~elra Gon!;&lve.s.
Dr. Antonio M-axgal Correia Nunes

Das Edi~6es Matos - Wiedaw,
recebemos os sobrescritos n.O 32, 33,
35 e 38 de Produ~Oes «Dith, todos
eles com desenhos e dizeres aiusivos.
Sinceros agradecimentos.

ses e pa11a Portuga;l, aqui eXipressamos
vivas saudagOes e sLncel'06 BJga"adeclrnen-

tos ao. nosso prezado CO'Ilwcio e aanigo
Henrique Mantero., comissAirio da d nterpesta:. no IlO8SO pats.

Fez no pass-ado din, 26 de Agosto 25 anos que 0 sr. Eng.o Luis Albuquerque Couto dos Swntos foi nomeado AarrrwnisrtraxLotY' Geral, hode
Corrwio Mor d.os C. T. T.
Se 13 vwrdade que, neste lapso de
tempo, os filatelistas e a FilClJtelia
portugu6Sa mio viratrn aiJnda realizadas as suas maior6S e mads justas ambi90es, pois que a mecanica,
au, se preffff'irem, a. politica. filatelica. portuguesClJ, esta longe de acom.pwnhar as necesidades nacio'lWJis, e
muito longe de acompanhar a. wolU9ao intwrnacional, - veJrdade 13,
tambem, que. ,0 sr.O Eng.o Couto dOB
Santo'S, noS' r6Stwntes a,specto'8 dos
servigos a. seu cargo, e pr;,ncipalmeJnte no· que respwita a. cCYnStru()ao de
edificios proprio'S', instalat}oes e m..ar
terial, tmn rea1Jizado uma. obra. a que
serW injustol rega.tear elogios.
Socio, honorario do «Clube Fila.Ulico de Portugal», este Boletim

No, proximo' din, 25 de Ou,tub'lro,
inaugura.-se rw Barreiro, como airui:a
conseguimos noticin,r no numero am,...
tetrior deste BO'l etim, a anunciada
exposit;ao· fi1,atelica, :1. a que se realiza naquela vila., e. 1.0. de ambito distrital de Setubal.
Esta exposigiW 13 organizado par
uma comissM de dtistintos fili£telis ...
taB> locwis, as srs. dJr. Cwrlos Jose da
Cruz e FraJYU}a., Francisco Horta Ra.poso, Jose de Matos Soares, Abilio
J. S. Sousa, Fernando, Swnches Lopes, FloremtiJno· A. Rodlrigues, Hoorique Coelho Tavares, Jacinto Faustino e Luis Durao.
Com 0 patrocinio do sr. G()f/)ernador Civil de S6tubal e da Camara
Municipal do Barreiro~ e ·tambem
deste Clube FilaUlico de Portugal,
esta. nova exposi()ao tMa lugar no salao· de festas da SociedmLe de Instru()ao' e Recreio BarrmJrense, e estatra pa.tlmte de 18 a 25 de Outubro'.
Este Boletim dedicwra 0 seu
proximo numero, a exposi9ao· fila,Ulica. do· Barreiro, por cujo exito
formul(J/YY/,os srinceros votas.

6

BOLETIM DO CLUBE FILATWC;O DE PORTUGAL

nha a ambif}ao 6 a vorntade de colo'caJr 0' problema dos selos portugueS81S num pe d6 iguaJ,dade, ja nfio dizemo's com a Franf)a, a Inglatm-ra
au a America do Norte, ma.s com a
Suit;a ()IU com Israel ...
Cumprimentando (} sr. Eng. 0
Carlos Ribeiro, promet6mos ao' novo
e ilustre. Ministro dALS Comunicaf}oe;s
a maior, mais leal 6 mais entusiastica colaboraf}ao d6Ste cClub6 Filatelico de Portugal».
ESTE BOLE TIM
Continuamos procurando melhorar este Boletim. Em ordem a evitar a sua dobragem, melhoramos
bastante os env6lucros em que ele
e enviado aos s6cios. Melhoramos 0
seu aspecto grafteo, com crescente

aumento de gravuras. Criamos novas sec~oes. E aumentamos 0 mImero de col aborad ores, alguns d'os
quais, como 0 dr. Jorge Vieira, Frederico Vilani, 0 dr. Arnaldo Brazao,
etc., se estao mostrando do mais alto interesse.
Mas queremos melhorar ainda
mais, e muito mais, este Boletim.
E, para tanto, pedimos que nos enviem, particularmente, isto e, em
eartas ou postais, ao seu Director,
ou it Direc~ao do Clube, criticas, sugestoes, simples ideias sobre 0 que
cada urn desej a encontrar no Boletim. E, melhor ainda, que nos enviem armgos, sobre filatelia ou numismatica, ou sobre qualquer dos
problemas afins, pequenos ou grandes artigos', ensaios, estudos, er6ni-

C______l_€__q__
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Ministerio' do Ulttramar
D;recgao GeraJ de Obras Plibl1cas e Comunicagoes - Sel'lVigo de Valores Postals
PORTARIA N." 16.828
II de Agosto de 1958

MWlda retirar da ,circuiagao e recolher
ate ao dia 31 de Agosto do corrente ano,
os selos de porteado mandados emUir e pOr
em clrculagao nas provincias de Calbo Ver_
de, Guine, S. Tome e Principe, Angola e
Mogambique e no Estado da India, pela
Portarla n.' 11.152, de 31 de Outubro, de
1945, os qua.is deixarAo de ,t er validade a
partlt de 1 do proximo m~ de Setembro-.

Ministerio do UlfJrammr
Dlrecgao GeraJ de Obras Pllbl1cas e Comunicagoes - Sel'lVigo de Valores Postals
PORTARIA N.· 16.840
20 de Agosto de 1958
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SEGURA NA COMPANHIA DE SEGUROS

.PORTUGAL"
FUHftAD& 1M I • • •

todas as provinclais .ultramarinas, selos
postais coanemorativos dos VI Congressos

IntemaciOlD:ais de IMedlcina TropIcal e de
Paludismo, com as dimensOes de 30mm X
X3Omm, tendo por motivos> plantas medicinais, nas quantidades, taxas e cores
seg.uInte:s :
Oabo Verde:
3$00 (Moe Vera), castanho, verde - pit e I r a, v,e rde-escuro,
'a marelo, lara.n.ja, encarnado
e
250.000

illas ..............................

Gulne:
5$00 (M a y tenus SenegaJensis),
castanho, encamado, verde-escuro', verde-aclnzentado,
castanho-escuroe canela-claro .............................. 200.000

S. Tome

6

Principe:

a__o_____)

lata) castanho, encarnado,
vel'd e- claro, verde - escuro,
vermelho-geranio, BJIllarelo..
-grft,o e castanho-!l>Vel'llllelhado ............................. . 750.000
M~bique:

1$50 (Strophantus Gandlflo1'lls),
castanho, encamado, verde-daro, verde-escuTo, vermeIho-acastanhado, grena t e
800.000
salmao-acinzentado
Estado da India. :

5 tangas (Holarrhena Antidysen·terica) castanho, verde-claro" verde-escuro, encamado

e clnzento ............ : .......... . 300.000
Macau:
20 avos (Clnamomun Camphoora )
castanh ~ verde-claro, verde-escUTO, castanho-escuro, rosa e encarnad.o ............... 500.000
TImor:
32 avos (CalophyHum Inophyllum) castanho, verde-claro,
verde-e,scuro, amarelo, castanhO'-claro, 'encarnado e
azul-claro ........................ 200.000

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSOREVENDO NOVOS SOOIOS NO

CLUBE FILATfLiCO
DE PORTUGAL

5$00 (cassia OccidentaJIis) , verde-claro·, venle-escuro, amarelo, laranja, casta.nho, castanho-escuro, verde e encarnado ............................... 200.000

CLUBE DE AMADORES .
PARA AMADORES

Angola :
2$50 (Securldaca Longipeduncu-

LISBOA

Av. de Almirllnte Reis, 70-3.·-0".·

Telef. 51,.936

PORTUGAL

Notulas Numismatic.as

Peto t1tUilo' desta cron1queta, pode deduzlr-se que vamos relatar alguma coisa
sem interesse de m emento, mas nao del·
xara de constituir, de futuro, elemento
para a hlst6ria da Numl8InB;tica em Portuga:!. Desde ja se afiImla, tambem, niio
haver naJda de pretenciOSO nas simples e
p1>UCO nurnerosas paJavras aclma referidss. :Ii: naturaJ que, brev'effiente, voltemOB
a tratar da eXlpOst¢1> nl.1iIl1S1matica levada
a calbo DaB salas do Clube Filatel!eo de
Portugal, por InLciat1va da sua comi·ssao
de num1smatica, em homen8Jgem e justo
~oUIVor ao ·g rande ss,bio e ilustre professor Dr. ·L ei;be de VasconoeIos, na passagem do centena.t;io do seu nasclmento.
Como. 'IntroitCt desse decritivo, aparecem, agora,estas ·consideraQoes.
o na....'"Clmento da ldeia de um tal emipreend1Jnento deve-se, ta:I.vez, a clrcuns·
ta.ncla de, a prop6s!to de tudo e de nada,
ha.ver manifestaQOes de varlada especIe,
e em varia.do nWnero, para sallentar urn
acto, par vezes ·Lnslgnitlcan<te, comemorar
uma data ou urn feltCt que f!ca muito
aquem da cOlllqu.leta de Ceuta ou da batalha do, Sal8ldo, ouainda para festejar uma
personalldade que esta multo longe de
Afonso He!llriques, ·Camoes ou Mouz'nho.
Ora 0 sabio 'Profes-sor que Be chamou
Jose Leite de Vasconcelos, sem h8lVer pretensao nas paJl8I'VraJS que se seguem, foi
urn grande pOirtUgu~S, urn dOB ma!s llustree acadernIcos, trabalhador incanBavel
da cl~cla nurnismatica, que mooernizou,
diJSciplinou, orientou e ens!ncu.
Fez cl~ola, ·crlou dlscipulos, ImpOs 0
nome de Portuga:! alem frontelras, foil urn
Mestre.
Claro', 0 centenarJo do nascimento de:r
ta personalldade nao passou de:sperceblda,
e muito menos esquecida das altas e -feras cienUficas, liter8.rias ou academicas.
As h!:menagens ja come~am no Po·rto, parece que em Colanbra e, em Li:lboa,
a douta Academda das Ci~cias lVal prCtmover condign a sess8.0 a quem fo.1 alguam, e que tao bem hOillrou a cadeira
academtca e a ca.tedra de professor.
PO'I"em, em nenhuma das consagrac;oes
rea1lzada.s ou ainda a realizar, fo1 sallentada a faceta em qUe tanto se notabUizou, a NumJlsm.8.tica.
Niio passou ·I sto· de:spercebldo a secc;ao

llotM

ComeJdci"ws

'Filatelicos

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO

numismatlca do Clube Fi:lateIico de Portugal, CO!IlISt1tufda, ·n a sua grande maotria,
por princlp1antes e entusiastas cultores
da c .l!nc:!a 1Dum.ism8stica, em cujos reca.nto·s , e sao tantos, eles pretendem pene·trar.
A ideia foi .La.nl<8Ida, e a semente C8Ilu
em 'born: terreno. Le!lltame!llte germinou, e
lentamente fo<i criando raizes.
ComeQ8t-se por apreciar 0 esboc;o do
programa, a po.:'s tblUdade de pOr em marcha uma ma~taQii.o, slm.ultAneamente
de homenagean e de cultur!'L hlst6rica.
ANentam-se Vs,rias hLp6te:ses, salient8Jffi-se algumas d!fl.culdades, e tudo IVai pass8IDd() pelo cadinho ·da seguranQa e do
born seDBO, entre oent~LIll.O dos mais
jovens inidados, embora de cabelos brancos, e a .p onderac;ao dos 008Jffi8idos medios
ou 8JV8IDQados, ja \Senhores e conhecedores
dos segredosda o.rgan.lzac;ao de tals certames.
As pa.J.avras de duvlda opoem·se categ6ricas ~rmaQoes, aos recelos de fr~
so fina:nceI.ro sucedem-se, eIlll cOlDtraste,
o.f.ertas para cabrir os EaldOS negativos, a
f8l1ta de m&vels ·necessarlCIS a exposi!:iio e
suprlda, logo, por pedidos de mobillario
adequado.
Samente h8IViaunanimidade quanta
ao materiaJI. a expOr, esse apareoeria em
abundancia, e, como medlda cautet·o sa, Iim irt:ou-se 0 periodo, aD relnado de D. LufIS,
o rel nUIll.i8mata, para nao se afastarem
013 princlipiantes que, justamente, deviam
e::tar presentes.
,E a ideia fol crescendo, crescendo
seIl1!pre, qual 'b ola de neve que breve se
tornou alValanche.
A expoBilQii.o e uma reaUdade, e e -obra
de prlnclpiaIDtes nesta mater.la, e, pelas
·i nscri¢es ja feltas e petCt materia;! ja enumerado, tUdo faz prever que estamos em
falce <le uma bela TeaJliza~o, cujas finalidades [oram sabej8lffiente alcanQadas, tendo exoedido todas as previsOes, mesmo as
mals optim:lstas.
o entusiasmo continua, e assim Se fara.
uma obra.

J{

ANTERIOR MINISTRO
DAS COMUNICAQoES

inaugura~Oes

de outras exposl~oes
fHatelicas, como a do Porto de Lisboa e a tematica dos Caminhos de
Ferro, - dispensou sempre 0 maior
carinho a este «Clube Filatelico», e
designadamente ao seu Presidente,
do que e prova, como simples exemplo, 0 oficio publicado no penultimo
numero deste Boletim.
Motivos pelos quais aqui expressamas os nossos mais respeitosos
cumprimentos ao sr. Genera;l Gomes
de AraJUjo, a cuja brllhantissima
ca.rreira militar apetecemos os maiores exitos.
ACTUAL MINISTRO
DAS COMUNICAQoES

Deixou

cargo de Ministro das
por virtude da recente remodela~ao ministerial, 0 sr. General Manuel Gomes de Araujo, que
foi ocupar 0 importante cargo de
Director do Instituto de Altos EstudOB Militares, em Caxias.
Tendo dedicado a maior aten~ao
aos problemas filatelicos, 0 sr. G€neral Gomes de Araujo, que encontramos na inaugura~ao da Exposi<;ao Fil'atelica Internacional de Lisboa, em 1953, e, mais tarde, nas
0

Comunica~oes,

Ern substituif}iio do Bfr. Gfmm-al
Gomes de Araujo, fori nomeado· MinisfJro das Comunicat;oes 0 sr. Eng.·
Carlos Ribeiro, que exm-cia anteriorrmoote 0 cargo de Administrad.r:>r
Adjunto. do·s C. T. T., e a cuja po'sse
a;dia,nte dedica.mos algumas paginas.
Sao· muito'8 os problemas filatelicoSt, e muitwsirnas as justas a;spirat;oes dos filatelistas portugueses,
a maiolr patrte das quais se arrasta
ha dezenai8 de amos, numa demora
e num atrazo que atroliann a Filatelia portuguesa, e prejudicam tanto
o prootigio como' as finamt;as do pais.
ProblfmW.JS complexos, alguns,
mas comezinhos, outros, todos ele..q
Ii e8peJra da intervoot;ao· seria, desassombrada. e imedriata, de um estadista que queirG! se-lo de ve;rdade, e te:-

,
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A SEVERA

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1911
DIARIO

*

RUA DAS GAVEAS, 55-5'7
LIS BOA
TELEF.34006
BAIRRO ALTO-PORTUGAL

*

(Oontln~)

Em v1:sta do que fJca dito, propomos
qUe se comece a raforma monetaria p ela
amoedag8.0 da prata.
Nestes termos:
o Governo Provis6rio da Republica
Pomuguesa faz B8Jber qUe em nome da
Republica deoretou, para valer como let
o seguinte :
Artigo V - Em todo 0 :territ6rlo da
Republica, com execpg8.0 da India, a untdade monetaria e 0 escudo de ouro, que

R£STAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE ·
TYPICAL RESTAURANT

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
)

\..

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N oviClades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

BASTOS &CAMPOS, L.DA

10 Escudos.
5
2
1 Escudo

.
..

Somos comprado'l'es, acs meIhores pregos, de series completas
novas :

contera. 0 mesmo peso de Duro fino que a
actual mceda de 1$000 reis em ouro. Dest a sorte, a razil.o de equivalencia do actual systerna. mOllletarlo e do no<vo systerna sera. de 1$000 rem, ouro, par urn escudo.
Art. 2.o - SerAo cunhadas e emitidas
moedas de ouro de 10, 5, 2 e 1 escudos,
cujas equivrul6ncias em rem, diAmetros,
pesos, toque e tolerA.ncias, constam do
quadro seguinte :

TOQUE
PESOS
Equlvalenc!as Dlametros
no actual
Toque
To!erancla Peso legal Toler8nci8
systema
legal
MIllIde fabrico
Rals
metros Milleslmo~ Mllleslmo~ Grllmrnas Millesimos

Designacilo
das
moedas

Fados e Guitarradas

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Por

JO)..O LUIs CARPENTER
ROBERTSON

DO GOVERNO N.D 122

.

. .

10$000
5$000
2$000
1$000

30
24
19
15

900

+2

-

18,0650
9,0325
3,6130
1,8065

Tolerant::la para 0
desgaste abalxo
da tolerancla mlnlm .. do !~brlco
Mllle.lmoB

+2

5
I

NTERVALO
(Centinullc;iie dll peginll 23)

Portugal - todas as emissoes
recentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.l5, Assist~cia
10c. sl 3Oc. (vermelha) Mogambique, Peixes, Paisagens

fREDERICO VILLANI

aos rnais ilustres fllatallstas estrangeiros
qUe nos t~ v1s1t8ldo, como Hugo Fraccaroli, Lindquist, etc., etc ..
Do elenlOO artiJStilCo da <Severa:., muito
bern dirlgldo p elo distinto mUsiCo que e
Nuno Melrel,es, fazem prute as consagrada.s cantaJdciJres Ferrnanda Maria, S8IUdade des Santos e ]sabel SiJlv-a, aaem da
voz de OUTO de ' lsSIura GoIIlgalves, e de
Jose 'M ol'eira, cC'm acompa.nihamentos por
Pats da SHIV'!I., v.iota, e Aoaclo !Roaha, guitaTrJsta.

R. MARIA ANDRADE, 55

I

LISBOA

(PORTUGAL)

Boa dos Remedios
LISBOA

a.

Lapa, 60

Tel. 665'718

,-

Destes artlstas, indubitAvelmente dos
melhores da especialidade, queremos destacar Saudade dos Santos, pela circunstA.ncta de, sendo a mals nova de todas, e a
que ma.I.s recenternente fez a sua estreia,
ser uma artista. que em POlleO tempo, rulcangou posigAo de justo relevo, e tanto

o

simp6tico pessoal de «A Severll»
(Fe t e Hermes)

nas suas a.cl.u~es em casas de fado, c0mo na Radio e, recentemente, na Televisil.o.
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gal nil' territOr1o da Republica com os valores de 4,5 e 2,25 escudos, respecti'vamente, as moedas de ouro inglesas, denomlnadas soberanos e meios soberanos, do
toque de 916% e de pesos, a 7gr., 98805 e
3gr., 99402.
§ iin1co - Adm1temrse para estas moed819 as tolerancias indicadas no, artigo 2.°
para as moedas nacionaes.
Art. 5.° - 0 escudQ dividir-se-ha em
cern partes iguaes, denomJnadas centavos, correspondendo assim um cent8JVo a
dez reis do actual systema monetario.
Art. 6.° - ,Seri!.o cunhadas e emJ.tldas
moedas de prata dos valQres legaes de urn
escudo, cincoenta, 'Vinte e dez centavos,
cujas equival~cias em rels, diametros,
toque, pesos e toleranc1as Bl!.o indicadas
no quadro seguinJte:

Estas moedas serlio serrilhadas, terl!.o
nil' Anrverso uma composigao ou figura
symbolic a com a legenda cREPUBLICA
PORTUGUESA> e a era da cunhagem
ern algarismos, e no reverso 0 escudo nacic.nal e a designagao do ·v alor.
§ iin1co - Sera. aberto concurso entre
os ar.Ustas naciona1s !para os modelos e
gravuras das faces destas moedas.
Art. 3 . -A cunhagern e ernissao das
rnoedas de QUro serl!.o ilimitadas. Os particulSJres, Ibancos e qualsquer outras corpOO"agoes poderao fazer a.moedar na Casa
da Moeda qua.tsquer porgoes de ouro, segundo os ttpos est8Jbelecidos no arUgo
!UlIterior. A Casa da Moeda fixara a ·t arifa
da troca das moedas de ouro estrangetras
e baJrras de aura p ::,r moedas nacionais',
precedendo autorizagao do Governo.
Art. 4.° - ContlnuarAo a ter curso le0

Deslgna~Ao

das
moedas

TOQUE
PESOS
Tolerancta para 0
·Equlvalenclas Dlame·
de>ogaucte abalxo>
tros
Toque Tolerancls Peso legal TaleR.tla da
no actual
tolerancla mllegal
systema
MI11Idl
fabric.
ntma do tabrlco
MllleslmoR~1s
Mllleslmos
metros
Grammas MilllIlmos
Mllleslmos

.
..

90.0.

37

1$000
$50.0
$200.
100

1 Escudo
50 Centavos
20
10

~}

835

19

1

I

Estas moedas seraa. serriLhadas>, teriio
no anverso uma oomposigao ou figura
symbollca com a legenda cREPUBLICA
PORTUGUESA> e a era da cunhagem ern
algadsmos, e DO reverse 0 escudo naclonal e a desl~l!.o do valor.
§ iin1COl- Os modelos e gravuras das
faces destas moedas, pa.ra que taInMm se

.
.

.

. ·
·
·

25,0.0.0.
12,5Qo.
5,00.0.
2,50.0.

+2
+3

IF, )

.

Total

.

50.

0

I Numero de moedas
.

10

abrir&. concurso entre os art1stas nacionaes, deverlio distinguil"·se dos destinados
as moedag de ouro.
Art. 7. - A cunhagem e em1ss4o das
moedas de prata, exclusivameDJte reservadas para 0 Estado, nl!.o poderao exceder
as imp c~.rtA.ncias fixadas no quadro segulnte:

Deslgna<;Ao das meedas

1 escudo.
50 centavos
20
10

a

.

Impo ' tanclas

-

Escudos

5. 0.:00.0
50.. 0.:0.00.
15.000:000
20.0.0.0:0.00.

5:00.0..00.0.$
25:000..0.0.0.$
3:00.0.0.00$
2:0.0.0..0.00.$

90..00.0:00.0.

35:0.0.0.0.0.0.$

Art. 8.° - Ninguem podera ser obrigado a receber, em qualquer paga.mentQ,
seja gual for a sua importA.ncia e prove-

mais do qUe dez escudQS ern moeda de prata.
(Continua)

ni~ncia,

R€Vlsta bo

"m€Rcabo
R€ctl~lca, mas b€v€ S€R R€ctl~lcaba ...

1
No n.o 111 da rev1sta do cMereadQ Filatelico>, a falta de assunto de maiQr interesse, vern uma rectifieagao a certa passagern, a nosso respeito, de um artigo cia
grande revista ClFJ.ama>, tra.nscritQ no n.o
83/84 deste Boletlm.
Publlcara a cFlama>, pela pena de
Artur ·Santa Banbara:
clil facto conhecido no meio filatel1co
que 0 dr. VasconcelQs Carvalho tern Sl'CiO
Q precursor das exposigoes de selQs de
Portugad., desde qUe assumiu a presid~
cia do Olube Filatel1co de Portugal ... >.
Arevista dQ <!Mercado FiJateIiro>, com
aquela sua ja famQsa erud ,~, eita 0 seu
colaborador sr. dr. F.ragoso, e cl:ta-se a
eia pr6pria, para aftrmar:
cOra, ate 1952 realiza.ram-se em Portugal nada menos de urna diizia de exposigoes filatelicas locals... : duas no Porto',
uma em Leixoes, as cE'lavex>, no Porto,
e ern Pejao.. . (Nada menos de doze?! ... )
E temnina sentenciando, com ar !l0lene:
C'RectificandQ aquela afirmagao de
cFla.ma>,temos de acrescentar qUe 0 ar.
dr. VascQncelQs Carvallio n4Q fQi 0 in1ciador do. mOlVimento de exposig5es fllateUcas
loca1s no noss() Pais. An1mador actual,
sim. Precursor, nao ... >.

2
Podiamos ficar por aqui, aceitando 0
AnhnadOll' actual, slm. Precu~, n40 ... >.
Mas corneteriamos urn erro, e uma injusUga para com a cE'lama>, lendo mal aqui- ·
I.e. que Artur Santa Barbara escreveu
bern:
clil factQ conhecido no meio filatelico
que Q dr. Vasconcelos Canva:lho tem sido
o precursor das expQsigoes de selos de
Portuga:l, desde que assumlu a presid~n
cia do Clube FilateUco de Portugal... »
A revista do <Mercado> transc.reveu esta frase inte1ra. Mas, ao raciocinar, truncou-a, esquecendo esta parte final: cdesde que assumiu a presidoocia dQ Clube
F.ilatellco de Portugal. Que foi, precisa-

mente, no inicio de 1953. Ou seja depois
do seu cOl1"a, ate 1952> ...

3
Mas seis PBlginas adiante deBta sua
rectificagao ao artlgo da ciFJ.ama>, a revista do <:Mereado> tra.nscr~e a brilhante
p8Jlestra proferlda pelo i:Lustre numisma.,t a sr. dr. iPedro BataJlha ReIs, no acto
de encerramento do 1." Sall!.o de Filatel1a
e NumlamAtica em Setlibal.
iNesta SUa palestra, 0 sr. dr. Pedro
BataJlha ReIs, que niio e filatelista, ao
enumerar as ~osigoes f1lateIicas reaJizadas entre a Exposigl!.o FUateIica I!Ilterna.clanal de 1953 e aquela de Setiibal,
aponta 8ipenas a iNac1.onaJ. do Po'r to, 1955.
E a revtsta do c:iMercado>, que tl!.o mal
recttficou 0 artf.go da cFlama> , esquecendo-se da parte final da frase transcrita,
- nao rectifieou que, na enumeragl!.o do
sr. dr. Pedro Bata.Lha Rets, entre 1953 e
1958, faltam niio muito menos de uma
dlizia, mas multo mals de uma dUzia, e
lb em m:a:ls 1rnp0l'ltlantes: De Viaa .Franca de
Xira, TQrresVedras, Leiria, Cal'Ciaa da Ra1..
!Ilha, BombaJrrail, Carris de iFerIro de Llsboa, Adminlstragao Geral do PQrto de L1s_
boa, iBaJTeiro, Tematica dQS CaminhCl'S de
Ferro, Barreiro" CaJldas da Rainha, Portimao, FaculdsJde de Medicina de L1sboa,
Lruborat6rio Nacionai de Engenharia Civi~, Un1l!.o de Gr6m1os de Lojista.s de Ltsboa, etc., a:lem das rea:lizadas DB; nossa
sede, ~ ou quatro, e nas provlncias uItramarinas.
.se nao sa chama a jato parcialidade, entao ohamemos-Ihe, eutemlsticamente,
miopia. .. E fiquerno-nos por aqui, para
nil.o escrevel'lmos 0 mals que nos esta
a saltar do bico da pena. Mas fiquemo; nos po:%" agora, a 'Ver se os do cMereado>
se rectiflcam a eles proprios, e de uma vez
para sempre! Ja val sendo tempo de se
deixarem destas porcarias e destas pequen1ces, - para se dedtcarem apenas
a Filatella, que 'b ern necessita do trabalho, da colaboragAo e do entusiasmo de
1:OOos, que bern poucos somos por 60quanto!
V.C.

ANDNCIOS

,.."

OS LEILOES DE SELOS
DE SHANAHAN'S
SAO· DIFERENTES!

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez. Goa, IndIa Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente IndIa; Envelopes do
I." Dia; Maximos e Inteiros. Pre!:Ario a
pedIdo.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou mtramar Portugues, troco por selos para a sua colee~a.o, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO

,.."

Rue de Medelene, 80_3.· -

OS MAIORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO

LlSBOA

SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
I;"randes descontos, selos novos e usados
rle Portugal, mtramar e Estrangeiro.

reelixem-se em ceda quinlena, oferecendo as mais famosas colecc;oes de qualquer pers, e outros lotes de gerel
agrado: - grandes e pequenos lotes, selos raros e sobrescritos, colecc;oes por palses e colecc;oes gerais, vend as
por grosso, etc. Cerca de 1.000 lotes valendo aproximadamente 4.000.000 de escudos, e lis veles mais, oferecidos em cad a venda, 600 a 700 reprodulidos em cada
cat6logo.

Contra selos de Portugal e mtramar.
dou ItAlla, 8. Marino e Vatlcano. Sorrentino Gennaro - Miano (Napoli) ItAlla,

ECON6MICOS
Desejo correspondentes em C. Verde,
GUine, S. Tome, India, Macau e Timor,
para troca de novidades ou de selos usados em quantidades. J. PRATAS - C. P.
237 - Carmona - Angola.

Pago bern. t'urlugal
e Ultramar. Coleccoes.
pac(ltes. stocks e ao
qullo.

I

Vendo artlgos e modernos Bons deacontoe. Lieta preco s
G RAT I S

.Ferreira da Silva - Pra!:a do Municipio.
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
Contra selos do vosso Pais e mtramar, dou ItAlia, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - Pisclnola (Napoli) ltAlia.
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil.

ABSOlUTA GARANTIA PARA 0 COMPRADOR
I - Depois do acordo de venda: Se Ihe agrada
fica com ele, Sa nao Ihe agrada, devolve.

0

lote,

SELOS

2 - Absoluta garantia de autenticidade, sem limite de
tempo, dos selos reprodulidos.

Grande «1ltrock» de selos nacloe estrangeiros, & p~s
especiais.
S6rles completas de «Motlv0'8
Desportlvos».
Mater1al filatQlco da melhor
qualidade.

na.Is

3 - Seguro contra prejufxos, garentindo e ravenda, e
uma garantia para um emprestimo, «0 maior progresso em filatelia depois do penny negro».
OS~SEGUINTES ESQUEMAS,frONICOS:

I-

Ganhe com os salos sem riscos.

2 - Plano de duple garantia, que 0 torna apto a receber
os selos mais baratos, e, em certas circunst&ncias,
mesmo de grac;a.
3-

Pe!:& a Revista FiIateI.lca, que
lhe envia.remos gratultamente

Plano das colecc;oes escolhidas, etc.

Ramalho Guerra,

Obtenha no nosso catalogo uma lista gratuita

~ 39, Upper Great George's Street ~~

l

~

Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda

~

R. Jolo das Regraa, 3-2.·-Dt.·
(entige Rue do Ampero)

Telef. 868666 -

LISBOA

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!:iio 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt.·- Lisboa-(Portes
registados extra).
Prof. Carlos Santos P1Inheiro - Rua
Coronel Leltii.o, 3 - Apt.· 202 - Irajai
- Rio de Jooeiro - DiF - Brasil. Selos
novos, folha inteira - Motwos: DesporUvea, Flores, Religiao, Mediclna e Enf ermagem. (86 colecciono, em folhas in'tetras, estes motivo.s).
Cambia s ellos con todos paises,. Contesta enseguida Corr. Anglais, Frances
e Espafiol - 8enoriJta Genesia Stellato Via Paoli 103-2.· - Livorno - (!tAlia).

MOEDAS
Coleccionador medio compra e
troca moedas portuguesas (continente, ultramar e Brasil col6nda) em cobre e prata. Tambem
ace1ta moedas, dando selos no
mesmo vaaor, segundo mancolista.
CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO

R. de S. Mar¢, 5-S.·-Dt.·
LI8BOA
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Deseo cambio .series nuevas completas
de Euro'Pa, Airiea, Asia, especialmente de
Portugal y Ultramar pOIltugues. Doy en
camJbio E spaiia y Colonias, Airica y Ainer!'ca. 'Socio C. FP. 2626. NIcolas iMirBJllda
- Marin. AmplllrO>, 88 - IMadrjd - Espaiia.
Coanpro selos estrangeirO-g em .p equena,s e gran des quantidades. Ultramar ao
cento. Portugal ipalgo aos seguintes pregos,
por oento: -Ceres, 4$00; LusIadas, 3$00;
CaraNela, desde 1$50.. Respos tas para :
EDUARDO DE ALMEIDA - Rua de S.
Bento, 178-A - Lisboa - Telelfone 662364
(depoiSl das 19,30) .
Cont ra selos de Portugal e Ultramar,
dou selos de Lta.lia, Vaticano, e Sao iMarino - Sape Filomena - Piscinola - (Napoli) - 1itaaia.
Desejo c o'rrespondentes para trocar se_
los UniIv.ersais, novos ou usados, princlpalmente t.ema.tioos. Major Vinitius de
Campos Veras - Ua. CR. Forte Sao' Pedro - Salvador - Bahia - Brasil.
Desejo ·t rocas de selos novos de Portug8Jl e Ultramar em series completas, marcas de d1a nurnericas, carimbo·s de 1.0 dia
de circula!;ii.o, sobrescritos, impressos, bilhetes post.a.1s e bLlhetes caNas, inteiras,
etc .. Selos usados segundo mancoll:sta.
Dou Alemanha, Estados Europeus e Uiltrarnar. KUNO KOOHNliSS - Sonneberg/Thur. (DDJR.) Kiarl - Marx Str. 25.

Vseboro'Vice

25 p . iDalO<Vice u KB.I'lovych Var - Checoslovaquia. - S6cio, n." 2597. Int.eressa-se
par 's elos da IWia, Suiga, Dinamarca, Po-

16nla, POlltugal e Ultramar, e Espa.nha e
Col6niss. Corresp. em alemao, polaeo,
frances ou ingl~.
r..

Venda selos de Portugal e Uiltramar,
com desconto de 50%+ 20% , e estrange!es a $03 <:ada franco. Jose P i·nto Duarte
- Rua de ilVIogambique, 56-3. -Es.o - Lis0

boa -

Teiefon.e 842083.

Vicente Perls iMoenoheta-c/ Gaztambide, 5 - Alicante - ·Espanha - Oferego, series ternAticas Col6nias espanholas e
comemorativos espBJllh6Ls, !por ultrama.r
portugues. Fagam ofertaa. Dou animais,
plalIltas, desportos, criangas.
Desejo correspondentes para tr ~ de
selos ruooionais, novos e usados, em Angola, Ca.bo Verde, GUine, India, Macau,
Mogamblque, S. Tome e Principe e Timor.
Manuel Paulo de Vasconcelos RibeLro de
Castro - Rua da Igreja, 3 - Gondomar.
!

I

i

Doy selloa de Espanha, Colonias 0
Universales, par Portugal 0 Universales
Jose Gutierrez (medico) - NBlVezuelas
- Caceres (,Espafta) .
EUGENIO VON BOECK, ruega a sus
viejos corre::ponsales Se dignen escribirle
a Ia Embajwda de Bolivia, Montevideu,
Urugua.y, ya que ha ,t enido que larnan·t ar
el extr8J'VJo de teas. BU correspondencia filatelilCa.

(
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9tic5l6ria duma per-a cSinguLar
o nosSQ amigo Henrique Mantero aseraveu em C:O Selo) a hist6ria duma linda
carta franqueada com os selos de 50 e
100 rets de D . ilVIaria, das primelras tiragens. Nada ha que acrescentar a htst6ria
em st.
l!) convicgao n ~ssa qUe 0 carimbo or.
Porto de 1843, que a dLta pe!;a ostenta no
verso, e urn erro do datador, como muitos outras se conhecem. Ha tempos, a ilus..
tre marcofllista sr. dr. Ant6nio Fragoso
esoreveu urn interessante artigo a este
respeito, e na nossa colecgiio exlste urn
sela car!mbado coon data de 34 de Margo!
Geralmente, em fllatelia, Os erros valorizam as pegas em qUe incidem. Neste
caso multo particular, criau dificuldades
pela impossibili<lade de proiVar 'a sua quali_
dade de erro, que aJ!.a.s outros 8.l'gUIIlentos
toma4ll evidente. Da1 as reservas do ates.-

Pelo

PROF. DR. CARLOS TRINCAO

I-- - - - - tado da ComissAo de Perita;gem da Federa:gao Portuguesa de FilateIia, que tem
de julgar factos, e nAo hipoteses, por muito- verosimeis que se atLgurern.
Para n6s, a autenticidade da carta in
tolto< e indiscutlvel, pois qUe a altel'Il.8ltiva
impUcaria que urn possuido·r de dois solos
novos de 50 e 100 .re1s de D. Maria (e que
exemplares!) voluntAriaan~nte os fosse estra:gar, colando-os num sobrescrito velho
e ca.rimbando-os .. . Segreda4ll-nos a.o ouvido qUe 0 fals8.rio poderia ser i-g norante, 0
que e vulgar, e .ter tornado, por reimpresroes dois selos originais. Mas donde lJ1e
(Continua Da piglna. 14)

A preciosil Cllrtll em referincill, dll colecc;io do distinto fililtelistil e nosso prmdo cons6cio
sr. Einrich Klltzenstein.

.. . ,
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CLUBE

FI LlADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA

DE FI LATEllA
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o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

A CASA A. MOLDER
eolee~6es,

stoks, varieda-

des, eartas, bloeos, pares, provas, reimpress6es etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos,

pe~a

a nossa

publica~ao

"0 SELO", que

todos os meses ofereee uma larga LISTA DE OFERTAS.

Rua 1. de Dezembro, 101-3.

0

0

TELEFONE

LISBOA

21514

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

CORRESPOND~NCIA:

EXPEDIENTE-Torc;as e Se.tas· feiros. das 21 as 24 horas .• Sabados. das 16 as 20

~or .. s

CATEGORIA DE SOC]OS E RESPE0TIVA COTIZA<,:AO
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provincias Ultramarlnas
Efe~tivos .. .......

Jumores . .. .......

8~11

60$00, por ano 'ou equivalente em moeda local
30$00, p ar ano (

Cr. $30, por ano
Efectivos.. .... 10$00, por mils; Juniores...... 2$50, por mils

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

LISBOA -

h l p6lltO
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CHEQUE. VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
-

- .. - _.-- _.

_._---._--

---

.... ,.

---- ---' . ----

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Rels Angelo C. P. 43 - Macau .
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!<o
de Gouveia - Rua das Diflculdades,
28-30.

'- - - - - - --- - ---

,,

. . . .BIII.........

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDE ~RAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

--------_.

S . TOMlIl - H e nrique Vidal de L. A. Corte Real
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum 'Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U . S . A . - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20 - CaIIf6rnla.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRA-S

TELEF.3

E

S3

PORTUQAL

BOLETIM DO CLUBE flLATELICO DE PORTUGAL
PAGAREMOS BONS

PRE~OS

POR
S~RIES ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO C;>UILO
Como somas a maior cas a filatelica da America. estamos conshlntemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente intaressados
em comprar:
SELOS EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Completes au
Incompletas. novas au usadas.
• SELOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractivas.
• PACOnS I Feltos cuidadosamente. com selos perfeltos
GRANDES QUANTIDADES E AESTOS DE .STOCkS» de todos os g6neros.
MISfUA ... (AO QUILO) sabre papel.
PAAA 0 NOSSO HEG6CI0 DE RETALHO. tamb6m desejamos comprar quanUJades
I."als pequenlis de selos em st!rles. de preco m6dlo e mbls elevado.
•

•
•
•

Que/ra mand"r-nos a sua IIs#a de oierfBs. que merecera a nossa pron
fa e cuidadosa afen~40.
GRATIS A PEDIDOI A noss.
nova l i s t . de compr •• ,
.Os melhores pre~os por selos dos Estados UnldoB e Canadl1.

VENDA AO MAIOR E MA/S CONHECIDO

IMPORTADOR

AMERICANO

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

Telegramas: HARRISeO BOSTON

ESCRIT6RIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL-BRANCO & FILHO L.D'"
APARTADO N.o 44

Viana do Castelo-( Portugal)
End. Tel. .. REPREFILA •

Te/el. 2020 (P.B.X.)

SOCIOS:

.American Philatelic Society- - U. S. A•
• The British Philatelic Ass., Ltd.» - LONDON

RARJDADES DE PORTUGAL £ Ul TRAMAR
SELOS DO BRASIL £ ESTRANGEJRO
REMESSA

A

ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.
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