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S~RIES -

ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos II maior casll filatelica da America, estamos constllntemente II comprar grllndes quantidlldes de selos de todlls liS
partes do mundo. Actualmente, estamos Pllrticularmente interesslldos
em comprar:
SILOS EM dRIES I De valor baixo e m~dlo. Completas ou
Incompletss, novas ou usadas.
• SELOS ISOlADOS I Varledadel! baratas e atractivas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com sell's perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de lodos os gllneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papeJ.
PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tamb~m desejamos comprar quantlJ.lI.des
mals pequenas de lIeJos em sllries. de preco m6dlo e mhls elevado.
•

•
•
..

30(..

• /t:err dq

,Q T~~

ant«r. /a.r~ d'ml:t'~

Que/ra mand'Jr-nos a sua /ista de o/ertas, que merecera a nossa pronta e cuidadosa aten~io.
GRATIS, A PEDIDOI A nossa nov" l i s t " de compr".1
.Os meJhores precos par selo ' dOB EstlidoB Unldos e Canadl1.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORT ADOR

AMERICANO

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

Telegramas: HARRISCO BOSTON
"

•

ESCRITORIO FILA TELICO
--DE--

F. CASTEL -BRANCO & FILHO L.DA
APARTADO N.o 44

UMA CARTA COM SELOS DA GUIN~. DA COLEC<;AO DO SR. CORONEL VITORINO
GODINHO.
VER ARTIGO NO INTERIOR.

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

S6CI05

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

DOS:

«Ameri6an Philatelic Society,. - U. s. A.
«The British Philatelic Ass., Ltd.» - LONDON

RARIPADES DE PORTUGAL E U1TRAMAR
SILOS DO BRASIL E ESTRANGEIRO
It.

REMESSA
ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTOD 1
________________________________________________________________
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LlSBOA-BAMBUR60

Revl!lta mensal envia.da. a todos 08 s6clos do Clube Filatellco de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

TOOAS AS
QUARTAS

Filatelistas
Portugueses

QUINTAS E

FILATELICO DE PORTUGAL

FlliADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
seDE : AV. ALMIRANTE REIS, 70·3.'·Dt.' - LlSBOA - Tel. 54936
CORRESPONDENCIA: APARTADO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Terc;es e Sedes-faires. des 21

SE VAO AO

CONGRESSO FllATELlCO

~s

24 haru. e Sa bed as, des 16 A. 20 hare.

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
()ontlnente (excepto L1sboa) Ilhas e Provincia.s Ultramarinas

INTERNACIONAl
INTERPOSrA

CLUBE

SASAOOS

Efe~tivos .. ... .. ..
JUDlores ........ ..

1959

60$00, pOl' ano lou equivalente em moeda local
30$00, por ana (

Rrasll ........ .... .................. Cr. $30, par ana

LISBOA - Efectivos...... 10$00, par m1!s; Junlores.... .. 2$50, por m1!s

em HAMBURGO

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

VOEM NA

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL

LUFTHANSA
LINHAS

AEREAS

ALEMAS

ANGOLA-Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P . 43-Macau .
MADEIRA - Funchal- M. M . Lourenc;:o
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30

S. TOMll':-HenrlqUe Vidal de L. A . Cor·
te Real.
INDIA e P AQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U . S. A . - Manuel L . Gouveia 5436 .
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
IIftirnla

Exchange with all countries. Corresp.
gennan, engl., french . Dr. Knittel, Hohenstaufenstr. 7 - MUnchen 13 - Alemanha.
Contra envio de 150 selialS Portugal
UItraanar, rem1to 200 Espalla Colonias,
selos nuevos , taJrnibien base Yvert, hasta
5000 francos . - Ma.IlUel Miyares, Banco
Herrero, ARJRIONDtAS, Espalla.
D esire echange timbres neufs Portugal
et Outremer P <>rtugais, flore, sport, faune, n eufs et use - Ing. Boris Sc:hendezowitch - Poste R estante - Charkow 4
- U . R. S . S ..

Joao Carlos Thorehm - C. Postal, 887
- Porto Alegre - Rio Grande do Sui Bra!!il - Troca selos novos das tematicas
fl or es, animais e centenarios de selos.
Franti!!'ck Cabelka - Zahrebska, 21 Praga 12 e Zdenko P ech - Bulhanska 29
- Praga 13. Desejam trocas de selos e
de calxas de f6sforos.

De ~ eo canje mundial base lxI, 0 Yvert.
Espero envios. SeriedBid absoluta. E. Fonollosa - Taulat, 68 - Barcelona - Espanha.

notlclclRIO

~llat€lICo

o Comite Ol~ico ,Nacional italiano,
organizador dos Jogos da XVII Olimpfada, que tereo 1ugar .e.m 1Roma, em 1960,
fundou a <'R eparti!;ao de Assistencia para
Filatelistas:., com 0 tim de difundir 0 coleccionismo flla:teI.ico, especiaJ.izado no
"ector dos desportos olimpicos. As pessoas qUe desejem recelber 0 ma.terlal editado antes e durante os Jogos Olimpicos,
e que constara de series de se-Ios comemorativos, sobres::ritos de I.· dia, oblitera!;oes especiais, aerogramas, bilhetes postais ilustrados e vlnhetas, dewem inscrever-"a no c:Bureau d'Assistance pour Philatelistes>, Via Crescenzio, 14, Roma, nas
seguintes condi!;oes:
Cada inscrlto eIWiara ant e'~iJpadamen
te 5.000 Liras (au dez d6Iar.e s), importAncia que, para os negociantes, Se elevara
a 50.000 Lira'3 (ou 100 od6Iares ), .e da qual
se deduzira 0 custo·, a::s pre!;<Js da emissao, do mate-rial que for oficialmente editado nos diversos d'DIlllfnios da filatella, da
marc(}filia, e da erinofilia .
03 lnteressados dillVem indicar claramente 0 niimero de pe!;as que desejam recelber, e eSpecificar a maneira comO' desejam que se fa!;am as eXlpedi!;oes: - correiD ordinario, registado oU nao, aJViao.
Gra!;as a notavel competencia dos sellS
peritos, a c:Reparti!;iio de Assistencia FHatelicR> enco'll.tra-se ~ta a responder a todas as perguntas de ordem geral e de
caracter desportLvo-olimpico-fHatelico.
A. d'A. F.

Se the interessa
e

0

0

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- F A9A INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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UM SELO «C 'OR10A}) DA GUINE
(NaG' catulogado)
(rouTente calaIno
Ja vao decorr~dos alguns anos depois
de ter incluido na miIlha colec!;ao, com 0
n." 3, 0 selo de 10 rel.9 amare-Io-laranja,
denteado 12%, nova, com a sohrecwga
c:GUITN:£l> , da Casa da ilVIoeda.
Como este sela nao vern relferido nos
Ultimos cataJo,g os, mals conhecidos, acrescentei A sua !breve de-reri!;8.0 no meu registo, a indica!;iio - «Nao' ca.taJ.».
Nao ttv-e, porern, qualquer he.."1ta!;aO
ou duvida em conslderar penfeitamente
cOIlTecta a entrada dessa especie fLlatelica
nacolec~o, e em The reservar 0 lugar
qUe legitima;mente the pel'tence. 0 qUe entil:o supus, e ainda hOje admito, e que eSse
exemplar e 'b ern mals raro do que 0 10 reis
annarelo, denteaJdo 18 th, que todD'! os catalo-gos menciOlDam.
.
.
Nao dervernos e.sIquecer que os cabllogos, quanta a Ca;bo Verde, sempre tem
menciona'lio 0 selo de 10 reis ama1'lal'o, e 0
amarelo-Iaranja, denteaJdo 12%; e que, ate
qUe a Guine foi alevada a categoria de
provincia, recebia de Cabo Verde, de que
dependia, as selos d e. cONeio para as nece'lsidades poaais do, enta~, distrito. Ora,
nestas remessas de folhas de selos das oiversas taxas, era pro;vwel e muito naturaJ. que figurassem indiscrimillladamente
todos os tons e denteados, qUe ninguern
nessa epoca 'Sla preocuPaNa em demasia
com tais pOlI'lllenores. iE nao resta a menor duvida de qUe foram assdm remetidas
para os seIWi!;os respectiv'os do dLstrito
da. Guine, folhoas (10 10 rete amarelo-Iaranja, denteado 12%, pois foi preclsamente este selo qu·e, com os das oubras
taxas, tades existentes nas sobras, figura
na constitui!;8.0, da serie das celebres «80breca.rgas peqUen&8» da Gudne. Tambern
niio sei de quaJIquer mo.tivo ou fund amento para, desde que a Casa da Maeda co-

Pelo
CORONEL VITORINO GODINHO

ltle!;ou a !fazer as remessas directas dos
selos (de CaJbo Verde) com a so:brecarga
c:GUITNli:> para esta nova pro;vincia, se
poder afiI1!Ilar ou negar que fossam nelas
inclufdas folhas com 0 10 reis amarelo-laranja dent. 12 th, tal como bem-entendido sean sobrecar.ga, tinham seguido se-mpre, e continulRvam a seguir para Ca.bo
Verde.
o que me parece de aeeitar, e tao somente qUe 0 seio de 10 reis, arnarelo-Iaranja, a.iru:la nao ~areceu com 0 denteado 13 th.
--0-

lRecentemente, chegou-me as mADS urn
sobre~crito, envia,do em Julho de 1885, de
Bolaana para Lisboa, a urn eonhecido e
distinto filatelists ja faJ1ecido.
Nessa pe!;a, fa!. bal1baramente cortado
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urn canto, de certo para the tirar selo de
elevada cotallao" Mesmo as.sim, considero-a de apreciavel v8llo,r filatelico, porquanto
nela se ve urn born
<par do' 10 reis amaJI'elo~lar8IDja, dent,
12 1h, s / carga «GUITNlb , da C. da Moeda:..
lil oraro que foi com prazer que coloquei
imediatamente e'l.te exempJwr na coleCllaO,
reglstando-o com 0 n .· de ordern - 3 a.
Assim, algora, pode ver-Se ali - urn
selo novo (n.· 3) e, num solbrescrito, urn
par (n.· 3a) do 10 reis aITlaJI'elo-laranja,
dent. 12 1h .
Ja 8Igora, sampre direl mals algumas
palavras acerca dos «coroas:. da Guine,
que trulvez nao sejam fora de prop6'lito.
Esta inesperada aquisillao fez-me pensar, uma vez mals, nO' embr6glio' postal
que assinalou, no campo da filatelia, os
primeiros sete au oito all.:'iS oda novel provinc:la da Guine; e despertou-me a curios i_
dade (pois que a mem6ria nao faworece)
de desen'c antar una miseros apontam.entos referentes 11.0 caso, passa-Ios em revi5ta e 8Ilinhava-IolS, dando-lhe!!, Se possivel, uma lfJoo<ma que melhor uUlizallao
pudessem tel'.
Um pouco a maneira de quem faz uma
paciencia. Vejamos:
--0--

Nas decadas de 80 e 90, Faustino Martins, com 0 seu est8lbelecimento de selos
e 0 jo,rnal «0 Phllatelista», era, em Lisboa, quem dava as cartas no comercio da
especialidade, e se a.I'Vorawa em verdadeiro o'r aculo, da filatelia.
Ora, ern 0 n.· 4, ode Juliho de 1887, inseria 0' «Plhtla,t elista:., sQlb 0 titulo Os selos da Guin6 PO!l"tugueza, uma diatdbe
contra 0 Sr. Ma.rsden, negando a veracidade das informalloes que este deu ao
«Timbre Poste», de Bruxelas. Transcrevemos al'g.umas passagens, sern buUr nil.
sua ortogralfia:
«Diz 0 sr. J. N. Marsden (a'lsim
se chama 0 caNaiheiro em questao)
que as sellos de CaJbo Verde com a
sobreposillao Guine de 10 e 40 reis,
amarelJos, 20 reis bistre e 20 reis carmin, nao Cihegaram a ser emitidos!:. ...
e,
c ... ceI1tificando ao sr. J. N. \Marsden de que nao 56 foram emittidos
os 4 vaJlores cujaexistencia nega,
mas !linda de qUe elies tiveram na
ooloma respecttva curso legal, e 0 que
mais e, ode que alguns e'ltao ainda em
¥igor, 0 que e facH provar-se a quem
assim 0 deseje:. . . .

<Eis a nota dos sellos. em curso nil.
Guine iPoI1tugueza, desde 1879:
1879 - Sellos de Cabo V,erde da emisSao de 1876, com a paJ.avra
Guine sobreposta a preto na
mesrna colOlIlia:
5 refs preto
10 l'eis amarelo
20 reis 'b istre
25 reis rosa
40 il"eis aztl!l
50 reis verde
100 reis lilaz
200 rets laranja
300' reis ohocolate
1880 - Sell.os de OaJbo Verde da emissao de 1876, tendo a palavra
Guine sotbreposta a carmin na
taxa de 5 I'm, a a preto em
todas as. outras, sobrepoaillao
fetta na casa da Moeda:
5 reis preto
10 rei 9 amarello
20 re19 bistre
25 reis rosa
40 reis azul
50 rei a verde
100 reis lllaz
200 reis laranja
300 rets chocolate
1881 - Sellos de Cabo Verde de egual
anna e so'breposi~ a preto
como no de 1880 :
10 l'eis v erde
40' ~ei 9 amnarehlo
50 reis azul
1885 - Sellos do mesmo anno e egual
sQJbreposlllao' a preto:
20 rem .carmin
25 reis violeta
1886 - Sellos proprios finaJlmente!
Tern a effige de S. iM. D. Luiz
I e a l egem:da Guine Portugueza ... :. (descreve-os,).
Embora es ta «nota dos> sellos» nao
possa hoje 5er tomada como perfeitamente correcta, ela era, por ter sido el!llborada ainda no perlodo da plena vigen cia
dos «coross», e pela categoria e conceito
proflssional do autor, considerada a tilt!m&. paJavra na materla.
ADos depols, 0 «PhllatelL'!w comellOU
a publi:car 0 «CataJogo pre~rrente». 0
n.· 6 da Serle IliI, de 15 de Jan. de 1895,
traz (pag. 24, 25 do Cat.) a «GUine Portuguesa:., com ligei!ras mOdi;ficalloes em r elall8.0 a nota de 1887. Na() transcrevo;
apenas noto a consel'V'8.llAo da preceden-

ANONCIOS
L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece sel09 portugueses, especialmente Lnd:a; Envelopes de
1.0 Dla; M8.x1mos e Intelros. Pre~arlo a
pedido.
Grandes e pequenas quanUdades de
selos de Portugal ou IDtramar Portugues, troco por selos para a sua coleellaO, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· -

ECONOMICOS
I wish exchange stamp of all countries
(Specialy Ethic!pie, LsTael
and Nicaragua) . Send me 100, 200 or 300
o.f your country, I ,g ive you 100, 200, 300
of Angola and othens POTtuguese Overseas or Portugal, or YiVert 1959 value.
Jose P . N. Aguiar - C.P. 2685-C - Luanda - AngoLa - A.O.P.
of the wOl'ld

LISBOA

Compro selos de Portugal e Ultramar,
e Estrangeiros, a cento . Grandes e pequenas quanti~ades . Pago bern. Ofertas para:
EDUARDO DE ALMEIDA - R. de S.
Bento, 178-.A. - Lisboa - Telef. 662364
(Depo·i s das 19,30 horas).
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil.

Pago bern. Portugal
e Ultra mar. Coleccoes,
pnc(ltes, stocks e no
quilo.

I

Vendo antlgos e modemos. Bons descont09. Lista preco 9
GRATIS

Ferreira da Silva - Pralla do MuniCipiO,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
f:;'randes descantos, selos novos e usados
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro.

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nallao 10$, 20$, D. Din1s 10$, 20$,
5U$, pOI' 20$- BRITO CUNHA- Av. R io
de Janeiro, 24-1.·-Dt.o~Lisboa- (Portes
registados extra).

SOIlicLto canje de selos con todo el
mundo. Necesito comunes en contidad.
Ofre2lco: novedaJdes y serl~ de Argentina, I .· odia Emisi6n y buenos selos de Sudomerica. Compro comunes y paquetes
de 100 selos. - Mar{!elo O. Dona - Casilla
3230 - CC. Bs. Ofs. Rep. Al'g.

Vendo selos de Portugal e IDtramar,
com odesconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 cada franco. Jose Plnto Duarte
- Rua de MOllambique, 56-3 .·-Esq.~L1s
boa - Telefone 842083.

Desejo cOllTespondentes de todos os
pruses, odou Portugal e UUmmar. Respondo sempre. J. Lorenzo \Mo,r eira - Rua St.Justa, 6-5.·-Esq. - Lisboa.
A. Cintas - Sierpes 15---.Sevilha (Espanha). Deseo Portugal y IDtrama.r. Doy
Espa.i'ia y Colonias, Francia y Colonias
e Its.lia.
Troco com todo' 0 Mundo. Mande 100
selos diferentes, e .r.ecebera igual quantidade de Espanha, Col6nias e FTanlla.
Joaquim Alvarez C. - Carmelo Gil,
8-7." - BUbao - Espanha.

Colecciono Portugal e IDtramar, Israel, N. Unidas e Desportos. Desejo correspondentes em Crubo· Verde, Guine, India, Macau e Timor, pa.ra troc!llS. Base
Yvel't, ,S cott, S . Ferreira, Eladio Santos.
Ant6nio Pamplona - Velas - S. Jo,r ge
- Allor.ea.
Albert Toader - str. Petre Tegle 2 Timisoara n - Romania - I wi! exchange all world, mint Stamps of flowers,
birds, insectes, butter:fli-es, fishes. Scott.
Zums. Reply 'Prompt.

BOLETIM

A CASA A. MOLDER
esta sempre compradora de colec<;6es, stoks, variedades, carta s, blocos, pares, provas, reimpress6es etc.
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FILAT~LlCO

cia e as datas das emis.soes: - locai1 (pequeno':! caracteres) e Casa da Moeda (carac.teres maiores), respootivamente 1879 e
1880; e que os selos sao picotados (sem
dlstinguir) .
Julgo cUirlosO' e interessante frisar a
insistencia do ano de 1879, como a data
da emissao das so'brecargas pequenas. 0
mesmo criterio foi ainda seguldo pelo 81-

3
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postais, qUe Ihes sentiam a falta. E entao, ao verem chegar de Lisboa, apenas
urn milliar de cada uma das taxas de 25,
50 e 100 reis?
Nao seria grande a surpresa Se urn dia
Se apurasse, por forma irrrefutavel, que
os responsa.veis. pelos sel'Vigos postais s~
tinham visto na conting~ncia de recorrer,
mais cedo do que se pensava, ao' eJqJe-

Se esta verdadeiramente interessado ern adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao 110 SELO", que

,3 a.

todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAs.

fr=a:r dQ 1'0 re<<t
CC17la:T": /au"o, oIml::t'~

Rna 1.0 de Dezembro, 101-3.°
TELEFONE

LISBOA

21514

~~

hlp61ltO

,,

•

/g :9~~ y~~

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
Urna carta com selos da Guint!, da Co lec'iao do Sr. Coronel Vitorino Godinho

FOGOES - LANTEBNAS - PULVERIZADORES - OALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS <~MONIEB»
~. PRENSAS HIDRAULIOAS, ETO., ETC.
ETC.

.111!1....~..

CASA HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E

53
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moes Ferreira, na 1.' edigiio do seu catalogO', em 1918; e, aJlterandO' a data para
1881, manteve durante 'laJ1gos an'os a piI'eced~nci a a ~missao local. AnaIogamente, 0
Myre (cat. de 1923), e El8IcH0, datando a
emissao ilocal de 1880-81. Quem a.tentasse
a qUe de:correram mais de sete meses entre a elevagao do distrito da Guine a provincia aut6noma, e a ,e:lCpedigao da primeira lI'emessa de selos (provis6rios, meras s/car-gas), pela qa'la da Moeda, em
5 de Nov,embro de 1879, talvez 8IChasse
demasiooo longo 0 prazo; SOibretudo aqueles que, a.te por bairrismo, esta.riam ansiosos pela entrada em senvigo do':! selos
da nova Guine""PrOiVincia; e os senvi~os

diente de mandar SOtbrecarregar a.lgumas
das taxas das somas, criando assim, ja em
1879, urn p,r ecedente que deveria continuar-se, ta.livez Bite 1882.
(!Recorda-se que, nesta cO'lljuntura,
justificadamente, es1:aNa ausente da Guine
o governadolI' Agostinho Coelho" po<is que
teve de, em JuLho, (port. 58), d r ao reino
propor pessoal e verbaJmente ao gOlVerno
as medidas necessArias para constituir
d~lnitivamente a organizagiio d 'esta provincia, requisitar e reunir os elementos indi.spezwa.veis para esse fim:.. A ausfulcia
prolongou-se por uns alto meses, durant-e
os quais fez as suas vezes 0 secretario-geral Figueiredo de Barros. Cel1tamente,
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em LiBh.:-a, 0 ·g ovemador niio deixaria de,
nas abeili:as que tiv~se, dos assuntos de
maior monta, instar pelo problema dO's se_
!.os para a Guine, e de e:;pevitar a Casa
da Moeda para actiovar a sobrecaI"ga e as
remessas dos selos que, com propriedade,
poderiam ser c:hamados «provis6noS»).
- 0- -

Ao que parece 8Jte hoje nao foi pos~i
vel encontrar os m8Jteriais e ¥esUgios que
permitaan fixar lnsoflsrnavelm.ente a data
da eJIl'issao da ·s erie das sobrecargas pequenas, ou da"l su~essi'V'as datas, caso a
emiBsao haja Bido parcelarmente executada, 'como. prov8.¥elrnente aconteceu.
Este e urn dos prolb lemas, Jigado ao
estrubeleciment<l da pre'c edencia, que muita
curiosidade tern desper!tado entre os filatelistas.
o Sr. Prof. Dr. Trincao, em «0 8elo>,
de Junho de 1941, sob 0 titulo «A erono.Ingi,a. das emissoes de Ooroa da Guine»,
agitou 0 ' assunto, e procurou encontrar a
verdade, qUe enunciou na sua conclus8.o:
<: ... a in.:ferencia 16gica e que, pelo
menos, a -e ntrada em circula"ao das
duas emissoes foi simultAnea, Se e qUe
a emissiio com a sobrecarga da Casa
da iMoeda nao teve curso prirneiro
que a outra. N essas condi"oes a primeira a ca.t!lJlogar, deve ser a sOibrecarga oifici81l> .
Com 0 mesmo titulo, o· Sr. C. George,
qUe se julgou em causa, publicou urn cornentario ao artigo do Sr. Prof. Dr. Trincao (reproduzido a pag. 113 ck «Reimpressom», para «e1ucidar os coleccionadores
de selos das noBSa"l ool6nias, da razao em
que eu me base10 para fazer sernelhante
aftrma"ao>.
Apresenta para tanto v8.rias considera"oes ou informa"oes·, como a de que 0
Sr. Pedro Gouveia (0 2.· gOlVernador efectivo da Guine) , haJVia declarado que fora
ele que em 1882 mandara sobrecarregar
com a p!lJlruv:ra. «Guine>, i!JTl carructeres
maiB pequeno,;, aJIguns selos de Cabo Verde que existiam em cafre, ainda do tempo
em que a Gunie nao era prO'Vincia aut6norna.
E remata categoricamente:
C!Seja como fOr, creio que ests. insofismavelmente demonstraJdo que os
selos coon a sobre carga g[I'ande foram
emiUdos em prim-eiro lugar, seguindo-se-lhes os de sobrecarga pequena>.
«Elucidado.» assim pelo Sr. C. George,
verifico qUe uma tese naO' invalida a outra; antes se completam. POT iS80, aceito

e considero de pe a d nferencia 16gica> do
Sr. Prof. Dr. T.rlncao. E tambem acredito, sem constrangimento, na infor.ma"iio
de que {) gowemador GoUlV'eia tivesse, em
1882, ordenaJdo a !lobrecal'ga, em «caracteres pequenos>, de algumas taxas.
Em consequencia, vejo assim igualmente refor!;ada a- verosimilihan"a do asse)l1to que atras iformulei, do recurso «ao
expediente de mandar soibrecarregar aJIgumas da'! taxas das sobras" criando assim,
j8. em 1879, um precedente que deveria
contlnu!lll"-se, taJL¥ez aJte 1882».

MARCOFILIA
PORTUGAL
Carimbos de 1.· dia de circula"iio

podemos, neste nllmero, reproduzir urn ou_
tro, que se reifer.e ao XXIV Congresso Luso Espanhol para 0 Pro'g resso das Ciencia~.

o carimb:JI obUterou a correspondencia,
em Madrid, de 14 a 18 de NOIVernbro de
1958, e tern as segulntes legen,d as «XXIV
Gongre:so' Luso Espanoo) Progre"lO Cienclas. - 14-18 No'V. 1958 - Madrid>.

-0---

As quatro primeiras rernessas das so-

brecargas «O~lf: > , feltas pela Casa da
Moeida, foraan consti.tu.1das s6 pel-as tres
taxas : 25, 50 e 100 reis. Nas tres seguintes, de l-vm-82 a 3-VIiI-83, foram acrescentadas &SI duas -taxas de 5 e 10 reis. As
restante.s viriam em outros anos, salientando-se, porern, que as de 20 e 40 reiB sO
em 1886 l'leguiJram para a Guine!
If: naturaJI que, sendo a primeira l'em essa feita ean 5 de Nw., os selos ja circudassem em Dezembro. Creio que os cataJogos designam haJbitualrrnente como
data da emissao, a da entrada em circula"a'O da serie emitida, au Ida sua primeira
parcela, segulda da da UIltima. Neste caso, e porque nao e licito dulVidar da exactidiio da escrita da Casa da Moeda, a data
·da emlssiiO' das sOIbrecargas grandes deve
ser, mais correctamente, fixada pela expre"sao - «1879-1886».
Durante a:~gum tempo, os caWOgOB
adoptaram 0 ano de 1880, como 0 do WciO' da emissi!JO'; ultimamente, tanto os nacionais como os estrang.l(iros, fixaram 0
1881, que, pelo visto, ainda mais Be afasta
da v erdade.
Os aiJv:ro:'! de :regis.to, de Balda das remessas da Ca.sa da Moeda, mostrarn que
o sistema de conta-gotas, inaugurado alias
tardiamente em 5 de iNOIVemibro de 79,
Be rnanteve ate 1885; rna':!, de Outubro de
1885 a Agosto de 1886, dir-se-ia que a
Casa da Moeda, ja prestes a f81bricar e a
disprurar 0 selo-da eflgie ·de D. Luis, imltou
Napoleiio em Austerlitz - «ll faut finir
par un coup de tonnerre!», e, em remessas
mais macissas do que nunca, IWrou-se dos
selos de coroa que ainda tinha em casa.
o sr. J . Pires de Fi.gueLredo publicou
reom temente, neste Boletlm doo Clube Filatelico de Portugal, urn intwessan.te tra·b8Jlho sobre «Os selos tipo «co.ro.o,» da Guine Portuguesa», que fecha com Ill~ mapa
das No.tag de rernessas fei'tas pela Casa da

17 de Dezembro
Batalha -

Idem.

ANGOLA
Carimbo. de 1.· dia de circula"ao e
comemoraUvo

~
~'W ~
~ ---: - illDP~tii
HOSPITAL MARIA PIA

+

19.12.58

+

C.T.T.
'I..UANDA

Luanda - C.T.T. - 18, 19, 20, 22 e 23
de DezembrO' de 1958.
Este carimlbo foi utilizado na Esta"ao
Postal que funcionou junto. da Exposi"iio
Icono-B~bliogr8.fica integrada nas festa.s
do 75." AnwersaTio dO' Hospital Maria
Pia.

No BoletLm n.· 89, fizemos reiferencia
ao carim'bo comemoratLvo de Ceuta, e

~ Ucassaim, Ba.rdez, India Portuguesa, !l!calba de consorelar-se 0' nosso, preZ8Jdo cons6c!o Luilda M. de Noronha, com
a sr." D. Marcia Maria de Noronha.
Nosso delegado na India. Portuguesa,
e v!lJlioso col8lbor8Jdor do nosso Clube e
deste Boletim, Luildo de NOToD'ha e urn
querldo am:·go· a quem desejamos, como
a sua E::posa, longa vida, prq5sperldades
.e felicldades·.

BOLETIM

NECROLOGIA

SOLICITAM

D. MARIA DO CARMO DIAS
COSTA PINTO NERY
Em Lis boa, fal eceu a s r ." D. Maria
do Carmo iOias. Costa Pinto Nery, proprietAria, naturaJ de Fronteira, casada
com 0 sr . dr. AntOnio de Ca.stro Nery,
medico, mae da menina Maria da Gra!;a
Costa Pinto Nery, nossa prezada cons6cia, e filha da s r.' D. Maria da Gra!;a Dias
Costa Pinto e do sr . Francisco Chaveiro
Cos ta Pinto.
A familia enlutada, oS n ossos sentidiss 'mos p~!UTles.

ANT6NIO RODRIGUES
MACHADO
Tambem fal eceu 0 sr. Ant6nio Rodrigues MachaJdo, pai do nosso prezado cons6cio s r. Ant6nio Monso Ma:chado, a qu.em
iguailmente expressamos os nossos sentidos pesames .

-........ -_ ............................ -_ ............ -- ..... ----- ....................... _.

FOLHAS DE ALBUM DE
GRANDE BELEZA
Estao obtendo grande procura e invulgar sucesso, as folhas de album das edt!,loes Torre...... que ja Se encontram Ii venda
oa secretaria do oosso Clube.
Em tamanho intemaclonal e exceleote
cartoIllna, com uma moldura s6bria e de
grande bel~a, e com (J< quadriculado numerado vertical e hOrizontalmente, estas
magnificas fo/has exlstem JUI8 cores sepia
e cinzento claro, ambas multo felizes.
o Olube FllateIioo' de Portugal reeomenda est&s foIhas &Os sens associados,
que com eIasl constituiriio albuns de excepclonal beleza e categorial.
......... .. --- .............. ...... ---.......... -- ... ...... .

--- --

--_

---_
-_
RECLAMACOES

De futuro, 0 nosso- Olube Fiiatelico de
Portugal. e este Boletim, s6 dariio· andamento lis reclama!)<le& qne venham acorn..
panhadas de selos equlvalentes &os portes respectivos: um porte por cads, reelamado, e ontro para a resposta a dar ao
reclamante.

TROCAS

Escrevem-nos v8.rlos coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadore'l portugueses, entre eIes:
MARCEL V. LOPIEZ 4748 Telegraph Avenue - Apt. 3 - Oakland 9 Call!f6rnia - U .,S .A.
'
MAJCZYK WOJEIECH - pov. Poznan - Czerwonak 45 - Pal6nia.
ANY HEIiM AUiEIR. - Vda. de Dobricky - Ayala 93-5." D - Ml:!,drid Espanha.
MAlMiDUH RERATY - Poste RestanDamascus - Siria (U.A.R.).

te -

F1RANTISEK KONRIAiD - Dhota Rab::tejnska. - Chrudim - Ohecoslovaquia.
G ENE IR A L EMIlLIO P,~tJiELAS
BEAMUD - Ciudad Jardin, 202 - Cartagena - Espanha.
.
KONARSKI JAOIDK Krak6w - Pol6nia.

Dluga 55/ 6 -

G. VAN SDt.m.'l1ElRS - 57 Deurnlnger9traat. -Hengelo (0.) - Rolanda.
DR. J. BOM>BI LLOPIS -

47 -

Barcelona -

Vilamari,

Espanha.

W AL'DElR J. TOKAlRSKI - 39 Claire
Ave. - Woodbridge N . J. - U.s.A.
RJUDOUF HliESL - Kreis Schluchtern
B.RD . - Kel'lbersdorf 23 - Alemanha.

DO ClUBE FILAHUCO DE PORTUGAL

Moeda, de estampllhas e bUhetes postais,
para a Provincia da Guine, de 1879 a
1887. Antes, ao re£erir-se ao anol de 1886,
escreveu :
«A Ca'la da Moeda, qUe ja t inha em
prepara!;ao 0 :::elo :com a eftgie do r ei D.
Luis e , naturaJlmente para. aJItvi!llI' 0 stock
de estampilhas do tipo Coroa, envia para
a Guine .. .:. ( d escrlmina) ; e esclarece :
cNe.SJtas :rernessas iam, ja. com as
novas core q , a s estampHhas das taxas
de 10,20, 25,40 e 50 rels, que circula~atn conjuntamente com a s das emissoes 1881/ 1884:. .
- - 0- -

Quanto ii. data da emlssao das soibrecargas pequenas, sabemos que as illtimas
edi!;oes dos cat8.1ogos diiD 0 ano de 1881,
tendo wbandonado, sern que Se saiba 0
moUvo, o· 000 de 1:880, qUe figu.r!IIVa nas
primeIras, e qUe e mais aceitavel, vista
que a h ip6te::e da entrada llimuItAnea das
{luas emissoes, em cir.cul&!;ao, ganhou terreno e e considerada a maIs veros1mil.
Em consequencia, e pe10 exposto, a data
da emissao deve ser recuada para 1879,
sJmuItdnea com a da Ca'l8. da Moeda. E,
comO' Se rufigura multo proiVavel qUe a
emissao haja sido f eits. parcelarmente, e
nao e para menosprezar a lnforma!;ao reiaUva ii. determlnagiio do governador, E'm
1882, parece adrnissivel e mais aJpropriado
que, por anaJogia, e maio·r exactLdao, se
adoptasse, para d esignar a data da emissao das Eohl'ec!lII'.g as ·p equenas , a elq)res. sao - «1879-1882».
Para a precedencia, embora os cat8.1ogos estrangeiros cOlltinuern a m enciona:r
em primeiro lugar (tailivez com soibejada
razao) a em1s.siio· das soibl'ecargas pequenas, parece efecUvamente mais curlail dar
a prlmazia ii. sobrecarga da Casa da Moeda, como preconizou 0 Sr. Prof. Dr. Cail'los Trinciio.
Os cab8.1ogos portugueses assim. 0 estao praticando, nas illtimas. edigOes.

5

recem selos autenticos destas taxas, inutlliza.dos, i1 endo-se nltidamente a data aoterior it da sua remessa pela Casa da
Moeda! Sera que est e E 'ltalbe1ecimento
deixou, pOIWentura, de registar algumas
remessas ? Tera. a Imprensa NacionaJ de
Balama sidO' dotada com tipo igual ao da
Cas.a da Maeda (ate m esmo enviado por
esta) , para ali ser em tambem sabrecarregadas algumas das sobras de Cabo
Verde, eXBIctamente como na Cas a da
Mo·ada? S Jmplesmente carimbos d e favol".
com datas anacr6nlc.BS'l) E sta'l desencontradas e espa!;a{las remessas, a.flitLvos
csalu!;o 'J.:' da Ca:sa da Moeda, taIvez tenham contrlbuido para induzir em erro
o Sr. Marsden, quando informou 0 cTimbre-Po- te:. de que os selos niio tinham
sido· emitidos, o· que th e va,leu a inv.estida
de «0 P,h : ~atelista> . Mas nao foi menos
grave 0 St. Gibbons, que Ihe fol na esteira, e mimo::eou es.sas inJfelizes taxas,
pe ~lpegando-lhes no cata.logo, de qUe a
sua casa teve sempre urn grande orgu-lho,
o seguinte mordaz .epitMlo:
«The 10 r. yelilow, 20 r. bistre, and
40 r. blue, were never officlaloly iSlsued,
ailthougth a number of speclnlens were
allowed t o ;pass throu~h the post:. .
E como 0 ingles e, p or tradi!;iio, c::nseIWwdor, 0 reputado «Gibbons Catalogue»
manteve 0 erro e a tolice durante lal'gos
e dllatados ooos, s6 fazendo a emenda,
sem abli r blco nem pestanejar, na ultima
edi!;ao, a de 1958!
Tambem a availanche de coroas sobrecarregadas, das l'emessas de 1886, precedendo de multO' perto ados n oiVos selas
de eftgie (no mesmo ano), deve ter dado
lugar ii. exlstencia {Ie 'g randes 50bras no
cofre da, Fazenda, 0 que pode e~pUcar 0
niimero re1ativamente elevado de taxas
nao usadas que tern passado pelas casas
de comerclo filatelico, e coleccionadores,
e, ainda, a aibundll.ncia de carimbos de
f!IIVor.
--0--

- - 0- -

Estes endere!;OB saD indicados sem
compromisso nem responsabil1dade da
nossa. parte.
Thlss addresses are ·g iven wlthouth
engagement nor responsa.hillty our part.
Ces adresses sont {lonnees Bans engagement ni responS8Jbilite de notre part.

Como ficou dim, a esc rita {!a Casa da
Moeda revela c.laramente que a'l taxas de
5 e 10 reis fora:m enviadas pela primeira
vez em 1 de Agosto de 1882; que as de
20 e 40 rels, 860 foram em 1886. Observa-se que nunca Se faz men~o de cores,
denteados, ou outros porm~nores.
(Nesta aJtura, e curioso notar que apa-

A o ahrir e folh ear 0 primeiro v.olume
do «Boletim da Provincia da Guine:., nota-se qUe e'l.ta pUlolica<;iio fol ini'Ciada em
7 d e F everE!1,ro de 1880, isto e, dez meses
ap6s a cria!;aO da prOlVincia, 0 que faz
sup or uma cel'ta car~cia de r ecursos tipogrMicos e de p essoail (urn director Interino para. a tipografia do gOlVemo fol
nornea{lo em port. de 21-6-79).
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Como seria natural, os rprimeiros boletins deNiam registar todas as disposiQ5es,
do gov.erno & Metr6rpole e provincials,
concernentes a. o!I"ganizac;;ao e funcionar
mento da nOiVa mAquina admini"strativa;
e inserir, alem dissD, como e haJbitual nas
publicac;;oes cengeneres da epoca, tude
quantD pe5sa interessar it vida da provincia, ,e 'que deNa ser levade ao cenhecimento publico.
Compreende-.se que, por deficiente preparac;;ao, tenham ficadD nD olivido alguns
aetos ou factes respeLtantes ae periede
iIl!icial, pa,ra apreciac;;ao dos ,quais, em con_
sequencia, 56 provl1velmente nos arquives,
se DS houiV,er em condic;;oes, pDderao encontl'ar-se es elementos necessArios.
Ora 00 que de exame destes boletins
ressaUa e, quantD ao funcienamento dos
sel'vic;;os, a impressiio da falta de cempetencia profissional e ideneidade de urna
parte do funcionaJlismo. Quante aes pr:>blemas de maie,r a,cuid8Jde e urgencia, sebress81em 0 precAriD esta,de sanitArio de
algumas regioes da Guine, a rebeldia de
dete~8.S> tribos aguerridas, e as' medidas de carActer militrur e civil atinentes
it paclIficac;;ao da pro<vincia. Nao admira,
peis, que assuntes de natureza DU aspecto
secund8Jrie, ficassem pretelados, e outres
haja,m mesmo side esqU'ecldos. ll':, urn tanto DU quanto, 00 que deNe ter acentecide
cern 0 sel'viC;;O PDstal, de qUe 8Jpenas netamos, ate ae fim de 1882, os seguintes
rpasses:
- !Pert. de 25-6-81, coon :Lnstruc;;oes
pa!I"a 0 8JprOiVeitament()l da carreira regular
de na,vegac;;ao a vruper entre Daka,r e Serra Leoa, para a permutac;;ao da corresp'endE!ncia cern a rpro'Vincia, para 00 que a
Dil1ecc;;aD Gerru des Cerreies deu as necessArias ordens.
- Circ. de 29-4-82, ao.s directores de
correio de Bolama, Bissau e Cacheu, para
enviarem tedes 005 meses urn mapa em
resume do rendimente de corr,elo e suas
delegac;;oes, e d()l movimento estatistico
das repartic;;oes.
- 0 BeL n." 46, 9-12-82, rpublica 00 «Regulamento geral prolVisOrio do se.nrico pos~
tal da provincia da Guine portuguesa, a
qUe !Ie refere BI portaria provincial. n.· S4S
deste ano».
ll': urn documente :b astanteextenso, e 00
mais importante que fei rpublicade ate

DE PORTUGAL

esta data. Dele Se transcreNe, por mais a
prop6sito:
cart. S.· - 0 inspootor dave requisitar para 0 Ministerio da Marinha
as estampilhas precisas para poder
saUsfazer c81baJlmente as requisic;;oes
das direcc;;oes dos cOIITeios).
- SUI1p-~eende, · quanta a. 80brecarga
pequena, que nao se encontre nos bo~etins
a in'dispens8Jvel disposic;;ao do governo da
provincia que a determin.9u. Esca,pou d.
publicac;;ao, mesmo tardia; mas nao repugna admitir que fosse !I"edigida. em 1879,
sem as devidas fo,rmaJlidades; e, na ausencia do Governador, assinarla rpelo SecretAria, Geral, e enviada A Upograrfia para
execuc;;ao. (0 origin8Jl voou, sem passar
pela vista do redactor do, Boletim ... ).

ql.a"a asstJeia-s~ as UIII~lIItJ2afJ~s ~tJs 150.° ;4niD~tsa2itJ

~~ ,A62al.alll t..inetJln.

SICILIA 59
M~nifest~'ioes fj l ~te lic~s
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Parece peder cencluir-Se que, tal come
aconteceu em outras provincias ultramarinas, tambem a Guine tem, no capitulo
da Fllatelia, os s eus misti!ries e nelbwesas, de pouce :M.cil perscrutac;;ao. Para
atina,r cern a soluc;;ae de ruguns des seus
problemas, e mister, it mingua de dados
cencretos e positLvos, lanc;;ar mao de cenjectur81s qUe nos ,g uiem pelobomcaminhe,
e nes arredem des ebstAculos mais eu
menDoS ,g rosseires, semeades rpela rudrabice ,dos especuladores ode teda a especie,
e ate de coleccienaderes demasiado apaixonades, que nao hesitam em recorrer
a processes de peuca s eriedade para alcooc;;arem 0 seu objectwe.
Deste mode, e socerrendo-'llos sempre
des materiais, eIJlJbora e.sC8lSS0S, A dispeslc;;ae, pode cl1egar-se a urn resultade satisf1!Jt6rio ne sentido de Lreso~ver uma ou
outra du'VIda, eu de esolarecer algum case
mais intrincadD. Ainda assim, rpara sessegar 0 espirito, s6 poderemos considerar
justa a doecisae, quando', em censciencia,
111e dermos 0 necessa.ne credito.
E assim, assentei em ailmitir qUe os
referides meus s eles d e sobrecarga cGUINlb, da Casa da Moeda, de 10 reis, amal'elD-'laranja, denteado 12 Ih, Se encontram
isentos de qualquer suspeita, sem macula,
incontestitvelmente auti!nticos.
Assim

00

creie'.

E esrpero que &C!I"editem tamIl>em.

intern~cian~is

Uma serie de tres seles cememorati-I
pelo Centen6rio dos
ves fOol emitida em henra dD Grande PresIdente Americane, emancipador des esselas d ~ S;cili~
craves.
o mQtive utilizade, de.senhade por Mipelo 150.0 Aniv.o do n~scimen to de Tomm~so
chael Geaman, de Londres (Ib aseade numa e
fetogrrufia publicada na reNista We) mes_
Aloisio J uv~ r~
tra 00 Primeire Ministro de Ghana, Dr.
Kwame NkrumaJh, diante do Linceln MeP ro m otor~ :
merial, em Washingten.
Feram emitidos:
Un ione F il ~ telica Sicili~n~ , P~lermo
1 sele de 2 lh d. castanhe
1 s. 3 d. - azul brenze e azul clare
2 s. 6 d. - verde azeitena.
A impressao !foi feita per Harrisen &
Sens, Ltd., de Londres. iFoliha,s cootende Palermo, 16-26 de Outubro de 1959
30 seles de tamanhe de 29%,x40mm, com
inscriC;;Oes ma,rgin,ais e numere de connos pavilhoes de «Feire do Mediterr4neo»
tr,o'le. Pela primeira lVez fC'd utilizade papel filigranado com urn G. maitlsculo e a
estrela de 5 pDntas de Ghana.
o praze de vruIida,de e de tres semanas
a partir de 12-2-1959.
Exposi'iii o fi l ~telic~ in tern ~ cional

I

p~trocin~da pe la F.I.P.

Wanted stamps frem Spain,
Portugal, France, Italy, Belgium
and aJIi their colenyies in quantity. In exchange I offer stamps
/from Poland, Russia, Rumanie.
Correspondence in English.

TOMASZ HOLOW ACZ
ul. Tyniecka S1m5
Warszawa 25
POLONIA

Bol~~ fj l ~te l ic~ internacion~1
M~nifest~'ii5e5 artlstic~ s e cultur~i's

tu:

Sede de Comissao Orgenizedore:

Ungberia (Palano Banco di Sicilia) Tel. 15.680 - p~1

l

€ Cj l' S

MINISTERIO

DO

ULTRAMAR

Direcgao-Geral de Obras PUblicas e
Comunicagoes
Servi!,lOls de valores posta.ls
PORTARIA N.· 16.992
10 de Janeiro de 1959

Manda emitir e por -em c!rcula!tAo, 110
Estaldo da India, billietes-carta.s-8JVUi.o
(a:erogramas), confeccionados em papeJ
de escrita brancO', nas dimensoes de 250
mmxl75mm (a1berb)s ), assim distribuidos:
2$80-fundo representando cDescasque da castanha de caju:. , impresso a cinzento,
brasao e texto a preto, e
tarja a v,erde-mar e vermelho. 0 selo, que reproduz urn dos edificios dos
C.T .T. em Gea, e L'Thpresso
no formato de 24,5mmx
19mm, nas cores cinzento-ama:relado .e preto . .... . ... 150.000

3$00- fundo que representa C'B ufalinos do Esta:do da India:., impresso a verde-salsa, brasao' e texto a preto,
e tarja verde-mar e vermelho. 0 selo, que reproduz a estagiio dos OI'T em
Margao, tern 0 formato de
24,5mmx19mm, e e impresso nas cores verde-claro e preto . . . . . . .. . . . . . . . 1001.000
3$60- fundo representando c:SeJecgB.o da castanha d:e caju:., impresso a sepia-ela,ro, brasao e texto a preto,
e tarja a verde-mar e vermelbo. 0 selo, qUe reproduz a estagiio radiotelegrMica de Goa (Bombolim), tern as dlmensoes de
24,i5mmx19mm, e e impresso a azul-da-prussia-clarO! e pretO' ........... .. .. . 50.000

MINISTERIO DAS
GOM UNIGA QoES
., Adm. Geral dos Correios" Telegra,ios
e Telefones
Direc!;ii.o dos Servi!;OS Industrials
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HOTEL INTERNACIONAL
RJUA DA BETESGA, 3
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MAIS CENTRAL DE LlSBOAQUARTOS SIMPLES E COM BANHO
PRIVATIVO-O MELHOR SERVI<;O
DE MESA

PREQOS AOESStVEIS
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22 de Janeiro de 1959
Determina:
a) Que sejam retirado·s da circulagao
os valores postais da'3 s.eguintes ernissoes
e taxas:
Selos c:Centenario do Professor Ferreira da Sll:va:. de 1$00 e 2$30.
Selos cCentenario dos Caminhos de
iFerro de PortugaJ1:. de 1$00, 1$50,
2$00 e 2$50.
S elos cDia da Mae:. de 1$00 e 1$50.
Ib ) QUe 0 5 selea indicados na presente
portaria deixem d e ter validade a partir
de 1 de Setembro do corrente ano;
c) QUe as mesmos selos pos.sarn ser
trocados por outros em circulagao nas estagoes do. Correia, Teleg:rafo e Telefone
do Terreiro do Pago, em Llsboa, e da Batalh a , do Porto, au nas tesourarias da
Fazenda PUbli:ca das outralS loca:lidades,
ate ao dia 31 de D ezellllbro de 1959, inclusi'Ve.

«HIST6RIA DO SELO POSTAL
PORTUGU~S :.

Do ilustre escritor filatelico dr.
A. H . R. de Oliveira Marques, nosso
prezadissimo cons6cio e querido
Amigo, que tao valiosa colabor~ao
tern dado as paginas desta revista,
l'ecebemos 0 segundo volume da sua
noUivel «Hist6ria do Selo' Postal
Portugues», profusamente ilustraqo.
Enquanto 0 nosso redactor da
especialidade the DaO faz reiferencia
m&is drcunstanciada, nao queremos
deixar de regis tar 0 seu &parecimento, e de muito justamente reCDmendar a sua leitura a todos os filatelistas portugueses.
CENTRO ISRAELITA DE
PORTUGAL
Referimo's, no' numero trwnsacto,
a exito' do, exposit;iio· realizada em
Lisboa, no' «DUL do' Selo'», pelo nosso
«Glube Fila,teliw de Portugal», de
tadas as rru.tJratVilhosas particnpru;oes
portuguesas que concorreram d Exposit;iio Fil(J;telica Internaciornal de
Israet, TABIL-1957.
Aquela, pequena-grwnde) e;xp,O'sit;fio fila,telicOJ, que fori efectivamente um grwnde exito, embora n.iio tenha tiM 10 publico que 'mJerema, possivelmernte P01" falta de publicidade,
e em. pairte d$vido aO's grandes em,...
CairgO'8 que trauxe aO's cofres do nosso clube, niio obstamtel os valiosos
subsidios ~e tOd08 0'8 particnpamtes

- rea1izo'Urse naB magnific(J;8 sChlas
dO' «Gerntr.o Israelita de Portugal »,
Rua; Rasa Arauj~, n.o 10.
A respectiva Dire-ct;iio' deu-nos,
pwra tal e;feito', todas· as faoilidades,
qUeJ nO's' cmmp1"e registwr e agradecer muito' Ireconhecidamernte!, na pessaa do, seu ilustre presidemte (') nosso
querida Amigo, dr. SWI;tO'b Sequerra, que, ausente de! Lisboa nOl dia da
inaugurat;fio, todavia nela Se! fez representwr ',Por pessoa de sua familia.

JOSE GONZALEZ GARCIA
Este nosso prezado cons6cio e
querido Amigo, a mai.s sensacional
revela<;ao da filatelia portuguesa no
ana de 1958, e que concerteza muito

1

vai dar que faJlar nos pr6ximos anos,
- acaba de adquirir, por intermedio do conceituado comerciante de
selos e tambem nosso Amigo H. Vie-
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DO CLUBE FILATELICO

gas, todos os principais lotes da famosa colec~ao Raul Abecassis.
Deve te'r alcan~ado, de j acto, a
elei~ao de 0 mai~r, ou urn dos maiores coleccionado'r es de selos de Portugal, este homem simples e modesto que, em poucos anos - e passe a
inconfidencia! - , gastou nada menos do que cerca de quatro mil contos." em selO's portugueses!
«MERCADO FILATELIOO»

o estabelecimf'mto «M Meado Filatelieo, do PortO', ~omo alias todos
os negocios afins, ,t ip 0 grafm, edi~oes, etc., - mudO'U d(') proprieta:rio,
tendo. 01 cuntM"ior paJrtido inespetradamente, para 0 Brasil.
Cumprimf'mtandOi {J' novo, pro,[)rietario, gaJrantimos-lh~ (J.. amp la, leal
e - vamoS'! - valiosa colaboragiio
que semvpre temos dado:, par varias
formas (') ern todos os momeJn)to'S', a
todOlS os nossos comel1'cianteJS' de selos,
l,

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVTIKENTO DA FELA~
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL
CLUBE DE

~ORES
PARA~ORES

Av. d, Almirllnte Reis, 70-3."-Dt..

Telef. 5.4996 1

LISBOA

DE PORTUGAL

BOLETIM

ARTUR SANTA BARBARA
;Este dis.tinto jornalista, redactor
dos mais destacados da revista semanaJI «Flama», referiu-se rna is
uma vez, em termos de grande elogio, ao nosso Clube e ao Presidente
da nossa Direc~ao, director deste
Boletim.
Expressando aqui os nossos melhores agradecimentos a Artur Santa Barbara, manifestamos-Ihe tambern os desejos, que sao de todos os
filatelistas portugueses, de uma
maior permanenc.ia da sec~ao filatelica da grande e excelente revista
«Flama ».

eAS4 AFRICANA

~ato
~€ 1
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DE

QU ALIDADE

DO CLUBE

FILAT~LlCO

no'b re da camara MUnicipal de Setiibal,
teve Iugar a nota.vell eX!posigao numirmatica, tambem levada a efeito ipo·r uma comiE.sao, e com a,poio das autorldades 10cais. Desta grande manifesta!(ii'J numismatlca, ja n6s fizemos apreciagao devida.
FinaJlmente, a secgao numisnutti'ca do
( CIU1be Fi'lateIlco de Portugal:., levou a
efeito, com 0 melhor llxito, em Outubro
l1J.tlmo, aquela exposigaol dedicada a mem6rla do srubio professor Dr. Leite de Vasconcelos, na ipa~agem do cen tenario do
seu nascimento.
Resumindo, verifica-se que, nO' curto
prazo de 6 anos, se reaJlizaram. 5 eX!posigoes, movimentadas ipor organizagoes
particulares, emfbora aJgumas ti'Vessem
merecldo 0 IIJpoiO' material de Ol"ganismos
oficiais, qUe viram 0 largo ailca.nce educativo destas inlclativas.
Lamenta.vel e, mesmo muito 18Jmentavel, que a <Socieda:d~ Portuguesa de Numismatica:., incontestavelmente colecti-
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vidade de elevada categoda ·e grande
prestigio, nao pudesse levar a efeito urn
certame que, estamos certos disso, havia
de ter uma larga iprojec!(iio, tanto em
Portugal como no estrangelro.
Os fad os foram-l!he adversos .
Somos ainda de pare:cer que as casas
rElgionalista'3 deveriaJrn chamar a s1 a respom:rubHidade destas manifestagoes {}e natureza cultural e de caracter hist6rico.
Seria belo estudo das suas regioes. Os organismo'l conporativos nao podeun nem
devem esquecer qUe 0 saJber nao ocupa
lugar. A pr6pr1a FN.A.T. s em querer
meter foice em seara aJhela, tinha neste
campo muito para eJqJandir e afirmar a
sua acgao educatl<va. Nao basta a t ertillia
numlsmatica que Se rea:liza s emanalmente ...
Quanto ao Estado,

aguardamos que

as comemoragoes hem iqulnas digam da
sua justiga.,.

OBTENHA NOVOS S6CIOS PARA 0

Clube Filatelico de Portugal
RECEBA, PEQA, MOSTRE, DIVULGUE 0

«Boletim do Clube Filatelico de Portugal»

PAR.o.A.

A MAIOR PUBLICAQAO FILATELICA PORTUGUESA
GORDOS,

MAGROS,

ALTOS,

BAIXOS

Av. Almirante Reis, 70-3. o..-Dt.o

CASA AFRICANA

PORTUGAL
LISBOA/PORTUGAL

2 CRONICAS

A propo8ito de expo8ic;oe8
Ternos costume, para deleite do iIl0S, 0
espirlto e gosto ide aprofundar conhecimentos' sOibre materia iIlumismatica, folhear, de vez em quando, a bela revista
NUMUS, oDgiio da «SodedaJde Portugue~a
de Numismatica:., do Porto. ColaJbora!;ao
escolhlda, e de mestre.s. con<;a;grados, ~u
perlormente dirlgida e concebida, todas as
vezes que aJblro as p8Jginas ,daquela revista,
parece~e encont~ar

s~mpre nOiVi~d e~,

erobora aJlguns arbgos Ja tenhaJffi sldo hdo~ uma e dUBS vezes. Na minha estante,
dedicada a estes assuntos de moedas,
ocupa lugar de honra, il, taJ1vez por iS50
mesmo, colocada.eJII1 posi!;8.0 de f8lcH escoIha. Eniim, para concluir este preambulo,
gosto de ller aquela revista.
Ora quando" da Ultima vez, the ded~
quei 8Jl'gun~ minutos de aten!;ao, llembrel-me de folherur a respecti.va co~ec!;ao, paraa:notar a s referencias feitas a e1Cposl!;oes numismaticas leiVadas a efeito, nestes
UltimoS! tempos na nos~a terra.
Esta diligen~ia devera tallvez atribuir-se aos dois llit.imos acontecimentos numismati'cos, urn reaJlizado em Setubal, no
sailao nobre dos Pa!;os' do ConcelhD, e outi'o mai ~ mDdesto nas p~opor!;oes, mas
constitumdo homenagem, pooemos dizer,
condigna homenaJgem ao mestr.e Dr. Leite
de Vasconcelos que de~ou uma obra notavel neste rwino da ciencia humana, e
CriDU discipulD S, e que foi realizado nas
s8Jlas do «Clube FilatelicD de PDrtugal) .
A estes dois acontecimentos, ja fizemos
referencias nestas colanas.
Dessa nOSEa busca, anot8JmDS 0 qUe se
vaJi ler.
LO'gD no' primeirD vDlume, referente a
1952, a CiSociedade pomugue'!a de Numismatica:. anunciava 0 seu iprDp6sito de realizar nO' ana seguinte, uma elq)osl!;8.o de
mDedas. Feliz ideia, e digna ,dos maJiDlI"eS
aplausos. Mas 100go nos nllmeros seguintes, infor.ma das ,gran{les dificuldades e,
P'ossiiVelmente, resistencias' encontradas,
certaJffien.te devido aD egotsmo dos coleeciDnadDres, assim 0 afLrma. M'a is addante,
em Dutra pequen.a noticia, declara ficar

Pelo

DR. ARNALDO BRAZAO
aguardando' 0' re.sultado das dHigencias
f eitas juntO' das entklades gDiVernamentais.
E ate aJgora nada mais foi dito. Quer
iStD dizer 'que ~ma justa. aJSpira!<Ao fra:
caSS()U Jamenta.velmente.
Ainda no mesmo fasciculo a referida
remsta infor.mava que a Empresa CWbDnif,e ra do Douro, Ld. a haJiVia levado a efeito mais uma Elqlosi!;8.o NumismAtica do
PejaD 'com tDdo 0 'b rilhantismo, aumentan do.' 0' seu interesse, de ana para ano,
pelos exemplares eJqlostos, e eIll n11mero
s:emrpre crescente.
o 4.0 n11mero da revista, relatilvo a
D'ezembro Ide 1953, publica 0 programa
da elq)osi!;ao filatelica e numismatica da
Guarda levada a efeito por uma comissao, e com 0 a,uxUio material do Turismo.
Mais tarde, no seu nllmero 7, de Dezemlbro -de 1954, pulbl1c~a uma pequena
resenha onde se diz que a principal finaHdade era coTher elementos hist6rico-arqueo16gicos no distrito da Guarda.
Os expD~itores, salvO' errD DU omissao,
fo,raJffi em ntunero de 7, aJPareceu grande
quantidade e variedade de moedas, e a exposi!;ao teve Jugar no salao nOibre dos Pa!Oos do Concelho.
A revista n.O 17, de Setembro Ultimo,
comunica aos seas leito,res ter constituido
urn grande ~xito a eJqlDsi!<Ao numismatic a
de NOiVa Lisboa (Angola), promovida por
Jo·se Alves das Neves. Te-ve a plI"esen!;a do
GOiVernaldo,r do Distrlto, do BispD da Diocese das autoridades cLvls e militares e
de ~uitas. outra'! individualidades.
.E stiveram expostas cerca de 2.000 numislmas nacionais e estrangeirDs, e muitas estaJIDPas pubUcadas na «CartHhalt de
P. Batalha lRei'!. A dmprensa aJllgoftana fez
elogiosas referencias a este belo certame
cultural.
No mes de Setembro wtimo, no wao
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1'itirio
Carimbo do Barreiro, e carimbo
do «Dia do Selo»
Aqui ha seman as, ,escreIVemOg uma croniqueiha em qUe aJPontamos alguns dos
principais motivos porque devia ter sido
autorizado urn carimbo comemoratiiVD da
1." E1Cp05i!;Ao Filatelica do iOistritOo de
Setllbal, realizada no Barreiro. E, no final
dessa croniquelha, prometemos uma outra, 'em qUe apontarlaInOs os moUvos porque tal exposi!;Ao tfHatelica nao teve carimbo 'comemocatLvo ...
!Mas acontece que, por urn Iado, s a meteraJffi de per.meio' outros assuntos mais
urgentes, como e verdade que, por outr~
lado, tudo temo'! feito e faremos para Iimar westas, evitando 'c onflitos e pOolemicas contraJProducentes, WVO naqueles
casos em que 0 respeito qUe deIVaTIOS aos
nossos leitores, e a n6s proprios, nos Impoe qUe nao fiquemos ca:lados.
Passaram algumas semanas e, entretanto, os nOESDS C.T.T. que, no capitulo
das cOmemDra!;oes do «Dia do Seld:., lamentfl.velmente continuaJffi a mostrar-se
bastante atrasados, tiveram 0 born senso
de, pelo menos, deferir 00 pedido do Clube
Filatelico de PDrtugal, autorizandD 0 uso,
naquele dia, de urn carimbo comemorativo da exposi!;ao' filatelica por aquele
clube <reaJIizada, e fl. qual ja aqui fizemos
merecidas referencias.
A a:utoriza!;ao deste UltimO' carimbo
fDi urn a:cto de justi!;a que, como, tal, nos
cumpre registar e agradecer aos altos dirigente's dos nossos C. T. T.
Como tantas vezes !hes temDs ditD,
n6s, ne.ste assunto dos carimbos, nao queremos oito - , nem oitenta. :Ii: no meio
ter.mo' qUa esta a virtude, ja que 0 m eio
ter.mo e qUe SffiWe os interesses dos C.T.T.
- e dos coIeccionadores.
Ora e claro que, sendo os carimbos urn
ramO', DU, me'lhor, urn afim da ifilatelia,
carimbos comemorativos devem ser concedidos, de prefelI"encia, a todos ou a quase
todos OS acontecimentos filateUcos, espe-

cialmente quando soUcitados DU recomendados pelas entidades' competentes.
E isto pelas razijes que tamibem temDS aJPontado, por ootras que aponta<reremos, e, acima de umas e DUt~as, pvr
esta, que e 6bvia: sendo as expoSl!;OeS filateUcas os maiores veiculos de pTOpaganda da filatelia, e, portanto', dos selos, e
sendo elas da realiza!;8.o desintere.ssada de
entidades ou de dndividuos sem qualquer
ajuda econ6mica, seja d e quem for, - 0
menos que se pode pedir e desejar e a
autoriza!;ao de urn carimbo' que, alem de
comemorar 0 acontecimento, de a pos,sibilidaJde de aJllgarlar duas ou tres centenas de escudos, pela edi!;ao, de urn sOibrescrito especial, com 0 r.espectiiVo carimbo,
de maneira a atenuar ligeiramente os
enormes encargos das 'l"eferldas exposi!;oes filateIicas.
•
Parece que ninguem srube quais sejam esses encargos, com ,exp.ediente e
propaganda, a,rranjo das e.stantes, alugu·er
e transporte1 dos vidros, edi!;oes do regulamento e do cat8Jlogo, pessoal de limpeza
e de montagem da elqlosi!;ao. PDis basta
que fique aito que aquela mencionada exposi!;ao filatelica do c:Dia dO' Selo:., subsidiada somente pelos pr6prlos exposit!)res, deu al'guns milhares de escudos de
prejuizo ao Clube FHatelico de Portugal...
-

V.C,

As circulares filatelicas
lIos C. T. T.
N6s, que dizemos muito mais bem do
qUemail.e.sOIbretudo.• qUe sentimos multo
maiar prazer em. dizer au escrever elDgios, dOl que em apontaJr erros e deficlencias - enaltecemos, no domingo passado,
a autoriza¢o dos nDSSOS C.T.T., para 0
carimbo comemorativo da elq)osi!;ao fhlatiHica dO' recente <iDia Ido SelO) , organizada pelo ClUibe Filatelico de Portugal, e,
d05 dois elogios que anteriDrmente tinJhamo'S prometido fazer aos mesmos C.T.T.,
queremos hOje dedicar -esta cr6nica ao segundo, Deferindo-nos urn PDllCO mais vincadamenteBs Ultimas circulares anuncia-

·Ainda ac5 comemorar;oe8 do
IV

Hbla bo seto"
o 6an'lu~t~ ~~ e~n6'lat~'lni:zafa~

SHANAHAN~S

~"S 6ilat~lista., lis6"l!tas.

cA nolte, -em Lisboa, 0 ~Dia do .g.~lo ) foi
comemorado com urn jantar num restaurante tfpico, ondeestiV'eram reunidos, em
franca c~raterniza~ao, Os varios seetore,g de actilvidade da fllatella nacional,
~grandes
premios), diI'lgentes, comerciantes, cdiplomados), jomal1stas, coleceionadores grande'! e pequenos, numa
mesa com uma centena de talhel1eB, onde
predominalVaID Bllgumas senhoras das famiHas dos coDlVivas.
A figura !IIlB.l'Calllte do repasto foi 0
Dr. A. J. Vasconcelos Ca.llvalho, pre')idente do ClUibe Filate]deo de Portugal, que,
com 0 ' seu ·e ntusiasmo comunicante, manteve a ass-istencia em pel'lTlanente surpl1esa.
I
Dave-se a sua iniciaUva 0 8!puramento
de avultadas quantia'! na almoeda de pe~as fllateIieas oferecidas para, com 0 seu
produto, benefidar obras de caridade. 0
cuidaJdo e espirito c om qUe foi ol1gan1zada
a 'e menta, e a elim1na~ao de diseursos,
tornou aquela l1eun!ii.o 0 mais agraxiavel
momento do ano filatelico.
A C!lJbeceira da mesa, (} Prof. Dr. Car-

los Trincao, ladeado por Senhoras, manteve 0 nivel que todos desejamos nos con.tactos e no desenrolar das. nossas actividades durante a falna dos selos.
o eomerclo de selo'! para eolec~oes,
quis cocperar generosamente nesta festa,
e eompareceu com os seus mais destacados elementos - conceituados comercia.ntes da nOBsa pra~a - e trouxeram ricos
brlndes pa.ra os fllatelistas. IDles foram
os cmrugo, ) generosos (nada negoeiantes)
qUe de momento a momento faziam 8!pareeer sothre as nossas ca.be~as, ora um
bela desenho orlgin!lll que s·eIWira para estudo de urn selo, ora um cla"sificador,
ora uma rara moeda de ourO', um leque
com reprodu~oes de selos... En.fim, todos
ficam.~iS surpreendidog, com tanta genti}.eza, .eo todos ftxamos melhor os seus nomes: Augusto Molder, Frederico VUani,
J. ·E ll, etc.
Podemos rufirmar qUe em Lisboa existe
ja uma familla fiIatelica com coIlidi~oe's
de vida scrcW, com um eonvi·v io muito
frequente, com espirlto de col!IJbora~ao a
qUe nao sao estranhos 0 Comercio e a
Imprensa, e tudo ista deve-se a vigorosa
e jovirul actilvidade do Dr. Vasconcelos
Carwa.1ho, ineans8Jvel em el:minar arestas,
esclare'c er dlividas, fomentar amlzade'l entIle aqueJ.es que vivem no cmundo dos selos·) .

doras de novas emissoes, a'l quais, aJIias,
ja aqui iizemos merecMa referen.cia.
Ta1s circulares anunciadoras de cad a
nOlVa emis'lao, com reprodu~oes dos selos,
nas suas cores pr6prlas, e do carimbo de
1.° dia resper..tivo, e com a descri~ao dos
selo~, em poitugu~, franc!s e ingles, sao
excelentes elementos de iniorma~ao, e
com belo aspecto grWfl'Co, que as torna
das melhores de todo 0 Mundo.
iMoUvo pelo quaJl esreo de para.bensl os
seIWi~os a.rtiBticos dos nossos C.T.T.
Pedimos 'V'enia, a.p en as , 'Para duas pequenas sugestoes: qUe os selos sejam re-

produzidos nos seus taman!hos naturai'!,
para 0 qUe nao vemos inconveniente serlo, e que as referidas e excelentes circulare'! filatellcas sejam distrLbufdas com
um pouco mais de anteced~nda, no intereSSe dos filatelistas, aos· quais essenclalmente se destina, e, ate, nO'S dos pr6prioB
C.T.T.
E s6 acres.centamo·s mals duas palavras: Se os seMltos filatelicos dos nossos
C.T.T. Se a.pel1fei~oarem sempre como nes~
tas circwares filatelica ~ - nao terao fim
os 'eloglos qUe todos n6s, filatelistas, entuslasticarnent e lhes faremos. - V. C.

SOlb re' 0 grande banquet e reaJIizado em
L1.9boa, no restaurante ( A Severa> • no
Ultimo ciOia do Selo) , transcrevemos da
revista cF'lama> , de um exeelente artigo
de Artur Santa Banbara:

os

NOSSOS

LEILOES

DE

SELOS

sao OiS maio res do mundo. N6s efectuamos vendas quase todas as semanas,
nas quais oferecemos cerca de 1.000 lotes, 0 valor total dos lotes oferecidos
em cad a vez varia entre 5.000.000$00 de Escudos .e 10.000.000$00, e algumas
vezes mais. Po rem n6s procuramos fo·m eeer para todos os gostos possiveis.
o valor dos :lotes individuals val de tao pouco como 200$00 Escudos, em
esca.la aumenta.tlva ate 1.000.000$00 por lote, .e algumas vezes mais. As
maio·r es colec~oeB sao-nos enviadas, e proficientemente retalhadas, a fim de
servir-vo's. Encontrareis, em cada eatB.logo a'3 maiores raridades em agrupa·
mentos especiais, e tambem em lotes para as bolsas mals modestas. Material
da Hist6ria Po">tal, Colec~oes· de Paises, Graodes e Pequenas Colec~oes, Lotes
por AtlliCaodo, etc. Os nossos catB.logos sao prodigamente llustrados, con tern
um Dicionario FilateIico· em sels id:omas, e sao distribuidos inteiramente
livres de qualquer despes:a.
N6s oferecemos aos licitadores por escrito as mals surpreendentes garantias:

I

(1)
(2)
(3)

Escoolha ap6s a recep~ao .
Ilimitada garantia quanto a autenticidade.
Garantido minimo pre~o de revenda para 0 comprador, identico ao
pre~o pago por muitos lotes (menos as comissoe'l),

N6s tarnbem of ere cern os outras facilidades fantlUlticas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

cAufira ducro dOiS selo'3 - 8·em correr risco:..
Sistema de dupla possibilidade.
Retirar para a colec~ao 0 que Ihe convier.
Generosas condi~oes de venda.
Trans!IJCcione com selos e tamlbem com Gutras mercadoria'l', etc.

Os· no'\'.lOs cat8ll0gos sao os mais profusamente lidos no mundo, e descle
que os reClaba regularmente, niio p'o,de delxar de saber 0 que e qUe vai pela
Filatelia.

PORTANTO
Pe~a para ser incluido na lista dos recebedores do nosso catalogo! 1:
gratis, lilVre de porte e mesmo gratis por aviao!

SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS, LTD.

•
89 Upper Gt. George's street DUD Laoghalre, Co. Dublin, EIRE - mLANDA
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L<lte 1976 - In~laterra - Eduardo VII
1. R . Official 6 d. viol eta, novo.

S~l'Vi.!;O

DE PORTUGAL

do. 19ualmente com certificado, 8IValiado
em cerca de 140.000$00. Sao conhecidos
56 tres exemplares deste selo.
Nao admira que Mohl'lllaDD, saJbendo 0
que. vende, desde selos para colec!ioes de
mcdestissimos estudantes, ate rarldades
como 0'1 'exe~lares deste seu ~ehlao, diga
dos selos : «As pequenas imagens coloridas nao sao unicamente verdadeiras portadoras de 8liegrias, mas igualmente as
saJvadoras com que podemos contar nos
tempos mallS:' .

Exemplar unico, com certiflcado da Roy8li
P ,h ilatellc Society. 0 outro s el() con'hecido
esta na colec!;ao da Rainha ISaJbei. 0 restante da folha, inteiramente intacto, esta
guardado nos correios de In~laterra. E ste
selo, como \inico, estSiVa calculado para
venda por 350.000$00 .
Lote 1977 - In~laterra - Eduardo VII
- Sel'Vi.!io I . R. Official 10 sh. azul, usa-

em

No decorrer dos dez primeiros dias do
novo ano, esteV:e patente a curiosidade do
publico, no iS alao N Oibre do Go.verno Civil,
am8ivelmente cedido para 0 efelto, a I
EXlposi!;iio FilateJica E scolar, reallzada
s ()b 0 patrocino da M. P.
.
No actO' da Inaugura!;iio, estiveram
presentes altas p er sonalidades da vida do
distrito, sob a presidencia do sr. Governador Civil, dr. Manuel Marques Teixeira, que COl1tou a fita simb611ca, e percorr eu a Exposi!;a:> com curiosidade e verdadeiro interesse.
Faziam parte da C~anLssilo de Honra
os srs. G()vernador Civil d() iDistrito, Presidente da CAmara Municipal de Viseu,
R eitor do Liceu, Delegado iPrOlVinci8li da
M. P., Presidente da Com~q sao Municipal
de Turismo e PresJ.dente d() Gremio do
Comercio. Todaa est as entidades duma
maneira ou de ~Utra, souberam prestar 0
seu apoio a iniciativa, c om especial relevo
para 0 s.r. dr. Marques Teixeira, que, d e.sde
logo, desCOTtinOU 0 sen.tido 10u'Vavel do
acontecimento.

NrosviECAS
.1' Oflzem brO,4S- J'

LIS BOA

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAlOR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA!
A DE MAlOR TlRAGEM!
UMA DAS REVlSTAS PORTUGUESAS DE MAlOR EXPANSAO!

VI

Um IIspecto dll expOSIl;ao, durllnte II visitll des
entidlldes ofic:iais.

seu
Por
LEMOS MONTEIRO FERNANDES

A Comissao ExecuUva era integralmente composta de j()vens com menos de
20 ano~, a qUe nao deixa de admirar quem
percorre com urn olhar, pelo, menos curioso, as vitrines expostas. Silo ele.s·: Maria
Margarlda Martins de Campos, 011lando
Maria Mal'ques Re, Luis iEustaqulo Periafiez de Andrade, Francisco de Assis Seabra Afonso Cardoso e Ant6nio Jose Franco A:Jexandre. Todos estudantes do Liceu,
e todes portadores dum extraol'dinario
gosto p ela cultura.
iDurante os primeiros dias em qUe esteve 8Jberta a exposi!iao, pode dizer-se que
a afluencia de publlco nao foi desanimado,r a; e preclso, ate, lervar em conta 0
facto d e Viseu Dii,() ser positlvamente urn
centro filateIlco, nem sequer urn emp6rio
cultural. .. No entanto, duas agora, mais
cinco daqui a pouco, as pessoas foram
aparecendo, - e quem foi gostou.
A certa altura do certame, reuniu 0
juri, que era composto pelos srs. Prof. JaL
me Ribeiro de Oliveira, Afonso Alexandre
Magalhii.es e GOD!i8lio Pires. de Bandeira
Calheiros, qUe classificaram os expositores como s egue:
Classe IT - Portugal
Alines. b - conjunto de uma on mais
emissi'ie.s de selas
1." premio - Ant6nio Carlos do Amar8li wpes Ferreira - Viseu
2.° premia - Mario Barroso, Martin'S
-Porto
3." premlo - Francisco de Assis Seabra Afonso Cardoso - VLseu
Aline&< a - coIec!;iio de selos tipo
3.° premto - Lufs Eustaquio Perianes
de Andrade - Vlseu
o 1.° e 2.° premios nao foram atribuidos.
Classe m - IhlIas adja.centes e Ultramar Portugu~.
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Rarldades, erros e varieda-

des isoladas.
1.° prernio -

Ant6nio Carlos do Amaral Lope.s Ferreira - Viseu
Alinea b - Conjunto' de uma. ou mais,
emissoes de selos
1.° prernio - Francis,co de Assis Seabra A. Cardoso - Viseu
2.° premio - Jos:e Coelho Ramos
Classe IV - Paisels estrangeiros
Alineas a e b-Col~o de selos tipo,
conjunto de urna. ou mais emissoes
1.° premio - Paulo de Oliveira Sa. Ma_
chado - Porto
Alinea b - Conjunto de urna. ou mats
ernissoes de selos
2." premio Jose Coelho Ramos Viseu
Alinea c - Rarldades, erros e variedades isoladas
I." premio - Paulo de Oliveira Sa Machado - Porto
Classe V - Vana
a) Col~· tematica
I.· iPaulo de Oliveira Sa. Machado
Porto ( de"'Portos)
2.° Jaime Saraiva Canto Moreira
Viseu (mot. rel!giosos)
Alinea b - Sobrescritos: comemoTati
vo's de 1.0 dia.
1." premIo - Luis Eustaquio Perdailez
da Sllva Andrade
Ap6s e.stes elementos de reportagem,
ocorre fazer urn juizo acerca do que esteve eXlposto no Governo Civll. E pode dizer- e que houve mais virtu des do qu e
defeitos, e estes dEWem-se, sohretudo, a
uma organizagao apre.ssada, e sem grandeS' meios para agir.
A principal deficiencia residiu, quanto
a n6s, na falta de unidade do certame; 0
juri encontrou dificuldade.s seI1ias em classificar urn conjunto pouco homogeneo, em

SOBRETAXAS L 0 C A I S
DA INDIA EM ESCUDOS
Correio, Porteado e Assistencia.
AJlguns de tiragem muito limitada. Para encomendas por aNiao,
juntar 3$30. - L. M. DE NORONHA - Uca.ssaim - Bardez Goa. APS, OFIP, OliF, NiPS, etc.

DE

PORTUGAL

que as pr6prias .colecgoes individuais forneciam impressoes fugitivas, e parceladas.
Mas este facto nao Se dEWe aos Organizadores, nem sequer aos expositores, mas
sim ao ambiente filatelico que se respira
na Provincia, a cortar a.s inic!atLvas de
profundidade. De resto, veja-se 0 segumte:
o publico pr.esente no, Salao, ao longo dos
doze dias de Exposigao, dedicou toda a
sua aten!liio ao colorldo dos selos e iL beleza pict6rica desta ou daquela especie,
mas nao passou daI. ~ claro que, as'liln,
nunca urn empreendim.ento, deste genero,
e neste meio-, po de surUr 0 ·efeito desejado.

mohRmann
SOCIO

n.o

952 00 C. ~.

Por

J. R. DIAS FERREIRA

A ver.dade, porern, e que dois aspectos
sao suficientes para apagar 0
valor destas circunstancias, aparentemente desanimadoras: em primeiro lugar,
a vulgarizagao do selo, que, sem duvida,

positiv~s

Da esquerda para a direita, 0 Dr. Manuel Marques Teixeira, Governador Civil de Viseu: Dr.
Armando dos Santos Pereira; Tenente-Coronel
Silva Simoes, presidente da CAmara Municipal
de Viseu; e LuIs Est&quio da Silva Andrade.

se: conseguiu; e, por outro lado, a mo.vimentag!i.o jUiVenil que, aliada a uma grande fe, tornou pos~ivel a I :m,q,o:!!ig9.o Filatellca Escolar, em Viseu.
Por estas e por outras raz<le.s, podem
os joven'> expositores ~ organizadores COD_
cluir que - valeu a pena.

L.M. F.

p.

Edgar Mohrmann entrou para nosso
cons6cio pela mao amiga de J. ELl, no ano
de 1950, ~, de.sde entAo, nao deixou mais
da honrar-nos com a sua amizade.
Leiloeiro de renome mundial, perito,
representante de casas de primeira categoria na Aletnan!ha, tem 0 seu estabelecimento comel1cial em Hamburgo - Speersort, 6.
iMol1hmann realizou a.gora 0 seu centesimo lellao· de selos, com 3659 lotes, e
todo'! de grande valia, descritos num luxuoso catalogo, com suplemenro fotoglrafico.
Aproveitamos 0 factO' para felicitarmos este nosso cons6ciOl pelos seus quarenta ano,Si de actividade' :£ilateIica, e pelo
exito do seu 100.° leilao,e prestar-lhe
merecida homenagem, pubUcando alguns
tragos biogrMicos da sua vida.

Edgar Morhmann iniciou a sua car,reira filatelica em Lubeque, em 1918, com
urn pequeno e.stabelecimento, e por vezes
vlu-se desencora.jado de prosseguir, quando ouvia faJlar das grandes ca'las filatelicas da epoca, como Kosack, Senlfs, Gibbons, Yvert, com as quais nao po.dfa competir. Porern, cO'm grande persistencia, e
reco'rdando-se de qUe todos os colega'l tinham comegado 'Como ele, lang...'m-se ao
traJbalho, e a sua casa prosperou a tal
ponto que teve de mudar para Hamlburgo.
Data de 1923 a sua primeira viagem
para compra de selos, e a vis:ta a grande1 aoleccionadores, e ainda a .sua primeira transacgao importante. Ate hoje, ja
sobrevoou 0' .AJtlantico mais de uma centena de vezes, tal e 0 volume dos seus
neg6ciO's, e por ser 0 linico proprietario
da firma.
Entre os seus clientes, contava-se 0
Rei Carolda Romenia, urn verdadeiro
filateli'lta, e em cuja vivenda, no E5torll,
o visitou varias vezes; Steinway, faJbricante americana. de pianos, a quem ajudou a formar a SUa extraO'rdinaria colecgao; Hans LagerJO'f, de Nova Iorque, e
Seven Hed:n, de Estocolmo.
Muitos e valiosos selos> plllSsaram-lhe
pelas maos, com a linica excep!liio do
Guiana. Negociou a mais famosa carta do
mundo, que esta. franquiada com os selos
das Mauricias de 1 e 2 p . Post Office,
pega que pertence iL colecgiio Burrus, da
Suiga.
Em 1934, foi nomeado s6cio hono,rario
do 'Ruagefield Clube, sendo 0' primeiro
'a lemao distinguido com e~sa nonra. Em
1950, foi tambem designado s6cio honorario da Ca.pitol Pihilatelic SO'ciety. Encarregado <de organizar a exposigao do
Museu dos Correlos alemaes, no National
Bhilatelic Museum, em Fila.delfia, em
1952, ganhou uma taga d e ouro.
Os se,loSl mats importantes do seu 100.°
leilao foram:
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Ordenanzas de Correos de Esp anha:. , que
~e ficou devendo ao Director de Correios ,
Greg6rio Cruzada Villamil, secundado
pelo Chefe de Correios, Manuel Vasquez.
Esta publica!Oa-o dos Correios do pais
vizlnho, 'cujo exemplar enviado 0 <OIube
Filatelico -de Portug!lJl:. agrrudece, e extremamente curiosa , nao s6 sob 0 ponto de
vista da filatelia, mas tambem do da Hist6ria, inserindo excelentes reprodu!015es de
gra,vuras, entre as quais a da mulher do
Imperador, a Infanta Isrubel de Portugal.
- -0--A inaugura!<iio do novo ed:ifi-cio, de seis
andares, para 0 correio ,de Ceuta, deu enseja a que a Direc!<iio dos Correios e Telecomunica!015es de Espanha editas"e umas
<Notas solhre q Correio em Ceuta:., publica!Oao multo curiosa, 'em que, principiando por estudar a or:gern do- nome, que se
atribui a SEPTA dos romanos, provavelmente devido as sete colinas que dominam a cidade, s e descreve 0 territ6rio, a
Sua hist6ria, sern esquecer qUe foi conquistada aos mouros pelos portugueses, e
Se faz, seguidamente, 0 estudo do desenvolvimento que 0 Correio teve, sucessivamente, no decorrer d ~s tempos, ate atingir 0 desanvolwimento e e;ficiencla qUe tern
hoje. 0 Clube FHatelico de Portuga;l, agradecendo 0 exemplar enviado, curnprimenta
a Direc!Oao dos Co,r reios do pais vizinho,
por mals esta sua iniciativa.
M:£XICO

o CataIogo especiaJlizado de s elos a ereos do Mexico, editado pelo colecclonador amrudor Frruncisco Monterroio em Mexico, Alpartado Postal, 29840, e hma publica!Oac;> modesta,cujas reprodu!015es de
gr!IJVUras sao bastante mas,escrita em
ingles, e com as cota!Ooe.s em d6lares americanos, e que molu1, alem dos selos-tipo,
as varleda.d es de papel, erros, pravas, filigrooas, e unperfura!Ooe.s que 0 autor p6de
encontrar.
Trwbalho que interessa principalmente
aos qUe se especiaJizam na te:matica de
avia!Oao, e que, sem grandes pretensoes,
pode ter certa utilida>de.
ITALIA
Acabamos de receber a 4.' edi!Oao\ para
1959, do esplendido cataIogo de selos italiwnos, que as Publlca!Ooes S.C.O.T. - Via
Roma, 101, Turim, editam, ao pre!tO' de
1.400 Frs. frwnceses, ou 12 Frs. sul!Oos.
Hwbituados as mara.vHhosas edi!Ooes

anteriores, estranha.mos urn POllCO esta,
totaJlmente diiferente, se bem qu'e muito
boa.
A razao estA em que, continuando a
esp e:ci!IJliza!Oao de todas as regioes italianag" com a mesma extensa descri!Oao e
numeroslssimas reprodu!Ooes, teria que set
pubUcado um volume cujo peso e cuj?
custo salriam fora dos l1mites normais
lara 0 grand e publico. Resolveram por
isso os editores Iimitar 0 texto ao a.bsolut!IJmente illldispensavel, sem comprometer 0 caracter e'!pecializado da publica~o, visto que 0 catB.logo e todO' especializaJdo.
Ao lado da sua num~ra!Oao pr6pria,
lasere tB.I!llbem a des CataIogog Yven e
Scott.
A comp.osi!Oil.o em duas colullas permitiu redu·z ir 0 niimero de p8Jginag" e facl!itar a consulta . Dado qUe todos os pre!;O'S foram corrigido~ segundo as fiutua!Ooes <do mercado, 'e ste eatMogo continua
sendo um bom guia nas trocas e comercio
in ternacionais.
lil, digam05 assun, uma edi!Oao popular,
a um pre!Oo acessival, do catMogo Bolaffi,
que. nat) faz perder 0 prestigio do mesmo.
Aguardamos com vivo in,t eresse a publica!Oao que os editores anunciam para
breve, e qu e', segundo dizem, sera <uma
obra a qual cada coleccionador reS2iIWara um lugar de honra na sua btblioteca:., «destinaJda a durar mala do que
os escas·os dOze meses que as varla!Ooes
de cota!;ao e as nolVidades concedem a
caJda cataIogo:., porque «sera mats do que
urn catalogo. e, de cataIogo nao conservarA nem sequer 0 nome:. .

NO IV «DIA DO SELO», EM LISBOA
OS
COMERCIANTES DE SELOS:

COLABOR~,VAIaOS~NTE,

AUGUSTO MOLDER
J. ELL
FREDERICO DE VILANI
ALFREDO SCHICK
Compre Os seus s elos nos comerciantes:

AUGUSTO MOLDER
J. ELL
FREDERICO DE VILANI
ALFREDO SCHICK

o cDiario Ilustrado:. encerrou pela sua
parte, em 12 de Deze:mbro, illtimo - embora em 26 do mesmo mes tive"se, ainda,
voltado a referir-se ao assunto - a polemica acerca dos aelos chamaidos de S .
Teot6nio.
o publico tomou conhecimento dos argumentos aduzidos, quer pelo distinto
jornali'lta Lopes Rodrigues, quer pelos C.
T .T., e ja fez, por isso, 0 seu juizo,
Sobre tal nao nos pronunciar,emos, nem
iremos deitar achas num fogueira que, voluntariamente, 's e quis extinguir.
A mal'gem da polemIea, a margan
mas, e pOT isso mesmo, urn poueo pr6xim~, alPena'! queremos lernlbrar 0 seguinte:
- Em 1957, a Fran!Oa emitiu um selo
comemorando 0 tricentenario <to <Descours de la Methode:., de Descartes (n."
341 do cat8ilogo Yvert); tem a ef1gie de
Descartes e, como fuIlldo, unl livro a.berto
onde se Ie <Discours sur la Methode:. .. .
... ,A swm'b ro e e"lpanto nos mundO's fila.telico e Uterario.
Pois que fizeram os C.T .T. frooceses?
Sem gastar um centavo em pll'lemIcas,
admitiram 0 err.o', e substituiram 0 selo
por outro, que no catMogo Yvert tem 0
n.O 342, e no quaJl .se v~ a legenda mudada
para <lDiscours de la Methode:., verdadeiro e correcto titulo da obra imortaI.
- Em 1956, foram emitirdos pela Memwnha Oriental, comemorand:> 0 centenario da morte de Schumann, os selos, que,
no catMogo Y'V'er,t, tent os n.Os 251 e 252,
nos quais, atras da ~gie de Sclhumann,
Se v~em Os primeiros compassD'S de uma
partitura de ISchubert. Demais tratando-se de mUsica, isto daria, noutros lugares,
ensejo a uma grande cantata.... Pois os C.
T.T. respe:ctLvos limitaram-se a sub'ltituir
aquales selos por outros que, na realidade, tern como fundo, niio uns compassos de Schubert, mas os de uma part1tura
de Schuma,nn.
Erros em selos, e de palmat6rla, a.parecemem todo 0' mundo. He. que admiti~los, qUe emenda-Los, mas niio que tentar
encobri~los com mu~ta, muita poeira, que,
aJem do mals, e irntante para os olhos .. .
Admitamos, por um momento, que as
C.T.T. ingleses itinlham ten1:aldo justificar

Pelo
Dr. Anf6nlo d'Almelda Figueiredo __1

o selo de st. Kitts-Nevis, emitido em 1903
(n." 23 do catAlogo Yvert), em que a.pareCe Crist6viio Coioillibo munido de um
6cuJo de um larguissimo 8JlcaJDce tentando
descolbrir a America... Que rios - que
mares, direi eu - de tint a na1 correriam,
.!:12m que fosse poso~vel Urar 0 oculo ao
Critoviio Colombo, nem colocar a sua des
coberta em epoca posterior a do 6culo .. :
Enfim, a margem da polemica, assistimos, como divertidos espectadores, ao
destfHar do cortejo ...

par a
COZINHA
AQUECIMENTO
AGUAS QUENTES
ILUMINA~AO

REFRIGERA~AO

BAIC/BfA
UMA CHAMA VIVA DNDE QUER QUE VIVA
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Rodrigues, do· que com aquele que figu.r a
nos selos.
MastanJdo-se da pohS,mica, a «Nota>
prosseg'Ue com uma citaltAo de referenclas que algumas revlstas estrangeiras
fazem aos selos portugueses, pOT exemplo, 0 alogio qUe 'Illll& r evista :inglesa f ez
aoS selos da «Primeira Dinastia>. A paginas XI, insere-se um curiosa p eriodo que
come~a assim: - <solicitamos 0' auxllio
de uma orientadora e construtiva ... >, mas
nao se reparrundo que na pagina HIla
vem 0 aviso qe qUe a ~dministra~ao dos
C.T.T. nao pode sustentar discussoes em
jomais...
Estarao assim a s paginas do Guia Oficial dos C.T.T . ta,D generosamente a;bertas
ao publico?
Com esta duvida palra.ndo no nosso
esplrito, findamos a leitura s em conseguirmos sruber, afinaJ., quem foi a alma
bem fo·rmada que Se desesp erou ...

o Olube FilateIico de Portugal esteve,
des de 0 inioio, alfastado da polemica, sem
intervir, mas seguindo-a com vi'Vo intere~,se. E agora, com ela terminada, mals
uma razao para se consel'Var a. margem.
Ha, todaJVia, urn reparo que queramos
fazer.
Parece-nos arriscado ser-Se dogma.tico,
a sete seculos de dista.ncla, na apreciac;a.o
dos atributos ou distmtivos de determi:
nado personagem.
Ha certas coi.sas qUe nem pGr serem
banais e susceptiveis de serem usadas pOl'
to dos, deixam de constituir tra~o caracteristi<:o de urn 56; por outro ~ado, um
homem Ido seu tempo pade, inversamente,
ter como atr:libuto e distintivo quaiquer
coi:sa, Ibanal tambem, ao alcance de tados,
mas que, no seu prOprio tempo ja ninguem
U'la. E podeanos aduzir, ipara 0 comprovar,
dois ou tres exemplos simples, corriqueiros, ,b anais, qu~ niio carecem de cita~oes
b~bliogrWficas , -e estiio aD ailcance, niio s6
dos eruditos, mas de todo 0 puhlico em
geral.
Hou~e em tempos um famoso desportisota portugues', jogador de futeboI, que
jogava sempre, cremos que por exigencias da prO'fissao, de luvas escuras.
Ora as lu'V8JS escuras nao sao distintiV(J1 dos jogador€.S de futebol, e muito menos de urn s6. Mas Se urn dia se fizesse
entre n6s uma emlssao de figuras reais
do desporto', como, por exemplo, a da Republica Dominica.na - selos n.Os 108 a 116

23

do cataJogo Y:ver.t - e nela figurasse um
jogador de futebol de lUIVas escuras, toda
a gente diria: - OLha 0' Carlos Alves ao passo que, se 0 represent ass em sem as
suas lu,va~, nlnguem 0 reconheceria, par
mais parecido qUe estivesse.
Outro exemplo:
Des,enhe-se um soldado alemAo da I
Grande Guerra, com 0 capacete de bicos e
os famo's os bigmdes a. Kaiser, e todos dirao : lil 0 Kaiser; fa~a-se 0 retrato', 0
mais parecido, de GuLlherme LI, sem 0
bf,g{)de, identico ao que cent en&;! de individuos, de entao, uQavarn, e runguem 0
reconhecera.
Ha, pOTtanto, atr·~butos banalissimos
que caracterizam urn indivi>duo, no meio
de centenas que tambem 0 u.sam.
Vejam05 0 inver'lO': Aqui ha uns 3D,
40 anos, todos os homens USWVIUll chapeu,
e, Cthegando 0 verao, todos, 0 chapeu d.e
palha.
" Maurice Ohevalier celebrizou a seu.
Desenh,e-se ·u rn tndividuo de <'mlocking"
e chlllpeu de palha, que fica ime'diatamente 0 Clhevalier.
A moda passou. Hoje ninguem 0 usa,
excepto Ghevaiier, que permanece fiel ao
seu distinti'Vo, ao seu emJblema, sem deixar, 1110 entanto, de continuar a ser um
hom em do seu bempo.
o erudito' que, Qaqui por u·n s setecentos anos, queira escrever a ,hist6rla da
can~() ligeira da 1Il0ssa epoca, e evocar
as suas figuras mals representatLvas, ira,
naturaJlmente, cOD.."llltar Os doc'.lmentos,
os arquivos de velharias, qUe sao a actualidaJde de agora. Verificando que a moda
do ohapeu de palha aCBJbou, poderla representar Ch.evalier .sem ele, no que E'Staria, e certo, no seu pleno d,:.reito, mas
ao aiirmar qUe <no seu tempo> 0 ~ande
Maurice seria representado sem ele, cometeria um erro crasso.
1!sto de a!firma:~oes dogmaticas, a setecentos anos de distli.ncia, tem os seus
riscos .. .

ESPANHA.
Cumprl:ndo-se, neate ano de 1958, 0
quarto centenario da morte do Imperador
Carlos I de Espanha, e V da Alemanha,
a Diree~ao Geral dos Correios e Talecomunicaltoes, em Madrid, reuniu em pequena anas muito cui dada e bem editada
publica~ao, uma serie de escritos e ordens
ditadas por CaI'los I, relatwas ao correio
de ESipanha, '6 totalmente extraidos da
obra, Unica no Mundo, <Anales de las

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
"Nota do Consultor artistico sobre um
pretenso erro no selo de S. Teot6nio."
Palo

Dos C.T.T., r ecebemos· e agradecemos
um exemplar de <Nota do Cons ultor Art1stico sobre um pret enso erro no s elo
de S. Teotonio·:. .
A.,bre com uma citallao de J ean Cocteau, que nos p ermitimos transcrever:
<Trinta linhas distral das, escritas, por uma
pessoa incompetente, e publicadas num
jorn!ill de 'gn-ande tiragem, podem levar 0
desespero a uma alma bem formada:.. Insere depois a ar.gumentallao e~o sta nas
colunas do <Dhl.rio Ilustrado:., p elo Sr.
Lopes Rodrigues, aiIlailisa as suas a:cusallOes, que diz serem infundadas e nao comprovadas, esclarece a es cassissima responsabiUdade do Consultor Artistico que
rufinal s6 <propOe 0 Artista que vaJi. e1aborar 0 modelo, a aprovalliio deste, e faz
a assistt!nc.:a e fiscaJliza!;iio em to do 0 proCeslID, em particular na pa,r,te grMica e
fabrib , que, devemos dize~lo, e esplendida, resultandcr, pOlltanto', que, naquilo em
que mais particularmente 0 Sr. Consultor

Artlstico intervem, as coisas salem excelentes.
S eguem-se trlts aiirmallOes fe~tas com
o intuito de r ebatE!lr as considerallOes do
Sr. Lopes Rodrigues, parecendo-nos que
a s egunda - a de que S. Teot6nio no seu
tempo seria representado com mitra, baculo e maqueta - tambem fica rnuitissimo lange de estar comprovada.
A publicallao e iprofus amente ilustrada
com graJVUras r epresentando muUas imagens de SaiIltos qu e se encontraan espaIhados em vario~ paises da Europa, abre
com uma gravura representando 0 S. Teot6nio dos selos, e encerra com outra, a
ilnica representando uma imagem nacional, e nao estrangeira, na qual se ve um
S. T eot6nio que, aiinal, e multo mais parecido com o·~ que aipresenta 0 Sr. Lopes

Liechtenstein - 2 valores (vista do
Principado) .
Luxemlburgo - 1 v!IJlor (paNilhao· do
Luxemburgo) .
{Marrocos - 3 valores (pavilhao de
Marrocos).
Nicara,gua - 6 valores (estrela ou brasoes, ou pavilihiL,,=,) e um bloco denteado
e nao denteado, reunindo os sels seIos. A
Uragem teria sLdo limitada a 30.000 series e 10.000 Ib locos.
Panama. - 7 v8Jlores (:vistas de diver50s paJVilhOes) e 1 bloco reunindo os 7 selos. A Uragem foi ainda mals limitada:
7.500 series e blocOlS.
Portugail - 2 valores ( estrela) .
Ultramar Portugues - cada urn dos
territ6rios tev.e urn selo (lfigura a:leg6r1ca
com estr'e1a), ho.rizont!ill para Angola, Cabo Verde, Guine, S. Tome e PrincLipe; vertical para India, Macau, MOllambique e
Timor.
RUssia- 22 valores (ipavHhiio da RUssia) denteados e nao denteados.

S. Marinho - 2 v!IJlores (alegoria com
e trela, ·e atomium) .
Tchecoslo;vSiquia - 6 valores (joalharia, texteis, brinquedos, indiistria, cristais, e pavilhao da Tchecoslo.v8.quia) .
Tunisia - 1 vB!1or (efi.gie de dois medicos : Andre Ves!illio e Albdet'ra:man Lbn
KhaIdoun).
Vaticano - 4 valOIles (2 com a efigie
do Papa e 2 com 0 pavilhao da Santa
Se), e um bloco reunindo os quatro
sel 0.3 , bloeo do quaJ hourve quatro tiragens
dif,erentes.
Para sermos completos, mencionemos
o anilncio de uma sene provruvel a em1tir
pela Repiiblica Dominicana, ainda que nao
teIllhamos conhecimento de que ja tenha
aparecido algo. Ha ainda uma emis sao
da Ro1l1l1nia obtida pOll" sobreca,rga, mas
dado que 0 'caracter ofici!ill desta e discutLvel, s6 a ela nos voltaremos a referir,
quwdo tivermos mais amplas informa.llOeS).

Dr Ant6nlo d'Almeida Figueiredo

L1nA DEI ~BlI- MIfiLlED[RLlnE-MEMB[R~ LinE - mu DEl MflBRES
Altera~Oes

- Reingressos - Moyos

PORTUGAL
3350-Fernando Ant6nio Gongalves Correia - ANenida do. Aeropol11:o, 98-3 .0, Esq. - Lisboa - (M) Po, l ....r,
Es, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3.90.93.
3351-Manuel Vieira Matos Viegas de Almeida - Rua Actor Vale, 53 - Lisboa - (P) PO, Fr, In, E'I, T. N. U.
60. 1. 2. Tematica 3. de Flores. 90.
93. 94. iFlores. Torrens.
3352- Isaac Holly - Aven. Infante Santo,
lote Part. n .O 4-5.°, Esq. - Lisboa
- Fr, T. N. U. 60. Egipto, I srael.
Franlla. Turquia.
3353--Carlos Ant6nio· Baptista P essoa Avenida Viriato, 54-1.°, Esq. Tortosendo - (P) Po, Fr, E ~ , T. C.
N. U . 60. 1. 2. 21. 90. 94.
3354-Dr. Alberto Pereira Ribeiro de
Queir6--aua do Salitre, n." 195-2.°
- Lisboa - {\P) T. N. U. 60.
3355---;Alberto Lino da CAmara Soares Rua Alexandre Herculano, 24-2.",
Dt ° - Amadora (M) Po, Fr,
In: T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 12.
15. 30. 90.
3356-OctWvio Augus to Monteiro Baptista
- Rua do Sol a Chelas, 23 - Lislboa - (1M) In, T. C. V. N . U. 60. 3.
90. 92 ..
3357- Alvaro Francisco Gracias Colag o Semlnario de S. Paulo - Almada (iP) Po, iFr, In, T. N. U. 60. 1. 2. 93.
335~dlo Ant6nio de Assunllii.o Feio
iBorges - Rua Ant6nio Pedro, 52-4.", Esq. - LiSlboa CP/ M) T.
C. N. U. 60.
3360-Joii.o Manuel Martins Santos Silva
- A'V'. Ant6nio Augusto de Aguiar,
195-2.· - Lisboa - (P) T. C. N.
U . 60. 1. 2. 3.
3361- Armindo Gomes da Cunha Machapo - Serzedelo - Guimaraes -

;

.

SOCIOS

(P) Po, Fr, In, IDs, T. U. 60 . 3.
90. 93.
3362---R.ui Manuel Ramos Caeiro - Rua
Joao de Deus, 18 - Oeiras - (M)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3363~Eng. Manuel de Bobone Rua ao
Carmo, 15-1.° - Lisboa - (\P) T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
3370- Fernando iM'onteiro - Rua das DoZe Casas 38-2.· - Porto (M) Po.,
Fr, In, T: N. U. 60. 1. 2. 94.
3371- Vitor Manuel SImOes Pita - Rua
da Caridade, 9-1." - Lisboa - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3372---.Macario Fernandes Rodrigues de
Maga:lhaes - Rua do Rossio, 62 Vila Re!IJ1 - (M) Po, Fr, Es, In, T .
C. N. U . 60. 1. 2. 15. 19. 21. 90.
94.95.
3375-iMiguel Jose Francisco Emidio da
Silva Pessanha - Rua de CampoUde, 265 - Lisboa 1 - (M) Po, T.
C. N. 60. 15. 90. Schiffer. 102.
3380-Jose Andre Ramos Marcelino AN. da Igreja, 23-1.", Esq. - 1.isboa - C. N. 60.
33S1--Jorge Manuel Torres de VascOllcelos - Rua Emilia das Neves, 25_3. n , Dt. - Lisboa - (P) Po, Fr,
Es, In, T. N. U.

ANGOLA
3377- Jose E 'ltevam Clington Martins Administrador de 1." Olass e de Circunscrilla,o do Q.S.A. - Vila Nova
de Seles - Via Novo, R edondo (M) Po, F1r, T. C. V. N. 60. 1. 2.
93. 94.
3378--Ant6nio Jorge Sousa Cos ta - Rua
Ant6nio Enes, 211-1." - C. P. 4127
SP - Luanda - (P) Po, Fr, ro, T.
C. V. N. U . 60. 1. 2. 3. 90.
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MADEIRA
3364-Carlos Pereira Gon9alves - Rua
das Queimadas de Cima, 13 - Funchal - (M) Po, F.r, T. C. N. U. 60.
1. 2. 19. 21. Venezuela. 93 . 94.

MOQAMBIQUE
3344-Ant6nio Augusto Duarte - Caixa
P09tal, 472 - Beira - (P) Po, T .
N. U . 60. 1. 2. 72. 93. 94.
3359- Jose Martins da cos ta Crubral Caixa Postal, 163 - M09ambique
(Ilha) - (M) Po, Fr, T. C. V. U.
N. de prelferencia 60. 1. 2. 90. 93. 94.
3373-Francisco Faria Pereira - Caixa
Postal, 823 - Beira - Po, T. C. V.
N. U . 60. 1. 2. 93.
3374-Jose Manuel Faria Perelra-Caixa
Postal, 823 - Beira - «P) Po, T.
C. N. U. 60. 1. 2. 93.

DE

PORTUGAL
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J·u110 S. Almeida - 786 Ninth AvenUe - New York - N. Y.

POL6NIA

RuSSIA
3379-Jng. Boris Sohendezowitch - Poste Restante - Oharckow 4 - Fr.
N . 60. 1. 2. 5. 18. 22. Tematica desportiva, fauna e flores. 90/ 1958 e
90/ 1959.

3347---J:}r. Armando Paiva - Rua Ana
Neri, 972 - Rocha - Rio de Janeiro - (A) Po, In, C. N. U. 60.
15. 90. 91 .

Congresso Filalelico
em Hamburgo

3365- Joao Carlos Thofehrn - Caixa
Postal, 887 - Porto Alegre - Rio
Grande do SuI - T, N . 60~ tematicas de flores, animals e Centenarios de selos.

Quer V. Ex." va ao pr6ximo Congres90 Filatelico em Hambur.go,
quer pretenda viajar a quailquer
parte do mundo, utilize os sel'Vi90S altamente especlailizados da

3367- Prof. FTanclsco J. V. Leal - Rua
dos Pescadores, 53 (Cambucl) Caixa Postal, 3.060 - S. Paulo.
3376- Tarcizio Negreiros Cesar - Colegio Cristo Rei - Jacarezinho Parana - T . C. N. U. 60. 3.

ESPANHA
3343- Jose M." Albiol Gisbert - Posta
Vicente GllJrcia, s/n.o 3 - Tortosa
- Es, T. C. V. N. U. 60. 3.
3345---iManuei Miyrures Del Valle - Banco Herrero - Arriondas - Asturias - T. C. V. N. U . 60. 3.

.,

EUROPEIA AG~NCIA TURISTICA
PASSAPORTES - RESERVA S GRA TU I·
TAS DE HOTElS E DE TRAN SPORTES
-PASSAGENS AtREAS, MARITI MAS
OU TERRESTRES ( Prec;os of icio is) VIA G ENS INDI VIDUAlS «A. FORFA IT~
- VIA G ENS COLECTIVAS - A LU·
GU ER DE A UTOMOVEIS E AUTO·
PULLMA NS - Etc., etc.

V. Ex." tambem 'pode viajar feliz com a

EUROPEIA
AGENCIA TURrSTICA
231, Av. da Uberdade, 235
LISBOA
T el elf. 5.S1.77 (7 linhas)

Mao amiga enviou-nos a segQlinte
cCr6nica FllateIica>, da autoria de R.
anglade que, com a devida venia, transcre\llenlOs de um jornal belga, POI' no!!
parecer de interesse, visto constituir com·)
qUe um Cat8.Iogo de Selos da Exposi!;ao
de Bruxelas:
4;Se nao hOUIVe em Bruxelas, durante a
Expo 58, a 'g rande manifesta9ao fUatelica
que os meio s fBate-Iistas belgas tinham
'Sonhado, pode, no entanto, rufirmar-se que
a fHatelia se a9sO'ciou a nossa World's
Fair, e isto de varias maneiras. Todos os
paises 'e strangeiros eJCpunham, pOl' exemplo, nos pavilhoes respectilvos, colec90es
de selas modernos. Mas 0 que revestiu
um caracter pa.rtkularmente atraente, foram as numerosas e interessantes eX[losi9MS temporarias organizadas pelo paviIhao belga Idos Carr.e ios e T-elecomunica!;oes. Alem disso, os marct'o(filistas nao
foram esquecidos', porque hot1ve, POI' ocasiao de diversas manifesta90es, sobretudo
nas Jorn·a das. dos diferente pal·s es, numerosos cal'imlbos especiais.

~

3346- Henryk Sodolowicz - Widok 10
cSpolem:. - Wroclaw - In, Fr, AI,
Es, T . 60. 3. FD.C. 3. Air labels.
3. Etiquetas. Hote!:s. 3. 90.
3369-8t. Iwanciow - Stalowa 71 m 6 Wroclaw 2 - FT. In. AI. T. C. V.
N. U. 60. 3. 90. 96. 97.

BRASIL

3366---iDr. Salll Cardoso - Rua Jose Paulino, 694 - Apartado, 403 S.
Paulo.

33aLant;o cia ~xpo~it;ao 1958

EST ADOS UNIDOS DA
AMERICA

,

Os la90s mais nota.veis que se estabeleceram entre a fUatelia e a. Expo 58, foram os selo9 comemorativos desta Ultima,
emitidos POI' 26 paises.
Deste facto podemos sentir legitimo
orguiho; porque 0 tel' sido assim honrada
a nossa Patria com tantas, emissoes f'Strangeiras, indica 0 elevado grau de apI'e90 que se the cODSagrou no mundo inteiro.
Foi 0 princilpado do Li:eohtenstein, em
17 de Mar9Q< de 1958, que deu come90' a
esta numer.osa flora9ao de selos e::peciais .
Seis paises 0 1mitaram, fazendo salr selos
comemo,rati'V'os da ~o mesmo antes da
sua inaugura!;8.o: - Tchecoslovaquia, Portugal, iFran9a, Sao Marino, Russia e 0
Luxemlbul'go .
A BeIgica, que em 17 de AlbrH de 1957
tinha ja emitido dois selos anunciadores
da suaexposi!;aol, representando 0 Atomium, emitiu outros dois, no mesmo tipo,
em 4 de Fevereiro de 1958. Foram segQlidos, em 15 de AlbrH, pela serie oficial
composta de sels selos I1epresenta-ndo diferentes vj'stas das sec90es, e em 7 de

-
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----.A,bril, pelos 16 selos (10 de correio e 6
de ruviao) destinados a financiar a partiC!'Pa9ao das Na!;oes Unidas, representando
alegorias das diversas organiza90es mundiais.
'E is a lista dos selos emiUdos pOl' paises
estrangeiros, acompanhada de detalhes
pouco conhecid'Js :
IBrasil - 1 selo (as·s unto : eIl1lblema da
Expo e pavilhao do Bras:1). Fa:Ia-se da
emissao de um segundo selo.
Espanha - 2 valores (estrela da Expo) e os mesmos, noutras cOiI'eS, em
dois blocos-folhetos. Estes comemoram, ao
mesmo tempo, a eXlposi9ao filal:elica de
lMadrid.
Estados Unidos - 1 vailor (pavHhao
dos Estados Unidos).
Fran9a - 1 valor (pavilhao da Fran!;a) . Este selo foi retirado de venda em
18 de OutUibro.
Ha!ti - 4 selos de correio norma:! (2
tipos: Atomium e Grande Palacio) e 2 selos de correio aer.eo, estes Ultimos tendo
sido retomados num bleco·. .A!lero disso, 2
dos selos de correio normal e 1 de correio
aereo fo·r am sOlbrecarregados com uma
Cruz Vermelha e uma sohr.etaxa a faNor
de obras de Saude.
Hungria - 8 selos denteados e nao
denteados (estrela com diversas vistas,
entre as quais 0 Menneken-Pis) e 1 bloco
denteado 'e nao denteado (emblema e
jovem rapariga J111ngara) . Alero disso, urn
bloco especial inserindo os quatro vailores
triangulares da Ultima serie floral, foi
emitido pOl' ocasiao do congresso da Federa9iio Intemacional de Fi!latelia (F. 1.
P .), qt1e teNe lugar em Bru~elas de 12 a
17 de Setembro.
Iran - 2 valores (·estrela).
na.ua - 1 valor (estrela e ieBtrada romana) .

•

nos selos

(

A SEVERA
RUA DAS GAVEAS, 55-57

TELEF.34006

*

*

LISBOA

BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE T",CO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
\~----------------------------------------------------------------~I

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Sronos compradores, aos meIho~es rp~e!<OS,

de s eries completas,

novas :

Selos de Portugal e Ultramar.
E'strangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

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

I

LISBOA

(PORTUGAL)

Portugal - todas as emissoes
recentea, esgotadas - Angola,
Passaros e AnimaAs, AssIst~cia
lOco s/ 3Oc. (vennelha) Mo!;a.mbique, Peixes, Paisagens

FREDERICO VILLANI
Rna d08 Remedios

a

LISBOA

Tel. 66G715

Lapa, 60

A chamada eITIlssao dos brasaes, destinada a mdia PortugU'esa, parece ter
nascido sob mau sestro. A primeira serie
de selos, totalmente errada sob 0 ponto
de vista da her8ddtca, teve de ser substituida. Os segundos selos, tambem eN'ados, a darmos credlto a Bllguns especlali"tas do assunto, trazem. 0 erro de imprensa, a que ja no niimero anterior desta
revista se f.ez referl!ncia, e que nao e,
francamente, de admitir numa «obra.> de
tao escasso texto. CaJbe-lihe, COilIllO desculpa Unica, 0 ser UiIn l!rro humano, Vlisto que
eITar e pr6prio do homem, mas reflecte
em todo 0 caso, urn lamentWvel descuido,
e 0 pouco' cuiJdad:J' qUe iSttol dos selos merece a quem de dtre:to.
Os selos do Ultramar portugues, e os
da Metr6pole tambem, evi,dentemente,
nao podem es.tar sujeUos a aUtos e baixos, constantes e aUternante'l. Lemib!!'a 0
perpassar dos fios do teJegrafo, que correm ao longo da linha quando viajamos
de comboio. A medida qu e se aJproximam
os pos tes, os fios sobem, sobeIn, e parece
que vaG atinglr urn alto nLvel. Depois,
bruscamente, chega \) poste, e com ele a
culminlincia da marcha ascendente. Queda brusca ate ao ponto mais baixo, donde
partem subindo lentamente, Lentamente ...
VejaJIDos, pOl" exemplo, Angola. Depois
de uma fase de ,b aixissimo nivel, a curva
ascendente come!t8. com os novas tipos de
Ceres, senslvelmente melhores do que os
anteriores, e a ascensao alttnge, nesta
faEle, 0 cume, com a chaJIDada emi"sao do
Imperio Colbnial Portugu~, na realidade
multo boa. R8p!daJIDente, come!t8. a descida. Volta a Ceres, segue-se a emissao do
Tricentenario da Restaura!;aO de Angola,
baiStante inifIerior, a da Senhora de Fatima, piOT alnda, e a das vistas de Angola,
pes'limos todos eles.
Estamos nOlVamente em baixo. Come!t8.
a subida com 0 CentenRrio de iM:o!;amedes,
e a currva do born gosto 50be ate ii. emIssao das !lIVes, ponventura, no estrangeiro,
a mais representaJtwa d.)· selo portugul!s.
Ira este manter-se no mesmo aJlto nlvel
de perfei!;8.0 e bom ,gosto? Nao·. A viag-em
continua, e os <I1'1os. do telegl"afo:. vao baixando, ate atingirem 0 mals baixo ponto
com a emissao da Arte Sacra iMissiona.ria,
decerto, em todas a'l provincias TIatraJIDarinas, os selos mais ordinarios qUe illti-
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mamente Be fizeram, e que constituem urn
verda deiro insulto a tUdo quanto repreSent8IVa bom gosto, aUto nivel cultur!iil e
artistico e s e continha na memorWvel Exposi!;ao, qUe muitos milhares de pessoas
Uveram a dita de poder aJp!!'e:ciar no Claustro do Mosteiro dos Jer6nimos.
iDepoIs, a:s .coisas nao melhoraJrn multo,
e a emIssao' dos mapas· e francamente detestWvel.
iFazer um selo nao e a m e ~ma coisa
que fazer urn cartaz. 0 selo deve conter
urn minima de dizeres indlspensWveis, suficientes, mas claramente legl'Veis.
Fazer urn s ela com uns mapas oheios
de de"i:gna!;oes quase 56 leglveis ao microsc6pio, nao e fazer urn se·lo, e cair no
ridiculo.
o Sr. Moura, que deselllhou estes selos, bem podia ter-se inspirado noutros
com mapas, ,como, por exemplo, n.Ds
(Y'Vert) 393 da iRJep. Dominicana, 63 das
iFalkland, 81 do NiassaJand, 333 do ParBiguay, 38 da ALbania, ou, para que ha'VeInOS de ir procurar t40 longe, os dos
nossos mapas de T1lmor - e teria abtido
uns lindos selos com 0 mapa de Ang!"ila.
iE se nenhum des.tes niimeros servir,
podemos, S2!lll e"ll:or!;o, indicar-lhe mats
uns quarenta e tantos selos diferentes ...
iPor outro lado, encare-'le 0 .selo como
se encarar, com fins culturais, de propaganda, de fe, de comemora!;8.o, etc., 0 selo
tern, ·!IJ1em do mais, urn fim: - franquear
a corresponJdl!ncia que se -expede. Deve
conter, pOl' isso, em condi!;c:Yes de penfeita
vlsbb;Udade, 0 respecUvo pre!;O, a taxa a
que corresponde. Ora, com franqueza, e
i"so que suced;e com os selos. dos mapa.s
de Mo!;ambiqu'e? cremos bem que nao.
Nao vaile a pena aJlongar estas COnsldera!;oes. Citemos ainda, entre os «maus> ,
a celebre serie dos navegadores, de Cabo
V'erde, (excBp!;8.0 feita as cartas geogra.ficas), de quailidade bastante inferior a
dos bonecos dos relbu!;ados que os m.iidos
coleccionam, as :vistas de Cabo Voerde e
Mo!;ambique, etc., etc.
o rntramar Portugul!s teIn, em cada

•

II F, I. q. rr.egtk~a a a.d.n,.iuao das eolect;oes
l.anaficas

ftas ~posi~es inl:e'Utaaoftais

PodeIIlJOs finalmente apresentar 0' RegulamentO' que servirA para 81dmissaO' das
colecgoes temAticas nag Ex!posigaes InternaciO'nais patrocinadas p'eia Federation
Internationale de PlhilateIie (F ..I.P.) .
E-te Regulamento e 0' resultado do
traJbalhO' exaustivo da Comissao das Colecgoes TemAticas, da presid~ncia de Van
der Auwera (Belglca), que foi institufda
no Congress!) de Estoco.Jmo, e da qUal faziam inicialmElll.te parte 0 Prof. Joerger
(Alemanha), Zimmemunann (iFillllAndia),
Poul1e (HO'landa), Menzinsky (Suecia),
e TroUux (,Suigal.
NO' Congres ~ o de Helsinquia, foram
agregados Feliu ('E.."[lanha) e Bura (Pol6nia).
lli multo- possivel qUe 0 Reg:ulamento
nao 81grade a to-dos Os cO'leccionadores,
mas temos de atender a que mediou pouco
tempo desde que foi ipensado regulamentar-se a admissaO' das colecgoes temAticas, que recentemente comegaram a figurar nas EXIposigoes Internacionais. Na
c:Lisboa 1953:. , figuraram apenas 31 particirpantes.
Em tado 0 caso, e born frizar que solicitaram a honra de participar nos> trabalihos preparat6rio'3 a Federation futernationale de PhilateIie ConstructLve (F.
l.P.C.O.), atrav8; do seu SecretArio-Geral
WBJlz (Sarre), e a <Union Philatelique
Chretienne Jl.fundiale 1St. Gabriel:., representada par Aumann (Austria).
A Comissao fO'I'lllada por tantas autoridades em materia filateIica, e na qual
estavam rerpresentados ealecclonaJdores de
vario ~ paises, desernpenhou-se da sua missao com 0 Regulamento 'a baixo transcriD , e sancionadO' pela F.I.P ..

Por

J. R. DIAS FERREIRA

COLE~ES TEMATICAS
Art. 1." - lli considerada como colecgao tematica uma co-lecgao estaJbelecida

ipor urn plano determinado e segundO' urn
tema - ldeia construtora - inspirada pelos motivos representadoa nos selos, ou
pela finBJlidaJde da emlssiio dos selos.
Art. 2 ." - Nao e considerada como
uma cO'lecgao tematica uma coaecgaO'
claaslficando os selo's por paises ou par
ordem cronol6gica.
tArt. 4." - 0 desenlVO'Mmento dO' plano
e do conhecimentO' do tema da colecgao
temAtica deve aparecer claramente em
toda a colec!tAo, e pode fazer-se rpor meio
de seIos DOIVOS, selos com obliteragoes eSpeciais, ou outras, inteiros postais, selos
sobre carta, sobre documentos ou sabre
frag!Illentos, etc.
Art. 5 ." - Os selos devem ser autenticos, e em ipeI'feito estaJdo. As p'e gas filateIicas devem ser autenticas.
Art. 6." - Os selos usados devem ter
as oibliteragoes legiveis e limpas, maculando 0' menos po ~'Vel os motivos ilustrados dos selo·s. Os selos nO'Vos e usados
naO' devem ser misturado'3, SBJlIVO' motllvo
particular, esrpecialmente vWlido.
Art. 7." - As anotagOes devem ser reduztdas 810' minimo ; deV'em ser olaras e
precisas.
Os desenhos sao interditos, salvo
aqueles que servem de explicagao indispenMvel e directa do mO'tiv!f tratado.
SaO' interditos: imagens, ilustragoes,
recortes de jornais, etc.
Art. 8 .· - A .colecgiio deve ser acomrpanhada duma breve de"crigii.o do plano
ou ,do tema que se propoe desenvolver. 0
mimerO' de folhas de al,b um que comporta
deve ser indicado.
Art . 9." - As colec1<oeg tematicas sao
julgada:s por Um juri que comrpreendera
El£ipeciBJlistas destas c:olecgOes.
Art. 10.· - Para permitir ao juri julgar a amplitude do tema tratado, Os albuns podem ser-Ihe remetidos.

Provincia, 2 ou 3 -series belamente representativas, e de indiscutivel beleza.
:m indispensavel qUe este padriio seja
manUdo. :m preciso que caJda gelo portu-

gu~, circulandO' pelo Mundo, constitua
uma salutar imalgem de aNe e do born
'gosto qUe sempre existiu e continua a
existir em Portugal.

RtEGUlJAMiENTO GERAL DAIS EXPOS]gc.ES IN'IlIDR!NAaIONAIS PATROC!NADA!S PIELA F1EIDERtAQAO I:N'DERN!A!aIONrAlL DE FUiLATELIA
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Art. 11." - Para cotar estas colecgoes,
juri tnspirar-se-a nos criterios seguintes :

I

Medalhas au
equivalentes

19

Tema: grande desenvO'lvilnento, amplitude,
assunto tratado
20:.
Art. 12." - As recomrpensas - medaIhas O'U seus 'equivalentes - a preyer para
classes de colecgoes tematicas, devem ser
identicas aquelas previstas para outras
cla~ses , mas deveIJ1, indicar a mengao cColecgao tems,tica:t.
Art. 13." - As recompensas seguintes
sao previstas para as colecg06S temAticas :

I ." - Elementos iila.teIicos:
a) estaJdo doS seios
11 pontos
b) presenga de pegas filatelicas 25
:.
c) rarida'lies das pegas
10
:.

Arpresenta!tAO', aspecto
gerruI, textO's, etc.
30

PORTUGAL

3." -

0'

2 ." -

DE

:.
>

Minima de pontos a obter numa exposic;ao
Internaclonal

nacional

regional

local

Curo

95 %

85"/0

80%

75 0 /.

Prata Dourada

90 %

80 0/.

75 %

70 0/0

Vermeil

85 %

75 %

70/0

65 0/0

Prata

80./0

700/~

65 0 / 0

60 · /.

Bronze prateado

75 %

65 %

60°/.

55 0/0

Bronze

70"/.

60·'0

55°/ .

Art. 14." - SaO' ad:mitidas nas expos i1<oes internacianais, nax:ionais e regiOlIlais,
as co-lecgoes temAticas que tell!ham obtido, pelo menos, uma medalha de prata ou
seu equivruIente, respectivamente, numa
exposigao na.cional, regiO'nai O'U local, or-

I

I

I

50 %

-

ganizada depO'is deSte regulamento. (Este
artigo naoe ap!ioa,vel para a cInterposta:. ) .
Genebra, NOIVembro de 1957.
o Presidente
o SecretArio
L. Berthelot
R. Lullin
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nos selos
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A SEVERA
RUA DAS GAVEAS, 55-57

TELEF.34006

*

*

LISBOA

BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE T",CO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
\~----------------------------------------------------------------~I

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Sronos compradores, aos meIho~es rp~e!<OS,

de s eries completas,

novas :

Selos de Portugal e Ultramar.
E'strangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

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

I

LISBOA

(PORTUGAL)

Portugal - todas as emissoes
recentea, esgotadas - Angola,
Passaros e AnimaAs, AssIst~cia
lOco s/ 3Oc. (vennelha) Mo!;a.mbique, Peixes, Paisagens

FREDERICO VILLANI
Rna d08 Remedios

a

LISBOA

Tel. 66G715

Lapa, 60

A chamada eITIlssao dos brasaes, destinada a mdia PortugU'esa, parece ter
nascido sob mau sestro. A primeira serie
de selos, totalmente errada sob 0 ponto
de vista da her8ddtca, teve de ser substituida. Os segundos selos, tambem eN'ados, a darmos credlto a Bllguns especlali"tas do assunto, trazem. 0 erro de imprensa, a que ja no niimero anterior desta
revista se f.ez referl!ncia, e que nao e,
francamente, de admitir numa «obra.> de
tao escasso texto. CaJbe-lihe, COilIllO desculpa Unica, 0 ser UiIn l!rro humano, Vlisto que
eITar e pr6prio do homem, mas reflecte
em todo 0 caso, urn lamentWvel descuido,
e 0 pouco' cuiJdad:J' qUe iSttol dos selos merece a quem de dtre:to.
Os selos do Ultramar portugues, e os
da Metr6pole tambem, evi,dentemente,
nao podem es.tar sujeUos a aUtos e baixos, constantes e aUternante'l. Lemib!!'a 0
perpassar dos fios do teJegrafo, que correm ao longo da linha quando viajamos
de comboio. A medida qu e se aJproximam
os pos tes, os fios sobem, sobeIn, e parece
que vaG atinglr urn alto nLvel. Depois,
bruscamente, chega \) poste, e com ele a
culminlincia da marcha ascendente. Queda brusca ate ao ponto mais baixo, donde
partem subindo lentamente, Lentamente ...
VejaJIDos, pOl" exemplo, Angola. Depois
de uma fase de ,b aixissimo nivel, a curva
ascendente come!t8. com os novas tipos de
Ceres, senslvelmente melhores do que os
anteriores, e a ascensao alttnge, nesta
faEle, 0 cume, com a chaJIDada emi"sao do
Imperio Colbnial Portugu~, na realidade
multo boa. R8p!daJIDente, come!t8. a descida. Volta a Ceres, segue-se a emissao do
Tricentenario da Restaura!;aO de Angola,
baiStante inifIerior, a da Senhora de Fatima, piOT alnda, e a das vistas de Angola,
pes'limos todos eles.
Estamos nOlVamente em baixo. Come!t8.
a subida com 0 CentenRrio de iM:o!;amedes,
e a currva do born gosto 50be ate ii. emIssao das !lIVes, ponventura, no estrangeiro,
a mais representaJtwa d.)· selo portugul!s.
Ira este manter-se no mesmo aJlto nlvel
de perfei!;8.0 e bom ,gosto? Nao·. A viag-em
continua, e os <I1'1os. do telegl"afo:. vao baixando, ate atingirem 0 mals baixo ponto
com a emissao da Arte Sacra iMissiona.ria,
decerto, em todas a'l provincias TIatraJIDarinas, os selos mais ordinarios qUe illti-

inOla
Pelo

Dr. Anl6nlo d' Almeida Figueiredo

mamente Be fizeram, e que constituem urn
verda deiro insulto a tUdo quanto repreSent8IVa bom gosto, aUto nivel cultur!iil e
artistico e s e continha na memorWvel Exposi!;ao, qUe muitos milhares de pessoas
Uveram a dita de poder aJp!!'e:ciar no Claustro do Mosteiro dos Jer6nimos.
iDepoIs, a:s .coisas nao melhoraJrn multo,
e a emIssao' dos mapas· e francamente detestWvel.
iFazer um selo nao e a m e ~ma coisa
que fazer urn cartaz. 0 selo deve conter
urn minima de dizeres indlspensWveis, suficientes, mas claramente legl'Veis.
Fazer urn s ela com uns mapas oheios
de de"i:gna!;oes quase 56 leglveis ao microsc6pio, nao e fazer urn se·lo, e cair no
ridiculo.
o Sr. Moura, que deselllhou estes selos, bem podia ter-se inspirado noutros
com mapas, ,como, por exemplo, n.Ds
(Y'Vert) 393 da iRJep. Dominicana, 63 das
iFalkland, 81 do NiassaJand, 333 do ParBiguay, 38 da ALbania, ou, para que ha'VeInOS de ir procurar t40 longe, os dos
nossos mapas de T1lmor - e teria abtido
uns lindos selos com 0 mapa de Ang!"ila.
iE se nenhum des.tes niimeros servir,
podemos, S2!lll e"ll:or!;o, indicar-lhe mats
uns quarenta e tantos selos diferentes ...
iPor outro lado, encare-'le 0 .selo como
se encarar, com fins culturais, de propaganda, de fe, de comemora!;8.o, etc., 0 selo
tern, ·!IJ1em do mais, urn fim: - franquear
a corresponJdl!ncia que se -expede. Deve
conter, pOl' isso, em condi!;c:Yes de penfeita
vlsbb;Udade, 0 respecUvo pre!;O, a taxa a
que corresponde. Ora, com franqueza, e
i"so que suced;e com os selos. dos mapa.s
de Mo!;ambiqu'e? cremos bem que nao.
Nao vaile a pena aJlongar estas COnsldera!;oes. Citemos ainda, entre os «maus> ,
a celebre serie dos navegadores, de Cabo
V'erde, (excBp!;8.0 feita as cartas geogra.ficas), de quailidade bastante inferior a
dos bonecos dos relbu!;ados que os m.iidos
coleccionam, as :vistas de Cabo Voerde e
Mo!;ambique, etc., etc.
o rntramar Portugul!s teIn, em cada
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MADEIRA
3364-Carlos Pereira Gon9alves - Rua
das Queimadas de Cima, 13 - Funchal - (M) Po, F.r, T. C. N. U. 60.
1. 2. 19. 21. Venezuela. 93 . 94.

MOQAMBIQUE
3344-Ant6nio Augusto Duarte - Caixa
P09tal, 472 - Beira - (P) Po, T .
N. U . 60. 1. 2. 72. 93. 94.
3359- Jose Martins da cos ta Crubral Caixa Postal, 163 - M09ambique
(Ilha) - (M) Po, Fr, T. C. V. U.
N. de prelferencia 60. 1. 2. 90. 93. 94.
3373-Francisco Faria Pereira - Caixa
Postal, 823 - Beira - Po, T. C. V.
N. U . 60. 1. 2. 93.
3374-Jose Manuel Faria Perelra-Caixa
Postal, 823 - Beira - «P) Po, T.
C. N. U. 60. 1. 2. 93.

DE

PORTUGAL

336

J·u110 S. Almeida - 786 Ninth AvenUe - New York - N. Y.

POL6NIA

RuSSIA
3379-Jng. Boris Sohendezowitch - Poste Restante - Oharckow 4 - Fr.
N . 60. 1. 2. 5. 18. 22. Tematica desportiva, fauna e flores. 90/ 1958 e
90/ 1959.

3347---J:}r. Armando Paiva - Rua Ana
Neri, 972 - Rocha - Rio de Janeiro - (A) Po, In, C. N. U. 60.
15. 90. 91 .

Congresso Filalelico
em Hamburgo

3365- Joao Carlos Thofehrn - Caixa
Postal, 887 - Porto Alegre - Rio
Grande do SuI - T, N . 60~ tematicas de flores, animals e Centenarios de selos.

Quer V. Ex." va ao pr6ximo Congres90 Filatelico em Hambur.go,
quer pretenda viajar a quailquer
parte do mundo, utilize os sel'Vi90S altamente especlailizados da

3367- Prof. FTanclsco J. V. Leal - Rua
dos Pescadores, 53 (Cambucl) Caixa Postal, 3.060 - S. Paulo.
3376- Tarcizio Negreiros Cesar - Colegio Cristo Rei - Jacarezinho Parana - T . C. N. U. 60. 3.

ESPANHA
3343- Jose M." Albiol Gisbert - Posta
Vicente GllJrcia, s/n.o 3 - Tortosa
- Es, T. C. V. N. U. 60. 3.
3345---iManuei Miyrures Del Valle - Banco Herrero - Arriondas - Asturias - T. C. V. N. U . 60. 3.

.,

EUROPEIA AG~NCIA TURISTICA
PASSAPORTES - RESERVA S GRA TU I·
TAS DE HOTElS E DE TRAN SPORTES
-PASSAGENS AtREAS, MARITI MAS
OU TERRESTRES ( Prec;os of icio is) VIA G ENS INDI VIDUAlS «A. FORFA IT~
- VIA G ENS COLECTIVAS - A LU·
GU ER DE A UTOMOVEIS E AUTO·
PULLMA NS - Etc., etc.

V. Ex." tambem 'pode viajar feliz com a

EUROPEIA
AGENCIA TURrSTICA
231, Av. da Uberdade, 235
LISBOA
T el elf. 5.S1.77 (7 linhas)

Mao amiga enviou-nos a segQlinte
cCr6nica FllateIica>, da autoria de R.
anglade que, com a devida venia, transcre\llenlOs de um jornal belga, POI' no!!
parecer de interesse, visto constituir com·)
qUe um Cat8.Iogo de Selos da Exposi!;ao
de Bruxelas:
4;Se nao hOUIVe em Bruxelas, durante a
Expo 58, a 'g rande manifesta9ao fUatelica
que os meio s fBate-Iistas belgas tinham
'Sonhado, pode, no entanto, rufirmar-se que
a fHatelia se a9sO'ciou a nossa World's
Fair, e isto de varias maneiras. Todos os
paises 'e strangeiros eJCpunham, pOl' exemplo, nos pavilhoes respectilvos, colec90es
de selas modernos. Mas 0 que revestiu
um caracter pa.rtkularmente atraente, foram as numerosas e interessantes eX[losi9MS temporarias organizadas pelo paviIhao belga Idos Carr.e ios e T-elecomunica!;oes. Alem disso, os marct'o(filistas nao
foram esquecidos', porque hot1ve, POI' ocasiao de diversas manifesta90es, sobretudo
nas Jorn·a das. dos diferente pal·s es, numerosos cal'imlbos especiais.

~

3346- Henryk Sodolowicz - Widok 10
cSpolem:. - Wroclaw - In, Fr, AI,
Es, T . 60. 3. FD.C. 3. Air labels.
3. Etiquetas. Hote!:s. 3. 90.
3369-8t. Iwanciow - Stalowa 71 m 6 Wroclaw 2 - FT. In. AI. T. C. V.
N. U. 60. 3. 90. 96. 97.

BRASIL

3366---iDr. Salll Cardoso - Rua Jose Paulino, 694 - Apartado, 403 S.
Paulo.

33aLant;o cia ~xpo~it;ao 1958

EST ADOS UNIDOS DA
AMERICA

,

Os la90s mais nota.veis que se estabeleceram entre a fUatelia e a. Expo 58, foram os selo9 comemorativos desta Ultima,
emitidos POI' 26 paises.
Deste facto podemos sentir legitimo
orguiho; porque 0 tel' sido assim honrada
a nossa Patria com tantas, emissoes f'Strangeiras, indica 0 elevado grau de apI'e90 que se the cODSagrou no mundo inteiro.
Foi 0 princilpado do Li:eohtenstein, em
17 de Mar9Q< de 1958, que deu come90' a
esta numer.osa flora9ao de selos e::peciais .
Seis paises 0 1mitaram, fazendo salr selos
comemo,rati'V'os da ~o mesmo antes da
sua inaugura!;8.o: - Tchecoslovaquia, Portugal, iFran9a, Sao Marino, Russia e 0
Luxemlbul'go .
A BeIgica, que em 17 de AlbrH de 1957
tinha ja emitido dois selos anunciadores
da suaexposi!;aol, representando 0 Atomium, emitiu outros dois, no mesmo tipo,
em 4 de Fevereiro de 1958. Foram segQlidos, em 15 de AlbrH, pela serie oficial
composta de sels selos I1epresenta-ndo diferentes vj'stas das sec90es, e em 7 de

-
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----.A,bril, pelos 16 selos (10 de correio e 6
de ruviao) destinados a financiar a partiC!'Pa9ao das Na!;oes Unidas, representando
alegorias das diversas organiza90es mundiais.
'E is a lista dos selos emiUdos pOl' paises
estrangeiros, acompanhada de detalhes
pouco conhecid'Js :
IBrasil - 1 selo (as·s unto : eIl1lblema da
Expo e pavilhao do Bras:1). Fa:Ia-se da
emissao de um segundo selo.
Espanha - 2 valores (estrela da Expo) e os mesmos, noutras cOiI'eS, em
dois blocos-folhetos. Estes comemoram, ao
mesmo tempo, a eXlposi9ao filal:elica de
lMadrid.
Estados Unidos - 1 vailor (pavHhao
dos Estados Unidos).
Fran9a - 1 valor (pavilhao da Fran!;a) . Este selo foi retirado de venda em
18 de OutUibro.
Ha!ti - 4 selos de correio norma:! (2
tipos: Atomium e Grande Palacio) e 2 selos de correio aer.eo, estes Ultimos tendo
sido retomados num bleco·. .A!lero disso, 2
dos selos de correio normal e 1 de correio
aereo fo·r am sOlbrecarregados com uma
Cruz Vermelha e uma sohr.etaxa a faNor
de obras de Saude.
Hungria - 8 selos denteados e nao
denteados (estrela com diversas vistas,
entre as quais 0 Menneken-Pis) e 1 bloco
denteado 'e nao denteado (emblema e
jovem rapariga J111ngara) . Alero disso, urn
bloco especial inserindo os quatro vailores
triangulares da Ultima serie floral, foi
emitido pOl' ocasiao do congresso da Federa9iio Intemacional de Fi!latelia (F. 1.
P .), qt1e teNe lugar em Bru~elas de 12 a
17 de Setembro.
Iran - 2 valores (·estrela).
na.ua - 1 valor (estrela e ieBtrada romana) .

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
"Nota do Consultor artistico sobre um
pretenso erro no selo de S. Teot6nio."
Palo

Dos C.T.T., r ecebemos· e agradecemos
um exemplar de <Nota do Cons ultor Art1stico sobre um pret enso erro no s elo
de S. Teotonio·:. .
A.,bre com uma citallao de J ean Cocteau, que nos p ermitimos transcrever:
<Trinta linhas distral das, escritas, por uma
pessoa incompetente, e publicadas num
jorn!ill de 'gn-ande tiragem, podem levar 0
desespero a uma alma bem formada:.. Insere depois a ar.gumentallao e~o sta nas
colunas do <Dhl.rio Ilustrado:., p elo Sr.
Lopes Rodrigues, aiIlailisa as suas a:cusallOes, que diz serem infundadas e nao comprovadas, esclarece a es cassissima responsabiUdade do Consultor Artistico que
rufinal s6 <propOe 0 Artista que vaJi. e1aborar 0 modelo, a aprovalliio deste, e faz
a assistt!nc.:a e fiscaJliza!;iio em to do 0 proCeslID, em particular na pa,r,te grMica e
fabrib , que, devemos dize~lo, e esplendida, resultandcr, pOlltanto', que, naquilo em
que mais particularmente 0 Sr. Consultor

Artlstico intervem, as coisas salem excelentes.
S eguem-se trlts aiirmallOes fe~tas com
o intuito de r ebatE!lr as considerallOes do
Sr. Lopes Rodrigues, parecendo-nos que
a s egunda - a de que S. Teot6nio no seu
tempo seria representado com mitra, baculo e maqueta - tambem fica rnuitissimo lange de estar comprovada.
A publicallao e iprofus amente ilustrada
com graJVUras r epresentando muUas imagens de SaiIltos qu e se encontraan espaIhados em vario~ paises da Europa, abre
com uma gravura representando 0 S. Teot6nio dos selos, e encerra com outra, a
ilnica representando uma imagem nacional, e nao estrangeira, na qual se ve um
S. T eot6nio que, aiinal, e multo mais parecido com o·~ que aipresenta 0 Sr. Lopes

Liechtenstein - 2 valores (vista do
Principado) .
Luxemlburgo - 1 v!IJlor (paNilhao· do
Luxemburgo) .
{Marrocos - 3 valores (pavilhao de
Marrocos).
Nicara,gua - 6 valores (estrela ou brasoes, ou pavilihiL,,=,) e um bloco denteado
e nao denteado, reunindo os sels seIos. A
Uragem teria sLdo limitada a 30.000 series e 10.000 Ib locos.
Panama. - 7 v8Jlores (:vistas de diver50s paJVilhOes) e 1 bloco reunindo os 7 selos. A Uragem foi ainda mals limitada:
7.500 series e blocOlS.
Portugail - 2 valores ( estrela) .
Ultramar Portugues - cada urn dos
territ6rios tev.e urn selo (lfigura a:leg6r1ca
com estr'e1a), ho.rizont!ill para Angola, Cabo Verde, Guine, S. Tome e PrincLipe; vertical para India, Macau, MOllambique e
Timor.
RUssia- 22 valores (ipavHhiio da RUssia) denteados e nao denteados.

S. Marinho - 2 v!IJlores (alegoria com
e trela, ·e atomium) .
Tchecoslo;vSiquia - 6 valores (joalharia, texteis, brinquedos, indiistria, cristais, e pavilhao da Tchecoslo.v8.quia) .
Tunisia - 1 vB!1or (efi.gie de dois medicos : Andre Ves!illio e Albdet'ra:man Lbn
KhaIdoun).
Vaticano - 4 valOIles (2 com a efigie
do Papa e 2 com 0 pavilhao da Santa
Se), e um bloco reunindo os quatro
sel 0.3 , bloeo do quaJ hourve quatro tiragens
dif,erentes.
Para sermos completos, mencionemos
o anilncio de uma sene provruvel a em1tir
pela Repiiblica Dominicana, ainda que nao
teIllhamos conhecimento de que ja tenha
aparecido algo. Ha ainda uma emis sao
da Ro1l1l1nia obtida pOll" sobreca,rga, mas
dado que 0 'caracter ofici!ill desta e discutLvel, s6 a ela nos voltaremos a referir,
quwdo tivermos mais amplas informa.llOeS).

Dr Ant6nlo d'Almeida Figueiredo

L1nA DEI ~BlI- MIfiLlED[RLlnE-MEMB[R~ LinE - mu DEl MflBRES
Altera~Oes

- Reingressos - Moyos

PORTUGAL
3350-Fernando Ant6nio Gongalves Correia - ANenida do. Aeropol11:o, 98-3 .0, Esq. - Lisboa - (M) Po, l ....r,
Es, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3.90.93.
3351-Manuel Vieira Matos Viegas de Almeida - Rua Actor Vale, 53 - Lisboa - (P) PO, Fr, In, E'I, T. N. U.
60. 1. 2. Tematica 3. de Flores. 90.
93. 94. iFlores. Torrens.
3352- Isaac Holly - Aven. Infante Santo,
lote Part. n .O 4-5.°, Esq. - Lisboa
- Fr, T. N. U. 60. Egipto, I srael.
Franlla. Turquia.
3353--Carlos Ant6nio· Baptista P essoa Avenida Viriato, 54-1.°, Esq. Tortosendo - (P) Po, Fr, E ~ , T. C.
N. U . 60. 1. 2. 21. 90. 94.
3354-Dr. Alberto Pereira Ribeiro de
Queir6--aua do Salitre, n." 195-2.°
- Lisboa - {\P) T. N. U. 60.
3355---;Alberto Lino da CAmara Soares Rua Alexandre Herculano, 24-2.",
Dt ° - Amadora (M) Po, Fr,
In: T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 12.
15. 30. 90.
3356-OctWvio Augus to Monteiro Baptista
- Rua do Sol a Chelas, 23 - Lislboa - (1M) In, T. C. V. N . U. 60. 3.
90. 92 ..
3357- Alvaro Francisco Gracias Colag o Semlnario de S. Paulo - Almada (iP) Po, iFr, In, T. N. U. 60. 1. 2. 93.
335~dlo Ant6nio de Assunllii.o Feio
iBorges - Rua Ant6nio Pedro, 52-4.", Esq. - LiSlboa CP/ M) T.
C. N. U. 60.
3360-Joii.o Manuel Martins Santos Silva
- A'V'. Ant6nio Augusto de Aguiar,
195-2.· - Lisboa - (P) T. C. N.
U . 60. 1. 2. 3.
3361- Armindo Gomes da Cunha Machapo - Serzedelo - Guimaraes -

;

.

SOCIOS

(P) Po, Fr, In, IDs, T. U. 60 . 3.
90. 93.
3362---R.ui Manuel Ramos Caeiro - Rua
Joao de Deus, 18 - Oeiras - (M)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3363~Eng. Manuel de Bobone Rua ao
Carmo, 15-1.° - Lisboa - (\P) T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
3370- Fernando iM'onteiro - Rua das DoZe Casas 38-2.· - Porto (M) Po.,
Fr, In, T: N. U. 60. 1. 2. 94.
3371- Vitor Manuel SImOes Pita - Rua
da Caridade, 9-1." - Lisboa - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3372---.Macario Fernandes Rodrigues de
Maga:lhaes - Rua do Rossio, 62 Vila Re!IJ1 - (M) Po, Fr, Es, In, T .
C. N. U . 60. 1. 2. 15. 19. 21. 90.
94.95.
3375-iMiguel Jose Francisco Emidio da
Silva Pessanha - Rua de CampoUde, 265 - Lisboa 1 - (M) Po, T.
C. N. 60. 15. 90. Schiffer. 102.
3380-Jose Andre Ramos Marcelino AN. da Igreja, 23-1.", Esq. - 1.isboa - C. N. 60.
33S1--Jorge Manuel Torres de VascOllcelos - Rua Emilia das Neves, 25_3. n , Dt. - Lisboa - (P) Po, Fr,
Es, In, T. N. U.

ANGOLA
3377- Jose E 'ltevam Clington Martins Administrador de 1." Olass e de Circunscrilla,o do Q.S.A. - Vila Nova
de Seles - Via Novo, R edondo (M) Po, F1r, T. C. V. N. 60. 1. 2.
93. 94.
3378--Ant6nio Jorge Sousa Cos ta - Rua
Ant6nio Enes, 211-1." - C. P. 4127
SP - Luanda - (P) Po, Fr, ro, T.
C. V. N. U . 60. 1. 2. 3. 90.
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Rodrigues, do· que com aquele que figu.r a
nos selos.
MastanJdo-se da pohS,mica, a «Nota>
prosseg'Ue com uma citaltAo de referenclas que algumas revlstas estrangeiras
fazem aos selos portugueses, pOT exemplo, 0 alogio qUe 'Illll& r evista :inglesa f ez
aoS selos da «Primeira Dinastia>. A paginas XI, insere-se um curiosa p eriodo que
come~a assim: - <solicitamos 0' auxllio
de uma orientadora e construtiva ... >, mas
nao se reparrundo que na pagina HIla
vem 0 aviso qe qUe a ~dministra~ao dos
C.T.T. nao pode sustentar discussoes em
jomais...
Estarao assim a s paginas do Guia Oficial dos C.T.T . ta,D generosamente a;bertas
ao publico?
Com esta duvida palra.ndo no nosso
esplrito, findamos a leitura s em conseguirmos sruber, afinaJ., quem foi a alma
bem fo·rmada que Se desesp erou ...

o Olube FilateIico de Portugal esteve,
des de 0 inioio, alfastado da polemica, sem
intervir, mas seguindo-a com vi'Vo intere~,se. E agora, com ela terminada, mals
uma razao para se consel'Var a. margem.
Ha, todaJVia, urn reparo que queramos
fazer.
Parece-nos arriscado ser-Se dogma.tico,
a sete seculos de dista.ncla, na apreciac;a.o
dos atributos ou distmtivos de determi:
nado personagem.
Ha certas coi.sas qUe nem pGr serem
banais e susceptiveis de serem usadas pOl'
to dos, deixam de constituir tra~o caracteristi<:o de urn 56; por outro ~ado, um
homem Ido seu tempo pade, inversamente,
ter como atr:libuto e distintivo quaiquer
coi:sa, Ibanal tambem, ao alcance de tados,
mas que, no seu prOprio tempo ja ninguem
U'la. E podeanos aduzir, ipara 0 comprovar,
dois ou tres exemplos simples, corriqueiros, ,b anais, qu~ niio carecem de cita~oes
b~bliogrWficas , -e estiio aD ailcance, niio s6
dos eruditos, mas de todo 0 puhlico em
geral.
Hou~e em tempos um famoso desportisota portugues', jogador de futeboI, que
jogava sempre, cremos que por exigencias da prO'fissao, de luvas escuras.
Ora as lu'V8JS escuras nao sao distintiV(J1 dos jogador€.S de futebol, e muito menos de urn s6. Mas Se urn dia se fizesse
entre n6s uma emlssao de figuras reais
do desporto', como, por exemplo, a da Republica Dominica.na - selos n.Os 108 a 116
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do cataJogo Y:ver.t - e nela figurasse um
jogador de futebol de lUIVas escuras, toda
a gente diria: - OLha 0' Carlos Alves ao passo que, se 0 represent ass em sem as
suas lu,va~, nlnguem 0 reconheceria, par
mais parecido qUe estivesse.
Outro exemplo:
Des,enhe-se um soldado alemAo da I
Grande Guerra, com 0 capacete de bicos e
os famo's os bigmdes a. Kaiser, e todos dirao : lil 0 Kaiser; fa~a-se 0 retrato', 0
mais parecido, de GuLlherme LI, sem 0
bf,g{)de, identico ao que cent en&;! de individuos, de entao, uQavarn, e runguem 0
reconhecera.
Ha, pOTtanto, atr·~butos banalissimos
que caracterizam urn indivi>duo, no meio
de centenas que tambem 0 u.sam.
Vejam05 0 inver'lO': Aqui ha uns 3D,
40 anos, todos os homens USWVIUll chapeu,
e, Cthegando 0 verao, todos, 0 chapeu d.e
palha.
" Maurice Ohevalier celebrizou a seu.
Desenh,e-se ·u rn tndividuo de <'mlocking"
e chlllpeu de palha, que fica ime'diatamente 0 Clhevalier.
A moda passou. Hoje ninguem 0 usa,
excepto Ghevaiier, que permanece fiel ao
seu distinti'Vo, ao seu emJblema, sem deixar, 1110 entanto, de continuar a ser um
hom em do seu bempo.
o erudito' que, Qaqui por u·n s setecentos anos, queira escrever a ,hist6rla da
can~() ligeira da 1Il0ssa epoca, e evocar
as suas figuras mals representatLvas, ira,
naturaJlmente, cOD.."llltar Os doc'.lmentos,
os arquivos de velharias, qUe sao a actualidaJde de agora. Verificando que a moda
do ohapeu de palha aCBJbou, poderla representar Ch.evalier .sem ele, no que E'Staria, e certo, no seu pleno d,:.reito, mas
ao aiirmar qUe <no seu tempo> 0 ~ande
Maurice seria representado sem ele, cometeria um erro crasso.
1!sto de a!firma:~oes dogmaticas, a setecentos anos de distli.ncia, tem os seus
riscos .. .

ESPANHA.
Cumprl:ndo-se, neate ano de 1958, 0
quarto centenario da morte do Imperador
Carlos I de Espanha, e V da Alemanha,
a Diree~ao Geral dos Correios e Talecomunicaltoes, em Madrid, reuniu em pequena anas muito cui dada e bem editada
publica~ao, uma serie de escritos e ordens
ditadas por CaI'los I, relatwas ao correio
de ESipanha, '6 totalmente extraidos da
obra, Unica no Mundo, <Anales de las
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Ordenanzas de Correos de Esp anha:. , que
~e ficou devendo ao Director de Correios ,
Greg6rio Cruzada Villamil, secundado
pelo Chefe de Correios, Manuel Vasquez.
Esta publica!Oa-o dos Correios do pais
vizlnho, 'cujo exemplar enviado 0 <OIube
Filatelico -de Portug!lJl:. agrrudece, e extremamente curiosa , nao s6 sob 0 ponto de
vista da filatelia, mas tambem do da Hist6ria, inserindo excelentes reprodu!015es de
gra,vuras, entre as quais a da mulher do
Imperador, a Infanta Isrubel de Portugal.
- -0--A inaugura!<iio do novo ed:ifi-cio, de seis
andares, para 0 correio ,de Ceuta, deu enseja a que a Direc!<iio dos Correios e Telecomunica!015es de Espanha editas"e umas
<Notas solhre q Correio em Ceuta:., publica!Oao multo curiosa, 'em que, principiando por estudar a or:gern do- nome, que se
atribui a SEPTA dos romanos, provavelmente devido as sete colinas que dominam a cidade, s e descreve 0 territ6rio, a
Sua hist6ria, sern esquecer qUe foi conquistada aos mouros pelos portugueses, e
Se faz, seguidamente, 0 estudo do desenvolvimento que 0 Correio teve, sucessivamente, no decorrer d ~s tempos, ate atingir 0 desanvolwimento e e;ficiencla qUe tern
hoje. 0 Clube FHatelico de Portuga;l, agradecendo 0 exemplar enviado, curnprimenta
a Direc!Oao dos Co,r reios do pais vizinho,
por mals esta sua iniciativa.
M:£XICO

o CataIogo especiaJlizado de s elos a ereos do Mexico, editado pelo colecclonador amrudor Frruncisco Monterroio em Mexico, Alpartado Postal, 29840, e hma publica!Oac;> modesta,cujas reprodu!015es de
gr!IJVUras sao bastante mas,escrita em
ingles, e com as cota!Ooe.s em d6lares americanos, e que molu1, alem dos selos-tipo,
as varleda.d es de papel, erros, pravas, filigrooas, e unperfura!Ooe.s que 0 autor p6de
encontrar.
Trwbalho que interessa principalmente
aos qUe se especiaJizam na te:matica de
avia!Oao, e que, sem grandes pretensoes,
pode ter certa utilida>de.
ITALIA
Acabamos de receber a 4.' edi!Oao\ para
1959, do esplendido cataIogo de selos italiwnos, que as Publlca!Ooes S.C.O.T. - Via
Roma, 101, Turim, editam, ao pre!tO' de
1.400 Frs. frwnceses, ou 12 Frs. sul!Oos.
Hwbituados as mara.vHhosas edi!Ooes

anteriores, estranha.mos urn POllCO esta,
totaJlmente diiferente, se bem qu'e muito
boa.
A razao estA em que, continuando a
esp e:ci!IJliza!Oao de todas as regioes italianag" com a mesma extensa descri!Oao e
numeroslssimas reprodu!Ooes, teria que set
pubUcado um volume cujo peso e cuj?
custo salriam fora dos l1mites normais
lara 0 grand e publico. Resolveram por
isso os editores Iimitar 0 texto ao a.bsolut!IJmente illldispensavel, sem comprometer 0 caracter e'!pecializado da publica~o, visto que 0 catB.logo e todO' especializaJdo.
Ao lado da sua num~ra!Oao pr6pria,
lasere tB.I!llbem a des CataIogog Yven e
Scott.
A comp.osi!Oil.o em duas colullas permitiu redu·z ir 0 niimero de p8Jginag" e facl!itar a consulta . Dado qUe todos os pre!;O'S foram corrigido~ segundo as fiutua!Ooes <do mercado, 'e ste eatMogo continua
sendo um bom guia nas trocas e comercio
in ternacionais.
lil, digam05 assun, uma edi!Oao popular,
a um pre!Oo acessival, do catMogo Bolaffi,
que. nat) faz perder 0 prestigio do mesmo.
Aguardamos com vivo in,t eresse a publica!Oao que os editores anunciam para
breve, e qu e', segundo dizem, sera <uma
obra a qual cada coleccionador reS2iIWara um lugar de honra na sua btblioteca:., «destinaJda a durar mala do que
os escas·os dOze meses que as varla!Ooes
de cota!;ao e as nolVidades concedem a
caJda cataIogo:., porque «sera mats do que
urn catalogo. e, de cataIogo nao conservarA nem sequer 0 nome:. .

NO IV «DIA DO SELO», EM LISBOA
OS
COMERCIANTES DE SELOS:

COLABOR~,VAIaOS~NTE,

AUGUSTO MOLDER
J. ELL
FREDERICO DE VILANI
ALFREDO SCHICK
Compre Os seus s elos nos comerciantes:

AUGUSTO MOLDER
J. ELL
FREDERICO DE VILANI
ALFREDO SCHICK

o cDiario Ilustrado:. encerrou pela sua
parte, em 12 de Deze:mbro, illtimo - embora em 26 do mesmo mes tive"se, ainda,
voltado a referir-se ao assunto - a polemica acerca dos aelos chamaidos de S .
Teot6nio.
o publico tomou conhecimento dos argumentos aduzidos, quer pelo distinto
jornali'lta Lopes Rodrigues, quer pelos C.
T .T., e ja fez, por isso, 0 seu juizo,
Sobre tal nao nos pronunciar,emos, nem
iremos deitar achas num fogueira que, voluntariamente, 's e quis extinguir.
A mal'gem da polemIea, a margan
mas, e pOT isso mesmo, urn poueo pr6xim~, alPena'! queremos lernlbrar 0 seguinte:
- Em 1957, a Fran!Oa emitiu um selo
comemorando 0 tricentenario <to <Descours de la Methode:., de Descartes (n."
341 do cat8ilogo Yvert); tem a ef1gie de
Descartes e, como fuIlldo, unl livro a.berto
onde se Ie <Discours sur la Methode:. .. .
... ,A swm'b ro e e"lpanto nos mundO's fila.telico e Uterario.
Pois que fizeram os C.T .T. frooceses?
Sem gastar um centavo em pll'lemIcas,
admitiram 0 err.o', e substituiram 0 selo
por outro, que no catMogo Yvert tem 0
n.O 342, e no quaJl .se v~ a legenda mudada
para <lDiscours de la Methode:., verdadeiro e correcto titulo da obra imortaI.
- Em 1956, foram emitirdos pela Memwnha Oriental, comemorand:> 0 centenario da morte de Schumann, os selos, que,
no catMogo Y'V'er,t, tent os n.Os 251 e 252,
nos quais, atras da ~gie de Sclhumann,
Se v~em Os primeiros compassD'S de uma
partitura de ISchubert. Demais tratando-se de mUsica, isto daria, noutros lugares,
ensejo a uma grande cantata.... Pois os C.
T.T. respe:ctLvos limitaram-se a sub'ltituir
aquales selos por outros que, na realidade, tern como fundo, niio uns compassos de Schubert, mas os de uma part1tura
de Schuma,nn.
Erros em selos, e de palmat6rla, a.parecemem todo 0' mundo. He. que admiti~los, qUe emenda-Los, mas niio que tentar
encobri~los com mu~ta, muita poeira, que,
aJem do mals, e irntante para os olhos .. .
Admitamos, por um momento, que as
C.T.T. ingleses itinlham ten1:aldo justificar
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o selo de st. Kitts-Nevis, emitido em 1903
(n." 23 do catAlogo Yvert), em que a.pareCe Crist6viio Coioillibo munido de um
6cuJo de um larguissimo 8JlcaJDce tentando
descolbrir a America... Que rios - que
mares, direi eu - de tint a na1 correriam,
.!:12m que fosse poso~vel Urar 0 oculo ao
Critoviio Colombo, nem colocar a sua des
coberta em epoca posterior a do 6culo .. :
Enfim, a margem da polemica, assistimos, como divertidos espectadores, ao
destfHar do cortejo ...

par a
COZINHA
AQUECIMENTO
AGUAS QUENTES
ILUMINA~AO

REFRIGERA~AO

BAIC/BfA
UMA CHAMA VIVA DNDE QUER QUE VIVA
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Rarldades, erros e varieda-

des isoladas.
1.° prernio -

Ant6nio Carlos do Amaral Lope.s Ferreira - Viseu
Alinea b - Conjunto' de uma. ou mais,
emissoes de selos
1.° prernio - Francis,co de Assis Seabra A. Cardoso - Viseu
2.° premio - Jos:e Coelho Ramos
Classe IV - Paisels estrangeiros
Alineas a e b-Col~o de selos tipo,
conjunto de urna. ou mais emissoes
1.° premio - Paulo de Oliveira Sa. Ma_
chado - Porto
Alinea b - Conjunto de urna. ou mats
ernissoes de selos
2." premio Jose Coelho Ramos Viseu
Alinea c - Rarldades, erros e variedades isoladas
I." premio - Paulo de Oliveira Sa Machado - Porto
Classe V - Vana
a) Col~· tematica
I.· iPaulo de Oliveira Sa. Machado
Porto ( de"'Portos)
2.° Jaime Saraiva Canto Moreira
Viseu (mot. rel!giosos)
Alinea b - Sobrescritos: comemoTati
vo's de 1.0 dia.
1." premIo - Luis Eustaquio Perdailez
da Sllva Andrade
Ap6s e.stes elementos de reportagem,
ocorre fazer urn juizo acerca do que esteve eXlposto no Governo Civll. E pode dizer- e que houve mais virtu des do qu e
defeitos, e estes dEWem-se, sohretudo, a
uma organizagao apre.ssada, e sem grandeS' meios para agir.
A principal deficiencia residiu, quanto
a n6s, na falta de unidade do certame; 0
juri encontrou dificuldade.s seI1ias em classificar urn conjunto pouco homogeneo, em

SOBRETAXAS L 0 C A I S
DA INDIA EM ESCUDOS
Correio, Porteado e Assistencia.
AJlguns de tiragem muito limitada. Para encomendas por aNiao,
juntar 3$30. - L. M. DE NORONHA - Uca.ssaim - Bardez Goa. APS, OFIP, OliF, NiPS, etc.

DE

PORTUGAL

que as pr6prias .colecgoes individuais forneciam impressoes fugitivas, e parceladas.
Mas este facto nao Se dEWe aos Organizadores, nem sequer aos expositores, mas
sim ao ambiente filatelico que se respira
na Provincia, a cortar a.s inic!atLvas de
profundidade. De resto, veja-se 0 segumte:
o publico pr.esente no, Salao, ao longo dos
doze dias de Exposigao, dedicou toda a
sua aten!liio ao colorldo dos selos e iL beleza pict6rica desta ou daquela especie,
mas nao passou daI. ~ claro que, as'liln,
nunca urn empreendim.ento, deste genero,
e neste meio-, po de surUr 0 ·efeito desejado.

mohRmann
SOCIO

n.o

952 00 C. ~.

Por

J. R. DIAS FERREIRA

A ver.dade, porern, e que dois aspectos
sao suficientes para apagar 0
valor destas circunstancias, aparentemente desanimadoras: em primeiro lugar,
a vulgarizagao do selo, que, sem duvida,

positiv~s

Da esquerda para a direita, 0 Dr. Manuel Marques Teixeira, Governador Civil de Viseu: Dr.
Armando dos Santos Pereira; Tenente-Coronel
Silva Simoes, presidente da CAmara Municipal
de Viseu; e LuIs Est&quio da Silva Andrade.

se: conseguiu; e, por outro lado, a mo.vimentag!i.o jUiVenil que, aliada a uma grande fe, tornou pos~ivel a I :m,q,o:!!ig9.o Filatellca Escolar, em Viseu.
Por estas e por outras raz<le.s, podem
os joven'> expositores ~ organizadores COD_
cluir que - valeu a pena.

L.M. F.

p.

Edgar Mohrmann entrou para nosso
cons6cio pela mao amiga de J. ELl, no ano
de 1950, ~, de.sde entAo, nao deixou mais
da honrar-nos com a sua amizade.
Leiloeiro de renome mundial, perito,
representante de casas de primeira categoria na Aletnan!ha, tem 0 seu estabelecimento comel1cial em Hamburgo - Speersort, 6.
iMol1hmann realizou a.gora 0 seu centesimo lellao· de selos, com 3659 lotes, e
todo'! de grande valia, descritos num luxuoso catalogo, com suplemenro fotoglrafico.
Aproveitamos 0 factO' para felicitarmos este nosso cons6ciOl pelos seus quarenta ano,Si de actividade' :£ilateIica, e pelo
exito do seu 100.° leilao,e prestar-lhe
merecida homenagem, pubUcando alguns
tragos biogrMicos da sua vida.

Edgar Morhmann iniciou a sua car,reira filatelica em Lubeque, em 1918, com
urn pequeno e.stabelecimento, e por vezes
vlu-se desencora.jado de prosseguir, quando ouvia faJlar das grandes ca'las filatelicas da epoca, como Kosack, Senlfs, Gibbons, Yvert, com as quais nao po.dfa competir. Porern, cO'm grande persistencia, e
reco'rdando-se de qUe todos os colega'l tinham comegado 'Como ele, lang...'m-se ao
traJbalho, e a sua casa prosperou a tal
ponto que teve de mudar para Hamlburgo.
Data de 1923 a sua primeira viagem
para compra de selos, e a vis:ta a grande1 aoleccionadores, e ainda a .sua primeira transacgao importante. Ate hoje, ja
sobrevoou 0' .AJtlantico mais de uma centena de vezes, tal e 0 volume dos seus
neg6ciO's, e por ser 0 linico proprietario
da firma.
Entre os seus clientes, contava-se 0
Rei Carolda Romenia, urn verdadeiro
filateli'lta, e em cuja vivenda, no E5torll,
o visitou varias vezes; Steinway, faJbricante americana. de pianos, a quem ajudou a formar a SUa extraO'rdinaria colecgao; Hans LagerJO'f, de Nova Iorque, e
Seven Hed:n, de Estocolmo.
Muitos e valiosos selos> plllSsaram-lhe
pelas maos, com a linica excep!liio do
Guiana. Negociou a mais famosa carta do
mundo, que esta. franquiada com os selos
das Mauricias de 1 e 2 p . Post Office,
pega que pertence iL colecgiio Burrus, da
Suiga.
Em 1934, foi nomeado s6cio hono,rario
do 'Ruagefield Clube, sendo 0' primeiro
'a lemao distinguido com e~sa nonra. Em
1950, foi tambem designado s6cio honorario da Ca.pitol Pihilatelic SO'ciety. Encarregado <de organizar a exposigao do
Museu dos Correlos alemaes, no National
Bhilatelic Museum, em Fila.delfia, em
1952, ganhou uma taga d e ouro.
Os se,loSl mats importantes do seu 100.°
leilao foram:
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L<lte 1976 - In~laterra - Eduardo VII
1. R . Official 6 d. viol eta, novo.

S~l'Vi.!;O

DE PORTUGAL

do. 19ualmente com certificado, 8IValiado
em cerca de 140.000$00. Sao conhecidos
56 tres exemplares deste selo.
Nao admira que Mohl'lllaDD, saJbendo 0
que. vende, desde selos para colec!ioes de
mcdestissimos estudantes, ate rarldades
como 0'1 'exe~lares deste seu ~ehlao, diga
dos selos : «As pequenas imagens coloridas nao sao unicamente verdadeiras portadoras de 8liegrias, mas igualmente as
saJvadoras com que podemos contar nos
tempos mallS:' .

Exemplar unico, com certiflcado da Roy8li
P ,h ilatellc Society. 0 outro s el() con'hecido
esta na colec!;ao da Rainha ISaJbei. 0 restante da folha, inteiramente intacto, esta
guardado nos correios de In~laterra. E ste
selo, como \inico, estSiVa calculado para
venda por 350.000$00 .
Lote 1977 - In~laterra - Eduardo VII
- Sel'Vi.!io I . R. Official 10 sh. azul, usa-

em

No decorrer dos dez primeiros dias do
novo ano, esteV:e patente a curiosidade do
publico, no iS alao N Oibre do Go.verno Civil,
am8ivelmente cedido para 0 efelto, a I
EXlposi!;iio FilateJica E scolar, reallzada
s ()b 0 patrocino da M. P.
.
No actO' da Inaugura!;iio, estiveram
presentes altas p er sonalidades da vida do
distrito, sob a presidencia do sr. Governador Civil, dr. Manuel Marques Teixeira, que COl1tou a fita simb611ca, e percorr eu a Exposi!;a:> com curiosidade e verdadeiro interesse.
Faziam parte da C~anLssilo de Honra
os srs. G()vernador Civil d() iDistrito, Presidente da CAmara Municipal de Viseu,
R eitor do Liceu, Delegado iPrOlVinci8li da
M. P., Presidente da Com~q sao Municipal
de Turismo e PresJ.dente d() Gremio do
Comercio. Todaa est as entidades duma
maneira ou de ~Utra, souberam prestar 0
seu apoio a iniciativa, c om especial relevo
para 0 s.r. dr. Marques Teixeira, que, d e.sde
logo, desCOTtinOU 0 sen.tido 10u'Vavel do
acontecimento.

NrosviECAS
.1' Oflzem brO,4S- J'

LIS BOA

Anuncie no

BOLETIM DO
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A MAlOR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA!
A DE MAlOR TlRAGEM!
UMA DAS REVlSTAS PORTUGUESAS DE MAlOR EXPANSAO!

VI

Um IIspecto dll expOSIl;ao, durllnte II visitll des
entidlldes ofic:iais.

seu
Por
LEMOS MONTEIRO FERNANDES

A Comissao ExecuUva era integralmente composta de j()vens com menos de
20 ano~, a qUe nao deixa de admirar quem
percorre com urn olhar, pelo, menos curioso, as vitrines expostas. Silo ele.s·: Maria
Margarlda Martins de Campos, 011lando
Maria Mal'ques Re, Luis iEustaqulo Periafiez de Andrade, Francisco de Assis Seabra Afonso Cardoso e Ant6nio Jose Franco A:Jexandre. Todos estudantes do Liceu,
e todes portadores dum extraol'dinario
gosto p ela cultura.
iDurante os primeiros dias em qUe esteve 8Jberta a exposi!iao, pode dizer-se que
a afluencia de publlco nao foi desanimado,r a; e preclso, ate, lervar em conta 0
facto d e Viseu Dii,() ser positlvamente urn
centro filateIlco, nem sequer urn emp6rio
cultural. .. No entanto, duas agora, mais
cinco daqui a pouco, as pessoas foram
aparecendo, - e quem foi gostou.
A certa altura do certame, reuniu 0
juri, que era composto pelos srs. Prof. JaL
me Ribeiro de Oliveira, Afonso Alexandre
Magalhii.es e GOD!i8lio Pires. de Bandeira
Calheiros, qUe classificaram os expositores como s egue:
Classe IT - Portugal
Alines. b - conjunto de uma on mais
emissi'ie.s de selas
1." premio - Ant6nio Carlos do Amar8li wpes Ferreira - Viseu
2.° premia - Mario Barroso, Martin'S
-Porto
3." premlo - Francisco de Assis Seabra Afonso Cardoso - VLseu
Aline&< a - coIec!;iio de selos tipo
3.° premto - Lufs Eustaquio Perianes
de Andrade - Vlseu
o 1.° e 2.° premios nao foram atribuidos.
Classe m - IhlIas adja.centes e Ultramar Portugu~.

·Ainda ac5 comemorar;oe8 do
IV

Hbla bo seto"
o 6an'lu~t~ ~~ e~n6'lat~'lni:zafa~

SHANAHAN~S

~"S 6ilat~lista., lis6"l!tas.

cA nolte, -em Lisboa, 0 ~Dia do .g.~lo ) foi
comemorado com urn jantar num restaurante tfpico, ondeestiV'eram reunidos, em
franca c~raterniza~ao, Os varios seetore,g de actilvidade da fllatella nacional,
~grandes
premios), diI'lgentes, comerciantes, cdiplomados), jomal1stas, coleceionadores grande'! e pequenos, numa
mesa com uma centena de talhel1eB, onde
predominalVaID Bllgumas senhoras das famiHas dos coDlVivas.
A figura !IIlB.l'Calllte do repasto foi 0
Dr. A. J. Vasconcelos Ca.llvalho, pre')idente do ClUibe Filate]deo de Portugal, que,
com 0 ' seu ·e ntusiasmo comunicante, manteve a ass-istencia em pel'lTlanente surpl1esa.
I
Dave-se a sua iniciaUva 0 8!puramento
de avultadas quantia'! na almoeda de pe~as fllateIieas oferecidas para, com 0 seu
produto, benefidar obras de caridade. 0
cuidaJdo e espirito c om qUe foi ol1gan1zada
a 'e menta, e a elim1na~ao de diseursos,
tornou aquela l1eun!ii.o 0 mais agraxiavel
momento do ano filatelico.
A C!lJbeceira da mesa, (} Prof. Dr. Car-

los Trincao, ladeado por Senhoras, manteve 0 nivel que todos desejamos nos con.tactos e no desenrolar das. nossas actividades durante a falna dos selos.
o eomerclo de selo'! para eolec~oes,
quis cocperar generosamente nesta festa,
e eompareceu com os seus mais destacados elementos - conceituados comercia.ntes da nOBsa pra~a - e trouxeram ricos
brlndes pa.ra os fllatelistas. IDles foram
os cmrugo, ) generosos (nada negoeiantes)
qUe de momento a momento faziam 8!pareeer sothre as nossas ca.be~as, ora um
bela desenho orlgin!lll que s·eIWira para estudo de urn selo, ora um cla"sificador,
ora uma rara moeda de ourO', um leque
com reprodu~oes de selos... En.fim, todos
ficam.~iS surpreendidog, com tanta genti}.eza, .eo todos ftxamos melhor os seus nomes: Augusto Molder, Frederico VUani,
J. ·E ll, etc.
Podemos rufirmar qUe em Lisboa existe
ja uma familla fiIatelica com coIlidi~oe's
de vida scrcW, com um eonvi·v io muito
frequente, com espirlto de col!IJbora~ao a
qUe nao sao estranhos 0 Comercio e a
Imprensa, e tudo ista deve-se a vigorosa
e jovirul actilvidade do Dr. Vasconcelos
Carwa.1ho, ineans8Jvel em el:minar arestas,
esclare'c er dlividas, fomentar amlzade'l entIle aqueJ.es que vivem no cmundo dos selos·) .

doras de novas emissoes, a'l quais, aJIias,
ja aqui iizemos merecMa referen.cia.
Ta1s circulares anunciadoras de cad a
nOlVa emis'lao, com reprodu~oes dos selos,
nas suas cores pr6prlas, e do carimbo de
1.° dia resper..tivo, e com a descri~ao dos
selo~, em poitugu~, franc!s e ingles, sao
excelentes elementos de iniorma~ao, e
com belo aspecto grWfl'Co, que as torna
das melhores de todo 0 Mundo.
iMoUvo pelo quaJl esreo de para.bensl os
seIWi~os a.rtiBticos dos nossos C.T.T.
Pedimos 'V'enia, a.p en as , 'Para duas pequenas sugestoes: qUe os selos sejam re-

produzidos nos seus taman!hos naturai'!,
para 0 qUe nao vemos inconveniente serlo, e que as referidas e excelentes circulare'! filatellcas sejam distrLbufdas com
um pouco mais de anteced~nda, no intereSSe dos filatelistas, aos· quais essenclalmente se destina, e, ate, nO'S dos pr6prioB
C.T.T.
E s6 acres.centamo·s mals duas palavras: Se os seMltos filatelicos dos nossos
C.T.T. Se a.pel1fei~oarem sempre como nes~
tas circwares filatelica ~ - nao terao fim
os 'eloglos qUe todos n6s, filatelistas, entuslasticarnent e lhes faremos. - V. C.

SOlb re' 0 grande banquet e reaJIizado em
L1.9boa, no restaurante ( A Severa> • no
Ultimo ciOia do Selo) , transcrevemos da
revista cF'lama> , de um exeelente artigo
de Artur Santa Banbara:

os
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sao OiS maio res do mundo. N6s efectuamos vendas quase todas as semanas,
nas quais oferecemos cerca de 1.000 lotes, 0 valor total dos lotes oferecidos
em cad a vez varia entre 5.000.000$00 de Escudos .e 10.000.000$00, e algumas
vezes mais. Po rem n6s procuramos fo·m eeer para todos os gostos possiveis.
o valor dos :lotes individuals val de tao pouco como 200$00 Escudos, em
esca.la aumenta.tlva ate 1.000.000$00 por lote, .e algumas vezes mais. As
maio·r es colec~oeB sao-nos enviadas, e proficientemente retalhadas, a fim de
servir-vo's. Encontrareis, em cada eatB.logo a'3 maiores raridades em agrupa·
mentos especiais, e tambem em lotes para as bolsas mals modestas. Material
da Hist6ria Po">tal, Colec~oes· de Paises, Graodes e Pequenas Colec~oes, Lotes
por AtlliCaodo, etc. Os nossos catB.logos sao prodigamente llustrados, con tern
um Dicionario FilateIico· em sels id:omas, e sao distribuidos inteiramente
livres de qualquer despes:a.
N6s oferecemos aos licitadores por escrito as mals surpreendentes garantias:

I

(1)
(2)
(3)

Escoolha ap6s a recep~ao .
Ilimitada garantia quanto a autenticidade.
Garantido minimo pre~o de revenda para 0 comprador, identico ao
pre~o pago por muitos lotes (menos as comissoe'l),

N6s tarnbem of ere cern os outras facilidades fantlUlticas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

cAufira ducro dOiS selo'3 - 8·em correr risco:..
Sistema de dupla possibilidade.
Retirar para a colec~ao 0 que Ihe convier.
Generosas condi~oes de venda.
Trans!IJCcione com selos e tamlbem com Gutras mercadoria'l', etc.

Os· no'\'.lOs cat8ll0gos sao os mais profusamente lidos no mundo, e descle
que os reClaba regularmente, niio p'o,de delxar de saber 0 que e qUe vai pela
Filatelia.

PORTANTO
Pe~a para ser incluido na lista dos recebedores do nosso catalogo! 1:
gratis, lilVre de porte e mesmo gratis por aviao!

SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS, LTD.

•
89 Upper Gt. George's street DUD Laoghalre, Co. Dublin, EIRE - mLANDA
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A propo8ito de expo8ic;oe8
Ternos costume, para deleite do iIl0S, 0
espirlto e gosto ide aprofundar conhecimentos' sOibre materia iIlumismatica, folhear, de vez em quando, a bela revista
NUMUS, oDgiio da «SodedaJde Portugue~a
de Numismatica:., do Porto. ColaJbora!;ao
escolhlda, e de mestre.s. con<;a;grados, ~u
perlormente dirlgida e concebida, todas as
vezes que aJblro as p8Jginas ,daquela revista,
parece~e encont~ar

s~mpre nOiVi~d e~,

erobora aJlguns arbgos Ja tenhaJffi sldo hdo~ uma e dUBS vezes. Na minha estante,
dedicada a estes assuntos de moedas,
ocupa lugar de honra, il, taJ1vez por iS50
mesmo, colocada.eJII1 posi!;8.0 de f8lcH escoIha. Eniim, para concluir este preambulo,
gosto de ller aquela revista.
Ora quando" da Ultima vez, the ded~
quei 8Jl'gun~ minutos de aten!;ao, llembrel-me de folherur a respecti.va co~ec!;ao, paraa:notar a s referencias feitas a e1Cposl!;oes numismaticas leiVadas a efeito, nestes
UltimoS! tempos na nos~a terra.
Esta diligen~ia devera tallvez atribuir-se aos dois llit.imos acontecimentos numismati'cos, urn reaJlizado em Setubal, no
sailao nobre dos Pa!;os' do ConcelhD, e outi'o mai ~ mDdesto nas p~opor!;oes, mas
constitumdo homenagem, pooemos dizer,
condigna homenaJgem ao mestr.e Dr. Leite
de Vasconcelos que de~ou uma obra notavel neste rwino da ciencia humana, e
CriDU discipulD S, e que foi realizado nas
s8Jlas do «Clube FilatelicD de PDrtugal) .
A estes dois acontecimentos, ja fizemos
referencias nestas colanas.
Dessa nOSEa busca, anot8JmDS 0 qUe se
vaJi ler.
LO'gD no' primeirD vDlume, referente a
1952, a CiSociedade pomugue'!a de Numismatica:. anunciava 0 seu iprDp6sito de realizar nO' ana seguinte, uma elq)osl!;8.o de
mDedas. Feliz ideia, e digna ,dos maJiDlI"eS
aplausos. Mas 100go nos nllmeros seguintes, infor.ma das ,gran{les dificuldades e,
P'ossiiVelmente, resistencias' encontradas,
certaJffien.te devido aD egotsmo dos coleeciDnadDres, assim 0 afLrma. M'a is addante,
em Dutra pequen.a noticia, declara ficar

Pelo

DR. ARNALDO BRAZAO
aguardando' 0' re.sultado das dHigencias
f eitas juntO' das entklades gDiVernamentais.
E ate aJgora nada mais foi dito. Quer
iStD dizer 'que ~ma justa. aJSpira!<Ao fra:
caSS()U Jamenta.velmente.
Ainda no mesmo fasciculo a referida
remsta infor.mava que a Empresa CWbDnif,e ra do Douro, Ld. a haJiVia levado a efeito mais uma Elqlosi!;8.o NumismAtica do
PejaD 'com tDdo 0 'b rilhantismo, aumentan do.' 0' seu interesse, de ana para ano,
pelos exemplares eJqlostos, e eIll n11mero
s:emrpre crescente.
o 4.0 n11mero da revista, relatilvo a
D'ezembro Ide 1953, publica 0 programa
da elq)osi!;ao filatelica e numismatica da
Guarda levada a efeito por uma comissao, e com 0 a,uxUio material do Turismo.
Mais tarde, no seu nllmero 7, de Dezemlbro -de 1954, pulbl1c~a uma pequena
resenha onde se diz que a principal finaHdade era coTher elementos hist6rico-arqueo16gicos no distrito da Guarda.
Os expD~itores, salvO' errD DU omissao,
fo,raJffi em ntunero de 7, aJPareceu grande
quantidade e variedade de moedas, e a exposi!;ao teve Jugar no salao nOibre dos Pa!Oos do Concelho.
A revista n.O 17, de Setembro Ultimo,
comunica aos seas leito,res ter constituido
urn grande ~xito a eJqlDsi!<Ao numismatic a
de NOiVa Lisboa (Angola), promovida por
Jo·se Alves das Neves. Te-ve a plI"esen!;a do
GOiVernaldo,r do Distrlto, do BispD da Diocese das autoridades cLvls e militares e
de ~uitas. outra'! individualidades.
.E stiveram expostas cerca de 2.000 numislmas nacionais e estrangeirDs, e muitas estaJIDPas pubUcadas na «CartHhalt de
P. Batalha lRei'!. A dmprensa aJllgoftana fez
elogiosas referencias a este belo certame
cultural.
No mes de Setembro wtimo, no wao

DO

1'itirio
Carimbo do Barreiro, e carimbo
do «Dia do Selo»
Aqui ha seman as, ,escreIVemOg uma croniqueiha em qUe aJPontamos alguns dos
principais motivos porque devia ter sido
autorizado urn carimbo comemoratiiVD da
1." E1Cp05i!;Ao Filatelica do iOistritOo de
Setllbal, realizada no Barreiro. E, no final
dessa croniquelha, prometemos uma outra, 'em qUe apontarlaInOs os moUvos porque tal exposi!;Ao tfHatelica nao teve carimbo 'comemocatLvo ...
!Mas acontece que, por urn Iado, s a meteraJffi de per.meio' outros assuntos mais
urgentes, como e verdade que, por outr~
lado, tudo temo'! feito e faremos para Iimar westas, evitando 'c onflitos e pOolemicas contraJProducentes, WVO naqueles
casos em que 0 respeito qUe deIVaTIOS aos
nossos leitores, e a n6s proprios, nos Impoe qUe nao fiquemos ca:lados.
Passaram algumas semanas e, entretanto, os nOESDS C.T.T. que, no capitulo
das cOmemDra!;oes do «Dia do Seld:., lamentfl.velmente continuaJffi a mostrar-se
bastante atrasados, tiveram 0 born senso
de, pelo menos, deferir 00 pedido do Clube
Filatelico de PDrtugal, autorizandD 0 uso,
naquele dia, de urn carimbo comemorativo da exposi!;ao' filatelica por aquele
clube <reaJIizada, e fl. qual ja aqui fizemos
merecidas referencias.
A a:utoriza!;ao deste UltimO' carimbo
fDi urn a:cto de justi!;a que, como, tal, nos
cumpre registar e agradecer aos altos dirigente's dos nossos C. T. T.
Como tantas vezes !hes temDs ditD,
n6s, ne.ste assunto dos carimbos, nao queremos oito - , nem oitenta. :Ii: no meio
ter.mo' qUa esta a virtude, ja que 0 m eio
ter.mo e qUe SffiWe os interesses dos C.T.T.
- e dos coIeccionadores.
Ora e claro que, sendo os carimbos urn
ramO', DU, me'lhor, urn afim da ifilatelia,
carimbos comemorativos devem ser concedidos, de prefelI"encia, a todos ou a quase
todos OS acontecimentos filateUcos, espe-

cialmente quando soUcitados DU recomendados pelas entidades' competentes.
E isto pelas razijes que tamibem temDS aJPontado, por ootras que aponta<reremos, e, acima de umas e DUt~as, pvr
esta, que e 6bvia: sendo as expoSl!;OeS filateUcas os maiores veiculos de pTOpaganda da filatelia, e, portanto', dos selos, e
sendo elas da realiza!;8.o desintere.ssada de
entidades ou de dndividuos sem qualquer
ajuda econ6mica, seja d e quem for, - 0
menos que se pode pedir e desejar e a
autoriza!;ao de urn carimbo' que, alem de
comemorar 0 acontecimento, de a pos,sibilidaJde de aJllgarlar duas ou tres centenas de escudos, pela edi!;ao, de urn sOibrescrito especial, com 0 r.espectiiVo carimbo,
de maneira a atenuar ligeiramente os
enormes encargos das 'l"eferldas exposi!;oes filateIicas.
•
Parece que ninguem srube quais sejam esses encargos, com ,exp.ediente e
propaganda, a,rranjo das e.stantes, alugu·er
e transporte1 dos vidros, edi!;oes do regulamento e do cat8Jlogo, pessoal de limpeza
e de montagem da elqlosi!;ao. PDis basta
que fique aito que aquela mencionada exposi!;ao filatelica do c:Dia dO' Selo:., subsidiada somente pelos pr6prlos exposit!)res, deu al'guns milhares de escudos de
prejuizo ao Clube FHatelico de Portugal...
-

V.C,

As circulares filatelicas
lIos C. T. T.
N6s, que dizemos muito mais bem do
qUemail.e.sOIbretudo.• qUe sentimos multo
maiar prazer em. dizer au escrever elDgios, dOl que em apontaJr erros e deficlencias - enaltecemos, no domingo passado,
a autoriza¢o dos nDSSOS C.T.T., para 0
carimbo comemorativo da elq)osi!;ao fhlatiHica dO' recente <iDia Ido SelO) , organizada pelo ClUibe Filatelico de Portugal, e,
d05 dois elogios que anteriDrmente tinJhamo'S prometido fazer aos mesmos C.T.T.,
queremos hOje dedicar -esta cr6nica ao segundo, Deferindo-nos urn PDllCO mais vincadamenteBs Ultimas circulares anuncia-
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gas, todos os principais lotes da famosa colec~ao Raul Abecassis.
Deve te'r alcan~ado, de j acto, a
elei~ao de 0 mai~r, ou urn dos maiores coleccionado'r es de selos de Portugal, este homem simples e modesto que, em poucos anos - e passe a
inconfidencia! - , gastou nada menos do que cerca de quatro mil contos." em selO's portugueses!
«MERCADO FILATELIOO»

o estabelecimf'mto «M Meado Filatelieo, do PortO', ~omo alias todos
os negocios afins, ,t ip 0 grafm, edi~oes, etc., - mudO'U d(') proprieta:rio,
tendo. 01 cuntM"ior paJrtido inespetradamente, para 0 Brasil.
Cumprimf'mtandOi {J' novo, pro,[)rietario, gaJrantimos-lh~ (J.. amp la, leal
e - vamoS'! - valiosa colaboragiio
que semvpre temos dado:, par varias
formas (') ern todos os momeJn)to'S', a
todOlS os nossos comel1'cianteJS' de selos,
l,

CONTRmUA PARA 0 DESENVOLVTIKENTO DA FELA~
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOCIOS NO

CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL
CLUBE DE

~ORES
PARA~ORES

Av. d, Almirllnte Reis, 70-3."-Dt..

Telef. 5.4996 1

LISBOA

DE PORTUGAL

BOLETIM

ARTUR SANTA BARBARA
;Este dis.tinto jornalista, redactor
dos mais destacados da revista semanaJI «Flama», referiu-se rna is
uma vez, em termos de grande elogio, ao nosso Clube e ao Presidente
da nossa Direc~ao, director deste
Boletim.
Expressando aqui os nossos melhores agradecimentos a Artur Santa Barbara, manifestamos-Ihe tambern os desejos, que sao de todos os
filatelistas portugueses, de uma
maior permanenc.ia da sec~ao filatelica da grande e excelente revista
«Flama ».

eAS4 AFRICANA

~ato
~€ 1
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no'b re da camara MUnicipal de Setiibal,
teve Iugar a nota.vell eX!posigao numirmatica, tambem levada a efeito ipo·r uma comiE.sao, e com a,poio das autorldades 10cais. Desta grande manifesta!(ii'J numismatlca, ja n6s fizemos apreciagao devida.
FinaJlmente, a secgao numisnutti'ca do
( CIU1be Fi'lateIlco de Portugal:., levou a
efeito, com 0 melhor llxito, em Outubro
l1J.tlmo, aquela exposigaol dedicada a mem6rla do srubio professor Dr. Leite de Vasconcelos, na ipa~agem do cen tenario do
seu nascimento.
Resumindo, verifica-se que, nO' curto
prazo de 6 anos, se reaJlizaram. 5 eX!posigoes, movimentadas ipor organizagoes
particulares, emfbora aJgumas ti'Vessem
merecldo 0 IIJpoiO' material de Ol"ganismos
oficiais, qUe viram 0 largo ailca.nce educativo destas inlclativas.
Lamenta.vel e, mesmo muito 18Jmentavel, que a <Socieda:d~ Portuguesa de Numismatica:., incontestavelmente colecti-
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vidade de elevada categoda ·e grande
prestigio, nao pudesse levar a efeito urn
certame que, estamos certos disso, havia
de ter uma larga iprojec!(iio, tanto em
Portugal como no estrangelro.
Os fad os foram-l!he adversos .
Somos ainda de pare:cer que as casas
rElgionalista'3 deveriaJrn chamar a s1 a respom:rubHidade destas manifestagoes {}e natureza cultural e de caracter hist6rico.
Seria belo estudo das suas regioes. Os organismo'l conporativos nao podeun nem
devem esquecer qUe 0 saJber nao ocupa
lugar. A pr6pr1a FN.A.T. s em querer
meter foice em seara aJhela, tinha neste
campo muito para eJqJandir e afirmar a
sua acgao educatl<va. Nao basta a t ertillia
numlsmatica que Se rea:liza s emanalmente ...
Quanto ao Estado,

aguardamos que

as comemoragoes hem iqulnas digam da
sua justiga.,.

OBTENHA NOVOS S6CIOS PARA 0

Clube Filatelico de Portugal
RECEBA, PEQA, MOSTRE, DIVULGUE 0

«Boletim do Clube Filatelico de Portugal»

PAR.o.A.

A MAIOR PUBLICAQAO FILATELICA PORTUGUESA
GORDOS,

MAGROS,

ALTOS,

BAIXOS

Av. Almirante Reis, 70-3. o..-Dt.o

CASA AFRICANA

PORTUGAL
LISBOA/PORTUGAL

l
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MINISTERIO

DO

ULTRAMAR

Direcgao-Geral de Obras PUblicas e
Comunicagoes
Servi!,lOls de valores posta.ls
PORTARIA N.· 16.992
10 de Janeiro de 1959

Manda emitir e por -em c!rcula!tAo, 110
Estaldo da India, billietes-carta.s-8JVUi.o
(a:erogramas), confeccionados em papeJ
de escrita brancO', nas dimensoes de 250
mmxl75mm (a1berb)s ), assim distribuidos:
2$80-fundo representando cDescasque da castanha de caju:. , impresso a cinzento,
brasao e texto a preto, e
tarja a v,erde-mar e vermelho. 0 selo, que reproduz urn dos edificios dos
C.T .T. em Gea, e L'Thpresso
no formato de 24,5mmx
19mm, nas cores cinzento-ama:relado .e preto . .... . ... 150.000

3$00- fundo que representa C'B ufalinos do Esta:do da India:., impresso a verde-salsa, brasao' e texto a preto,
e tarja verde-mar e vermelho. 0 selo, que reproduz a estagiio dos OI'T em
Margao, tern 0 formato de
24,5mmx19mm, e e impresso nas cores verde-claro e preto . . . . . . .. . . . . . . . 1001.000
3$60- fundo representando c:SeJecgB.o da castanha d:e caju:., impresso a sepia-ela,ro, brasao e texto a preto,
e tarja a verde-mar e vermelbo. 0 selo, qUe reproduz a estagiio radiotelegrMica de Goa (Bombolim), tern as dlmensoes de
24,i5mmx19mm, e e impresso a azul-da-prussia-clarO! e pretO' ........... .. .. . 50.000

MINISTERIO DAS
GOM UNIGA QoES
., Adm. Geral dos Correios" Telegra,ios
e Telefones
Direc!;ii.o dos Servi!;OS Industrials
PORTARIA N.· 17.006

HOTEL INTERNACIONAL
RJUA DA BETESGA, 3
LISBOA - PORTUGAL

o

MAIS CENTRAL DE LlSBOAQUARTOS SIMPLES E COM BANHO
PRIVATIVO-O MELHOR SERVI<;O
DE MESA

PREQOS AOESStVEIS
,."r -

C".

K COfttef'ttcinios
~ilatelicos

l " C X0

22 de Janeiro de 1959
Determina:
a) Que sejam retirado·s da circulagao
os valores postais da'3 s.eguintes ernissoes
e taxas:
Selos c:Centenario do Professor Ferreira da Sll:va:. de 1$00 e 2$30.
Selos cCentenario dos Caminhos de
iFerro de PortugaJ1:. de 1$00, 1$50,
2$00 e 2$50.
S elos cDia da Mae:. de 1$00 e 1$50.
Ib ) QUe 0 5 selea indicados na presente
portaria deixem d e ter validade a partir
de 1 de Setembro do corrente ano;
c) QUe as mesmos selos pos.sarn ser
trocados por outros em circulagao nas estagoes do. Correia, Teleg:rafo e Telefone
do Terreiro do Pago, em Llsboa, e da Batalh a , do Porto, au nas tesourarias da
Fazenda PUbli:ca das outralS loca:lidades,
ate ao dia 31 de D ezellllbro de 1959, inclusi'Ve.

«HIST6RIA DO SELO POSTAL
PORTUGU~S :.

Do ilustre escritor filatelico dr.
A. H . R. de Oliveira Marques, nosso
prezadissimo cons6cio e querido
Amigo, que tao valiosa colabor~ao
tern dado as paginas desta revista,
l'ecebemos 0 segundo volume da sua
noUivel «Hist6ria do Selo' Postal
Portugues», profusamente ilustraqo.
Enquanto 0 nosso redactor da
especialidade the DaO faz reiferencia
m&is drcunstanciada, nao queremos
deixar de regis tar 0 seu &parecimento, e de muito justamente reCDmendar a sua leitura a todos os filatelistas portugueses.
CENTRO ISRAELITA DE
PORTUGAL
Referimo's, no' numero trwnsacto,
a exito' do, exposit;iio· realizada em
Lisboa, no' «DUL do' Selo'», pelo nosso
«Glube Fila,teliw de Portugal», de
tadas as rru.tJratVilhosas particnpru;oes
portuguesas que concorreram d Exposit;iio Fil(J;telica Internaciornal de
Israet, TABIL-1957.
Aquela, pequena-grwnde) e;xp,O'sit;fio fila,telicOJ, que fori efectivamente um grwnde exito, embora n.iio tenha tiM 10 publico que 'mJerema, possivelmernte P01" falta de publicidade,
e em. pairte d$vido aO's grandes em,...
CairgO'8 que trauxe aO's cofres do nosso clube, niio obstamtel os valiosos
subsidios ~e tOd08 0'8 particnpamtes

- rea1izo'Urse naB magnific(J;8 sChlas
dO' «Gerntr.o Israelita de Portugal »,
Rua; Rasa Arauj~, n.o 10.
A respectiva Dire-ct;iio' deu-nos,
pwra tal e;feito', todas· as faoilidades,
qUeJ nO's' cmmp1"e registwr e agradecer muito' Ireconhecidamernte!, na pessaa do, seu ilustre presidemte (') nosso
querida Amigo, dr. SWI;tO'b Sequerra, que, ausente de! Lisboa nOl dia da
inaugurat;fio, todavia nela Se! fez representwr ',Por pessoa de sua familia.

JOSE GONZALEZ GARCIA
Este nosso prezado cons6cio e
querido Amigo, a mai.s sensacional
revela<;ao da filatelia portuguesa no
ana de 1958, e que concerteza muito

1

vai dar que faJlar nos pr6ximos anos,
- acaba de adquirir, por intermedio do conceituado comerciante de
selos e tambem nosso Amigo H. Vie-
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Como seria natural, os rprimeiros boletins deNiam registar todas as disposiQ5es,
do gov.erno & Metr6rpole e provincials,
concernentes a. o!I"ganizac;;ao e funcionar
mento da nOiVa mAquina admini"strativa;
e inserir, alem dissD, como e haJbitual nas
publicac;;oes cengeneres da epoca, tude
quantD pe5sa interessar it vida da provincia, ,e 'que deNa ser levade ao cenhecimento publico.
Compreende-.se que, por deficiente preparac;;ao, tenham ficadD nD olivido alguns
aetos ou factes respeLtantes ae periede
iIl!icial, pa,ra apreciac;;ao dos ,quais, em con_
sequencia, 56 provl1velmente nos arquives,
se DS houiV,er em condic;;oes, pDderao encontl'ar-se es elementos necessArios.
Ora 00 que de exame destes boletins
ressaUa e, quantD ao funcienamento dos
sel'vic;;os, a impressiio da falta de cempetencia profissional e ideneidade de urna
parte do funcionaJlismo. Quante aes pr:>blemas de maie,r a,cuid8Jde e urgencia, sebress81em 0 precAriD esta,de sanitArio de
algumas regioes da Guine, a rebeldia de
dete~8.S> tribos aguerridas, e as' medidas de carActer militrur e civil atinentes
it paclIficac;;ao da pro<vincia. Nao admira,
peis, que assuntes de natureza DU aspecto
secund8Jrie, ficassem pretelados, e outres
haja,m mesmo side esqU'ecldos. ll':, urn tanto DU quanto, 00 que deNe ter acentecide
cern 0 sel'viC;;O PDstal, de qUe 8Jpenas netamos, ate ae fim de 1882, os seguintes
rpasses:
- !Pert. de 25-6-81, coon :Lnstruc;;oes
pa!I"a 0 8JprOiVeitament()l da carreira regular
de na,vegac;;ao a vruper entre Daka,r e Serra Leoa, para a permutac;;ao da corresp'endE!ncia cern a rpro'Vincia, para 00 que a
Dil1ecc;;aD Gerru des Cerreies deu as necessArias ordens.
- Circ. de 29-4-82, ao.s directores de
correio de Bolama, Bissau e Cacheu, para
enviarem tedes 005 meses urn mapa em
resume do rendimente de corr,elo e suas
delegac;;oes, e d()l movimento estatistico
das repartic;;oes.
- 0 BeL n." 46, 9-12-82, rpublica 00 «Regulamento geral prolVisOrio do se.nrico pos~
tal da provincia da Guine portuguesa, a
qUe !Ie refere BI portaria provincial. n.· S4S
deste ano».
ll': urn documente :b astanteextenso, e 00
mais importante que fei rpublicade ate

DE PORTUGAL

esta data. Dele Se transcreNe, por mais a
prop6sito:
cart. S.· - 0 inspootor dave requisitar para 0 Ministerio da Marinha
as estampilhas precisas para poder
saUsfazer c81baJlmente as requisic;;oes
das direcc;;oes dos cOIITeios).
- SUI1p-~eende, · quanta a. 80brecarga
pequena, que nao se encontre nos bo~etins
a in'dispens8Jvel disposic;;ao do governo da
provincia que a determin.9u. Esca,pou d.
publicac;;ao, mesmo tardia; mas nao repugna admitir que fosse !I"edigida. em 1879,
sem as devidas fo,rmaJlidades; e, na ausencia do Governador, assinarla rpelo SecretAria, Geral, e enviada A Upograrfia para
execuc;;ao. (0 origin8Jl voou, sem passar
pela vista do redactor do, Boletim ... ).

ql.a"a asstJeia-s~ as UIII~lIItJ2afJ~s ~tJs 150.° ;4niD~tsa2itJ

~~ ,A62al.alll t..inetJln.

SICILIA 59
M~nifest~'ioes fj l ~te lic~s
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Parece peder cencluir-Se que, tal come
aconteceu em outras provincias ultramarinas, tambem a Guine tem, no capitulo
da Fllatelia, os s eus misti!ries e nelbwesas, de pouce :M.cil perscrutac;;ao. Para
atina,r cern a soluc;;ae de ruguns des seus
problemas, e mister, it mingua de dados
cencretos e positLvos, lanc;;ar mao de cenjectur81s qUe nos ,g uiem pelobomcaminhe,
e nes arredem des ebstAculos mais eu
menDoS ,g rosseires, semeades rpela rudrabice ,dos especuladores ode teda a especie,
e ate de coleccienaderes demasiado apaixonades, que nao hesitam em recorrer
a processes de peuca s eriedade para alcooc;;arem 0 seu objectwe.
Deste mode, e socerrendo-'llos sempre
des materiais, eIJlJbora e.sC8lSS0S, A dispeslc;;ae, pode cl1egar-se a urn resultade satisf1!Jt6rio ne sentido de Lreso~ver uma ou
outra du'VIda, eu de esolarecer algum case
mais intrincadD. Ainda assim, rpara sessegar 0 espirito, s6 poderemos considerar
justa a doecisae, quando', em censciencia,
111e dermos 0 necessa.ne credito.
E assim, assentei em ailmitir qUe os
referides meus s eles d e sobrecarga cGUINlb, da Casa da Moeda, de 10 reis, amal'elD-'laranja, denteado 12 Ih, Se encontram
isentos de qualquer suspeita, sem macula,
incontestitvelmente auti!nticos.
Assim

00

creie'.

E esrpero que &C!I"editem tamIl>em.

intern~cian~is

Uma serie de tres seles cememorati-I
pelo Centen6rio dos
ves fOol emitida em henra dD Grande PresIdente Americane, emancipador des esselas d ~ S;cili~
craves.
o mQtive utilizade, de.senhade por Mipelo 150.0 Aniv.o do n~scimen to de Tomm~so
chael Geaman, de Londres (Ib aseade numa e
fetogrrufia publicada na reNista We) mes_
Aloisio J uv~ r~
tra 00 Primeire Ministro de Ghana, Dr.
Kwame NkrumaJh, diante do Linceln MeP ro m otor~ :
merial, em Washingten.
Feram emitidos:
Un ione F il ~ telica Sicili~n~ , P~lermo
1 sele de 2 lh d. castanhe
1 s. 3 d. - azul brenze e azul clare
2 s. 6 d. - verde azeitena.
A impressao !foi feita per Harrisen &
Sens, Ltd., de Londres. iFoliha,s cootende Palermo, 16-26 de Outubro de 1959
30 seles de tamanhe de 29%,x40mm, com
inscriC;;Oes ma,rgin,ais e numere de connos pavilhoes de «Feire do Mediterr4neo»
tr,o'le. Pela primeira lVez fC'd utilizade papel filigranado com urn G. maitlsculo e a
estrela de 5 pDntas de Ghana.
o praze de vruIida,de e de tres semanas
a partir de 12-2-1959.
Exposi'iii o fi l ~telic~ in tern ~ cional

I

p~trocin~da pe la F.I.P.

Wanted stamps frem Spain,
Portugal, France, Italy, Belgium
and aJIi their colenyies in quantity. In exchange I offer stamps
/from Poland, Russia, Rumanie.
Correspondence in English.

TOMASZ HOLOW ACZ
ul. Tyniecka S1m5
Warszawa 25
POLONIA

Bol~~ fj l ~te l ic~ internacion~1
M~nifest~'ii5e5 artlstic~ s e cultur~i's

tu:

Sede de Comissao Orgenizedore:

Ungberia (Palano Banco di Sicilia) Tel. 15.680 - p~1
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D. MARIA DO CARMO DIAS
COSTA PINTO NERY
Em Lis boa, fal eceu a s r ." D. Maria
do Carmo iOias. Costa Pinto Nery, proprietAria, naturaJ de Fronteira, casada
com 0 sr . dr. AntOnio de Ca.stro Nery,
medico, mae da menina Maria da Gra!;a
Costa Pinto Nery, nossa prezada cons6cia, e filha da s r.' D. Maria da Gra!;a Dias
Costa Pinto e do sr . Francisco Chaveiro
Cos ta Pinto.
A familia enlutada, oS n ossos sentidiss 'mos p~!UTles.

ANT6NIO RODRIGUES
MACHADO
Tambem fal eceu 0 sr. Ant6nio Rodrigues MachaJdo, pai do nosso prezado cons6cio s r. Ant6nio Monso Ma:chado, a qu.em
iguailmente expressamos os nossos sentidos pesames .

-........ -_ ............................ -_ ............ -- ..... ----- ....................... _.

FOLHAS DE ALBUM DE
GRANDE BELEZA
Estao obtendo grande procura e invulgar sucesso, as folhas de album das edt!,loes Torre...... que ja Se encontram Ii venda
oa secretaria do oosso Clube.
Em tamanho intemaclonal e exceleote
cartoIllna, com uma moldura s6bria e de
grande bel~a, e com (J< quadriculado numerado vertical e hOrizontalmente, estas
magnificas fo/has exlstem JUI8 cores sepia
e cinzento claro, ambas multo felizes.
o Olube FllateIioo' de Portugal reeomenda est&s foIhas &Os sens associados,
que com eIasl constituiriio albuns de excepclonal beleza e categorial.
......... .. --- .............. ...... ---.......... -- ... ...... .

--- --

--_

---_
-_
RECLAMACOES

De futuro, 0 nosso- Olube Fiiatelico de
Portugal. e este Boletim, s6 dariio· andamento lis reclama!)<le& qne venham acorn..
panhadas de selos equlvalentes &os portes respectivos: um porte por cads, reelamado, e ontro para a resposta a dar ao
reclamante.

TROCAS

Escrevem-nos v8.rlos coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadore'l portugueses, entre eIes:
MARCEL V. LOPIEZ 4748 Telegraph Avenue - Apt. 3 - Oakland 9 Call!f6rnia - U .,S .A.
'
MAJCZYK WOJEIECH - pov. Poznan - Czerwonak 45 - Pal6nia.
ANY HEIiM AUiEIR. - Vda. de Dobricky - Ayala 93-5." D - Ml:!,drid Espanha.
MAlMiDUH RERATY - Poste RestanDamascus - Siria (U.A.R.).

te -

F1RANTISEK KONRIAiD - Dhota Rab::tejnska. - Chrudim - Ohecoslovaquia.
G ENE IR A L EMIlLIO P,~tJiELAS
BEAMUD - Ciudad Jardin, 202 - Cartagena - Espanha.
.
KONARSKI JAOIDK Krak6w - Pol6nia.

Dluga 55/ 6 -

G. VAN SDt.m.'l1ElRS - 57 Deurnlnger9traat. -Hengelo (0.) - Rolanda.
DR. J. BOM>BI LLOPIS -

47 -

Barcelona -

Vilamari,

Espanha.

W AL'DElR J. TOKAlRSKI - 39 Claire
Ave. - Woodbridge N . J. - U.s.A.
RJUDOUF HliESL - Kreis Schluchtern
B.RD . - Kel'lbersdorf 23 - Alemanha.
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Moeda, de estampllhas e bUhetes postais,
para a Provincia da Guine, de 1879 a
1887. Antes, ao re£erir-se ao anol de 1886,
escreveu :
«A Ca'la da Moeda, qUe ja t inha em
prepara!;ao 0 :::elo :com a eftgie do r ei D.
Luis e , naturaJlmente para. aJItvi!llI' 0 stock
de estampilhas do tipo Coroa, envia para
a Guine .. .:. ( d escrlmina) ; e esclarece :
cNe.SJtas :rernessas iam, ja. com as
novas core q , a s estampHhas das taxas
de 10,20, 25,40 e 50 rels, que circula~atn conjuntamente com a s das emissoes 1881/ 1884:. .
- - 0- -

Quanto ii. data da emlssao das soibrecargas pequenas, sabemos que as illtimas
edi!;oes dos cat8.1ogos diiD 0 ano de 1881,
tendo wbandonado, sern que Se saiba 0
moUvo, o· 000 de 1:880, qUe figu.r!IIVa nas
primeIras, e qUe e mais aceitavel, vista
que a h ip6te::e da entrada llimuItAnea das
{luas emissoes, em cir.cul&!;ao, ganhou terreno e e considerada a maIs veros1mil.
Em consequencia, e pe10 exposto, a data
da emissao deve ser recuada para 1879,
sJmuItdnea com a da Ca'l8. da Moeda. E,
comO' Se rufigura multo proiVavel qUe a
emissao haja sido f eits. parcelarmente, e
nao e para menosprezar a lnforma!;ao reiaUva ii. determlnagiio do governador, E'm
1882, parece adrnissivel e mais aJpropriado
que, por anaJogia, e maio·r exactLdao, se
adoptasse, para d esignar a data da emissao das Eohl'ec!lII'.g as ·p equenas , a elq)res. sao - «1879-1882».
Para a precedencia, embora os cat8.1ogos estrangeiros cOlltinuern a m enciona:r
em primeiro lugar (tailivez com soibejada
razao) a em1s.siio· das soibl'ecargas pequenas, parece efecUvamente mais curlail dar
a prlmazia ii. sobrecarga da Casa da Moeda, como preconizou 0 Sr. Prof. Dr. Cail'los Trinciio.
Os cab8.1ogos portugueses assim. 0 estao praticando, nas illtimas. edigOes.

5

recem selos autenticos destas taxas, inutlliza.dos, i1 endo-se nltidamente a data aoterior it da sua remessa pela Casa da
Moeda! Sera que est e E 'ltalbe1ecimento
deixou, pOIWentura, de registar algumas
remessas ? Tera. a Imprensa NacionaJ de
Balama sidO' dotada com tipo igual ao da
Cas.a da Maeda (ate m esmo enviado por
esta) , para ali ser em tambem sabrecarregadas algumas das sobras de Cabo
Verde, eXBIctamente como na Cas a da
Mo·ada? S Jmplesmente carimbos d e favol".
com datas anacr6nlc.BS'l) E sta'l desencontradas e espa!;a{las remessas, a.flitLvos
csalu!;o 'J.:' da Ca:sa da Moeda, taIvez tenham contrlbuido para induzir em erro
o Sr. Marsden, quando informou 0 cTimbre-Po- te:. de que os selos niio tinham
sido· emitidos, o· que th e va,leu a inv.estida
de «0 P,h : ~atelista> . Mas nao foi menos
grave 0 St. Gibbons, que Ihe fol na esteira, e mimo::eou es.sas inJfelizes taxas,
pe ~lpegando-lhes no cata.logo, de qUe a
sua casa teve sempre urn grande orgu-lho,
o seguinte mordaz .epitMlo:
«The 10 r. yelilow, 20 r. bistre, and
40 r. blue, were never officlaloly iSlsued,
ailthougth a number of speclnlens were
allowed t o ;pass throu~h the post:. .
E como 0 ingles e, p or tradi!;iio, c::nseIWwdor, 0 reputado «Gibbons Catalogue»
manteve 0 erro e a tolice durante lal'gos
e dllatados ooos, s6 fazendo a emenda,
sem abli r blco nem pestanejar, na ultima
edi!;ao, a de 1958!
Tambem a availanche de coroas sobrecarregadas, das l'emessas de 1886, precedendo de multO' perto ados n oiVos selas
de eftgie (no mesmo ano), deve ter dado
lugar ii. exlstencia {Ie 'g randes 50bras no
cofre da, Fazenda, 0 que pode e~pUcar 0
niimero re1ativamente elevado de taxas
nao usadas que tern passado pelas casas
de comerclo filatelico, e coleccionadores,
e, ainda, a aibundll.ncia de carimbos de
f!IIVor.
--0--

- - 0- -

Estes endere!;OB saD indicados sem
compromisso nem responsabil1dade da
nossa. parte.
Thlss addresses are ·g iven wlthouth
engagement nor responsa.hillty our part.
Ces adresses sont {lonnees Bans engagement ni responS8Jbilite de notre part.

Como ficou dim, a esc rita {!a Casa da
Moeda revela c.laramente que a'l taxas de
5 e 10 reis fora:m enviadas pela primeira
vez em 1 de Agosto de 1882; que as de
20 e 40 rels, 860 foram em 1886. Observa-se que nunca Se faz men~o de cores,
denteados, ou outros porm~nores.
(Nesta aJtura, e curioso notar que apa-

A o ahrir e folh ear 0 primeiro v.olume
do «Boletim da Provincia da Guine:., nota-se qUe e'l.ta pUlolica<;iio fol ini'Ciada em
7 d e F everE!1,ro de 1880, isto e, dez meses
ap6s a cria!;aO da prOlVincia, 0 que faz
sup or uma cel'ta car~cia de r ecursos tipogrMicos e de p essoail (urn director Interino para. a tipografia do gOlVemo fol
nornea{lo em port. de 21-6-79).
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em LiBh.:-a, 0 ·g ovemador niio deixaria de,
nas abeili:as que tiv~se, dos assuntos de
maior monta, instar pelo problema dO's se_
!.os para a Guine, e de e:;pevitar a Casa
da Moeda para actiovar a sobrecaI"ga e as
remessas dos selos que, com propriedade,
poderiam ser c:hamados «provis6noS»).
- 0- -

Ao que parece 8Jte hoje nao foi pos~i
vel encontrar os m8Jteriais e ¥esUgios que
permitaan fixar lnsoflsrnavelm.ente a data
da eJIl'issao da ·s erie das sobrecargas pequenas, ou da"l su~essi'V'as datas, caso a
emiBsao haja Bido parcelarmente executada, 'como. prov8.¥elrnente aconteceu.
Este e urn dos prolb lemas, Jigado ao
estrubeleciment<l da pre'c edencia, que muita
curiosidade tern desper!tado entre os filatelistas.
o Sr. Prof. Dr. Trincao, em «0 8elo>,
de Junho de 1941, sob 0 titulo «A erono.Ingi,a. das emissoes de Ooroa da Guine»,
agitou 0 ' assunto, e procurou encontrar a
verdade, qUe enunciou na sua conclus8.o:
<: ... a in.:ferencia 16gica e que, pelo
menos, a -e ntrada em circula"ao das
duas emissoes foi simultAnea, Se e qUe
a emissiio com a sobrecarga da Casa
da iMoeda nao teve curso prirneiro
que a outra. N essas condi"oes a primeira a ca.t!lJlogar, deve ser a sOibrecarga oifici81l> .
Com 0 mesmo titulo, o· Sr. C. George,
qUe se julgou em causa, publicou urn cornentario ao artigo do Sr. Prof. Dr. Trincao (reproduzido a pag. 113 ck «Reimpressom», para «e1ucidar os coleccionadores
de selos das noBSa"l ool6nias, da razao em
que eu me base10 para fazer sernelhante
aftrma"ao>.
Apresenta para tanto v8.rias considera"oes ou informa"oes·, como a de que 0
Sr. Pedro Gouveia (0 2.· gOlVernador efectivo da Guine) , haJVia declarado que fora
ele que em 1882 mandara sobrecarregar
com a p!lJlruv:ra. «Guine>, i!JTl carructeres
maiB pequeno,;, aJIguns selos de Cabo Verde que existiam em cafre, ainda do tempo
em que a Gunie nao era prO'Vincia aut6norna.
E remata categoricamente:
C!Seja como fOr, creio que ests. insofismavelmente demonstraJdo que os
selos coon a sobre carga g[I'ande foram
emiUdos em prim-eiro lugar, seguindo-se-lhes os de sobrecarga pequena>.
«Elucidado.» assim pelo Sr. C. George,
verifico qUe uma tese naO' invalida a outra; antes se completam. POT iS80, aceito

e considero de pe a d nferencia 16gica> do
Sr. Prof. Dr. T.rlncao. E tambem acredito, sem constrangimento, na infor.ma"iio
de que {) gowemador GoUlV'eia tivesse, em
1882, ordenaJdo a !lobrecal'ga, em «caracteres pequenos>, de algumas taxas.
Em consequencia, vejo assim igualmente refor!;ada a- verosimilihan"a do asse)l1to que atras iformulei, do recurso «ao
expediente de mandar soibrecarregar aJIgumas da'! taxas das sobras" criando assim,
j8. em 1879, um precedente que deveria
contlnu!lll"-se, taJL¥ez aJte 1882».

MARCOFILIA
PORTUGAL
Carimbos de 1.· dia de circula"iio

podemos, neste nllmero, reproduzir urn ou_
tro, que se reifer.e ao XXIV Congresso Luso Espanhol para 0 Pro'g resso das Ciencia~.

o carimb:JI obUterou a correspondencia,
em Madrid, de 14 a 18 de NOIVernbro de
1958, e tern as segulntes legen,d as «XXIV
Gongre:so' Luso Espanoo) Progre"lO Cienclas. - 14-18 No'V. 1958 - Madrid>.

-0---

As quatro primeiras rernessas das so-

brecargas «O~lf: > , feltas pela Casa da
Moeida, foraan consti.tu.1das s6 pel-as tres
taxas : 25, 50 e 100 reis. Nas tres seguintes, de l-vm-82 a 3-VIiI-83, foram acrescentadas &SI duas -taxas de 5 e 10 reis. As
restante.s viriam em outros anos, salientando-se, porern, que as de 20 e 40 reiB sO
em 1886 l'leguiJram para a Guine!
If: naturaJI que, sendo a primeira l'em essa feita ean 5 de Nw., os selos ja circudassem em Dezembro. Creio que os cataJogos designam haJbitualrrnente como
data da emissao, a da entrada em circula"a'O da serie emitida, au Ida sua primeira
parcela, segulda da da UIltima. Neste caso, e porque nao e licito dulVidar da exactidiio da escrita da Casa da Moeda, a data
·da emlssiiO' das sOIbrecargas grandes deve
ser, mais correctamente, fixada pela expre"sao - «1879-1886».
Durante a:~gum tempo, os caWOgOB
adoptaram 0 ano de 1880, como 0 do WciO' da emissi!JO'; ultimamente, tanto os nacionais como os estrang.l(iros, fixaram 0
1881, que, pelo visto, ainda mais Be afasta
da v erdade.
Os aiJv:ro:'! de :regis.to, de Balda das remessas da Ca.sa da Moeda, mostrarn que
o sistema de conta-gotas, inaugurado alias
tardiamente em 5 de iNOIVemibro de 79,
Be rnanteve ate 1885; rna':!, de Outubro de
1885 a Agosto de 1886, dir-se-ia que a
Casa da Moeda, ja prestes a f81bricar e a
disprurar 0 selo-da eflgie ·de D. Luis, imltou
Napoleiio em Austerlitz - «ll faut finir
par un coup de tonnerre!», e, em remessas
mais macissas do que nunca, IWrou-se dos
selos de coroa que ainda tinha em casa.
o sr. J . Pires de Fi.gueLredo publicou
reom temente, neste Boletlm doo Clube Filatelico de Portugal, urn intwessan.te tra·b8Jlho sobre «Os selos tipo «co.ro.o,» da Guine Portuguesa», que fecha com Ill~ mapa
das No.tag de rernessas fei'tas pela Casa da

17 de Dezembro
Batalha -

Idem.

ANGOLA
Carimbo. de 1.· dia de circula"ao e
comemoraUvo

~
~'W ~
~ ---: - illDP~tii
HOSPITAL MARIA PIA

+

19.12.58

+

C.T.T.
'I..UANDA

Luanda - C.T.T. - 18, 19, 20, 22 e 23
de DezembrO' de 1958.
Este carimlbo foi utilizado na Esta"ao
Postal que funcionou junto. da Exposi"iio
Icono-B~bliogr8.fica integrada nas festa.s
do 75." AnwersaTio dO' Hospital Maria
Pia.

No BoletLm n.· 89, fizemos reiferencia
ao carim'bo comemoratLvo de Ceuta, e

~ Ucassaim, Ba.rdez, India Portuguesa, !l!calba de consorelar-se 0' nosso, preZ8Jdo cons6c!o Luilda M. de Noronha, com
a sr." D. Marcia Maria de Noronha.
Nosso delegado na India. Portuguesa,
e v!lJlioso col8lbor8Jdor do nosso Clube e
deste Boletim, Luildo de NOToD'ha e urn
querldo am:·go· a quem desejamos, como
a sua E::posa, longa vida, prq5sperldades
.e felicldades·.

BOLETIM

A CASA A. MOLDER
esta sempre compradora de colec<;6es, stoks, variedades, carta s, blocos, pares, provas, reimpress6es etc.

DO CLUBE

FILAT~LlCO

cia e as datas das emis.soes: - locai1 (pequeno':! caracteres) e Casa da Moeda (carac.teres maiores), respootivamente 1879 e
1880; e que os selos sao picotados (sem
dlstinguir) .
Julgo cUirlosO' e interessante frisar a
insistencia do ano de 1879, como a data
da emissao das so'brecargas pequenas. 0
mesmo criterio foi ainda seguldo pelo 81-
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postais, qUe Ihes sentiam a falta. E entao, ao verem chegar de Lisboa, apenas
urn milliar de cada uma das taxas de 25,
50 e 100 reis?
Nao seria grande a surpresa Se urn dia
Se apurasse, por forma irrrefutavel, que
os responsa.veis. pelos sel'Vigos postais s~
tinham visto na conting~ncia de recorrer,
mais cedo do que se pensava, ao' eJqJe-

Se esta verdadeiramente interessado ern adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao 110 SELO", que

,3 a.

todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAs.

fr=a:r dQ 1'0 re<<t
CC17la:T": /au"o, oIml::t'~

Rna 1.0 de Dezembro, 101-3.°
TELEFONE

LISBOA

21514

~~

hlp61ltO

,,

•

/g :9~~ y~~

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
Urna carta com selos da Guint!, da Co lec'iao do Sr. Coronel Vitorino Godinho

FOGOES - LANTEBNAS - PULVERIZADORES - OALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS <~MONIEB»
~. PRENSAS HIDRAULIOAS, ETO., ETC.
ETC.

.111!1....~..

CASA HIPoLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E

53

PORTUQAL

moes Ferreira, na 1.' edigiio do seu catalogO', em 1918; e, aJlterandO' a data para
1881, manteve durante 'laJ1gos an'os a piI'eced~nci a a ~missao local. AnaIogamente, 0
Myre (cat. de 1923), e El8IcH0, datando a
emissao ilocal de 1880-81. Quem a.tentasse
a qUe de:correram mais de sete meses entre a elevagao do distrito da Guine a provincia aut6noma, e a ,e:lCpedigao da primeira lI'emessa de selos (provis6rios, meras s/car-gas), pela qa'la da Moeda, em
5 de Nov,embro de 1879, talvez 8IChasse
demasiooo longo 0 prazo; SOibretudo aqueles que, a.te por bairrismo, esta.riam ansiosos pela entrada em senvigo do':! selos
da nova Guine""PrOiVincia; e os senvi~os

diente de mandar SOtbrecarregar a.lgumas
das taxas das somas, criando assim, ja em
1879, urn p,r ecedente que deveria continuar-se, ta.livez Bite 1882.
(!Recorda-se que, nesta cO'lljuntura,
justificadamente, es1:aNa ausente da Guine
o governadolI' Agostinho Coelho" po<is que
teve de, em JuLho, (port. 58), d r ao reino
propor pessoal e verbaJmente ao gOlVerno
as medidas necessArias para constituir
d~lnitivamente a organizagiio d 'esta provincia, requisitar e reunir os elementos indi.spezwa.veis para esse fim:.. A ausfulcia
prolongou-se por uns alto meses, durant-e
os quais fez as suas vezes 0 secretario-geral Figueiredo de Barros. Cel1tamente,
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urn canto, de certo para the tirar selo de
elevada cotallao" Mesmo as.sim, considero-a de apreciavel v8llo,r filatelico, porquanto
nela se ve urn born
<par do' 10 reis amaJI'elo~lar8IDja, dent,
12 1h, s / carga «GUITNlb , da C. da Moeda:..
lil oraro que foi com prazer que coloquei
imediatamente e'l.te exempJwr na coleCllaO,
reglstando-o com 0 n .· de ordern - 3 a.
Assim, algora, pode ver-Se ali - urn
selo novo (n.· 3) e, num solbrescrito, urn
par (n.· 3a) do 10 reis aITlaJI'elo-laranja,
dent. 12 1h .
Ja 8Igora, sampre direl mals algumas
palavras acerca dos «coroas:. da Guine,
que trulvez nao sejam fora de prop6'lito.
Esta inesperada aquisillao fez-me pensar, uma vez mals, nO' embr6glio' postal
que assinalou, no campo da filatelia, os
primeiros sete au oito all.:'iS oda novel provinc:la da Guine; e despertou-me a curios i_
dade (pois que a mem6ria nao faworece)
de desen'c antar una miseros apontam.entos referentes 11.0 caso, passa-Ios em revi5ta e 8Ilinhava-IolS, dando-lhe!!, Se possivel, uma lfJoo<ma que melhor uUlizallao
pudessem tel'.
Um pouco a maneira de quem faz uma
paciencia. Vejamos:
--0--

Nas decadas de 80 e 90, Faustino Martins, com 0 seu est8lbelecimento de selos
e 0 jo,rnal «0 Phllatelista», era, em Lisboa, quem dava as cartas no comercio da
especialidade, e se a.I'Vorawa em verdadeiro o'r aculo, da filatelia.
Ora, ern 0 n.· 4, ode Juliho de 1887, inseria 0' «Plhtla,t elista:., sQlb 0 titulo Os selos da Guin6 PO!l"tugueza, uma diatdbe
contra 0 Sr. Ma.rsden, negando a veracidade das informalloes que este deu ao
«Timbre Poste», de Bruxelas. Transcrevemos al'g.umas passagens, sern buUr nil.
sua ortogralfia:
«Diz 0 sr. J. N. Marsden (a'lsim
se chama 0 caNaiheiro em questao)
que as sellos de CaJbo Verde com a
sobreposillao Guine de 10 e 40 reis,
amarelJos, 20 reis bistre e 20 reis carmin, nao Cihegaram a ser emitidos!:. ...
e,
c ... ceI1tificando ao sr. J. N. \Marsden de que nao 56 foram emittidos
os 4 vaJlores cujaexistencia nega,
mas !linda de qUe elies tiveram na
ooloma respecttva curso legal, e 0 que
mais e, ode que alguns e'ltao ainda em
¥igor, 0 que e facH provar-se a quem
assim 0 deseje:. . . .

<Eis a nota dos sellos. em curso nil.
Guine iPoI1tugueza, desde 1879:
1879 - Sellos de Cabo V,erde da emisSao de 1876, com a paJ.avra
Guine sobreposta a preto na
mesrna colOlIlia:
5 refs preto
10 l'eis amarelo
20 reis 'b istre
25 reis rosa
40 il"eis aztl!l
50 reis verde
100 reis lilaz
200 rets laranja
300' reis ohocolate
1880 - Sell.os de OaJbo Verde da emissao de 1876, tendo a palavra
Guine sotbreposta a carmin na
taxa de 5 I'm, a a preto em
todas as. outras, sobrepoaillao
fetta na casa da Moeda:
5 reis preto
10 rei 9 amarello
20 re19 bistre
25 reis rosa
40 reis azul
50 rei a verde
100 reis lllaz
200 reis laranja
300 rets chocolate
1881 - Sellos de Cabo Verde de egual
anna e so'breposi~ a preto
como no de 1880 :
10 l'eis v erde
40' ~ei 9 amnarehlo
50 reis azul
1885 - Sellos do mesmo anno e egual
sQJbreposlllao' a preto:
20 rem .carmin
25 reis violeta
1886 - Sellos proprios finaJlmente!
Tern a effige de S. iM. D. Luiz
I e a l egem:da Guine Portugueza ... :. (descreve-os,).
Embora es ta «nota dos> sellos» nao
possa hoje 5er tomada como perfeitamente correcta, ela era, por ter sido el!llborada ainda no perlodo da plena vigen cia
dos «coross», e pela categoria e conceito
proflssional do autor, considerada a tilt!m&. paJavra na materla.
ADos depols, 0 «PhllatelL'!w comellOU
a publi:car 0 «CataJogo pre~rrente». 0
n.· 6 da Serle IliI, de 15 de Jan. de 1895,
traz (pag. 24, 25 do Cat.) a «GUine Portuguesa:., com ligei!ras mOdi;ficalloes em r elall8.0 a nota de 1887. Na() transcrevo;
apenas noto a consel'V'8.llAo da preceden-

ANONCIOS
L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece sel09 portugueses, especialmente Lnd:a; Envelopes de
1.0 Dla; M8.x1mos e Intelros. Pre~arlo a
pedido.
Grandes e pequenas quanUdades de
selos de Portugal ou IDtramar Portugues, troco por selos para a sua coleellaO, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· -

ECONOMICOS
I wish exchange stamp of all countries
(Specialy Ethic!pie, LsTael
and Nicaragua) . Send me 100, 200 or 300
o.f your country, I ,g ive you 100, 200, 300
of Angola and othens POTtuguese Overseas or Portugal, or YiVert 1959 value.
Jose P . N. Aguiar - C.P. 2685-C - Luanda - AngoLa - A.O.P.
of the wOl'ld

LISBOA

Compro selos de Portugal e Ultramar,
e Estrangeiros, a cento . Grandes e pequenas quanti~ades . Pago bern. Ofertas para:
EDUARDO DE ALMEIDA - R. de S.
Bento, 178-.A. - Lisboa - Telef. 662364
(Depo·i s das 19,30 horas).
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil.

Pago bern. Portugal
e Ultra mar. Coleccoes,
pnc(ltes, stocks e no
quilo.

I

Vendo antlgos e modemos. Bons descont09. Lista preco 9
GRATIS

Ferreira da Silva - Pralla do MuniCipiO,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
f:;'randes descantos, selos novos e usados
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro.

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nallao 10$, 20$, D. Din1s 10$, 20$,
5U$, pOI' 20$- BRITO CUNHA- Av. R io
de Janeiro, 24-1.·-Dt.o~Lisboa- (Portes
registados extra).

SOIlicLto canje de selos con todo el
mundo. Necesito comunes en contidad.
Ofre2lco: novedaJdes y serl~ de Argentina, I .· odia Emisi6n y buenos selos de Sudomerica. Compro comunes y paquetes
de 100 selos. - Mar{!elo O. Dona - Casilla
3230 - CC. Bs. Ofs. Rep. Al'g.

Vendo selos de Portugal e IDtramar,
com odesconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 cada franco. Jose Plnto Duarte
- Rua de MOllambique, 56-3 .·-Esq.~L1s
boa - Telefone 842083.

Desejo cOllTespondentes de todos os
pruses, odou Portugal e UUmmar. Respondo sempre. J. Lorenzo \Mo,r eira - Rua St.Justa, 6-5.·-Esq. - Lisboa.
A. Cintas - Sierpes 15---.Sevilha (Espanha). Deseo Portugal y IDtrama.r. Doy
Espa.i'ia y Colonias, Francia y Colonias
e Its.lia.
Troco com todo' 0 Mundo. Mande 100
selos diferentes, e .r.ecebera igual quantidade de Espanha, Col6nias e FTanlla.
Joaquim Alvarez C. - Carmelo Gil,
8-7." - BUbao - Espanha.

Colecciono Portugal e IDtramar, Israel, N. Unidas e Desportos. Desejo correspondentes em Crubo· Verde, Guine, India, Macau e Timor, pa.ra troc!llS. Base
Yvel't, ,S cott, S . Ferreira, Eladio Santos.
Ant6nio Pamplona - Velas - S. Jo,r ge
- Allor.ea.
Albert Toader - str. Petre Tegle 2 Timisoara n - Romania - I wi! exchange all world, mint Stamps of flowers,
birds, insectes, butter:fli-es, fishes. Scott.
Zums. Reply 'Prompt.

Exchange with all countries. Corresp.
gennan, engl., french . Dr. Knittel, Hohenstaufenstr. 7 - MUnchen 13 - Alemanha.
Contra envio de 150 selialS Portugal
UItraanar, rem1to 200 Espalla Colonias,
selos nuevos , taJrnibien base Yvert, hasta
5000 francos . - Ma.IlUel Miyares, Banco
Herrero, ARJRIONDtAS, Espalla.
D esire echange timbres neufs Portugal
et Outremer P <>rtugais, flore, sport, faune, n eufs et use - Ing. Boris Sc:hendezowitch - Poste R estante - Charkow 4
- U . R. S . S ..

Joao Carlos Thorehm - C. Postal, 887
- Porto Alegre - Rio Grande do Sui Bra!!il - Troca selos novos das tematicas
fl or es, animais e centenarios de selos.
Franti!!'ck Cabelka - Zahrebska, 21 Praga 12 e Zdenko P ech - Bulhanska 29
- Praga 13. Desejam trocas de selos e
de calxas de f6sforos.

De ~ eo canje mundial base lxI, 0 Yvert.
Espero envios. SeriedBid absoluta. E. Fonollosa - Taulat, 68 - Barcelona - Espanha.

notlclclRIO

~llat€lICo

o Comite Ol~ico ,Nacional italiano,
organizador dos Jogos da XVII Olimpfada, que tereo 1ugar .e.m 1Roma, em 1960,
fundou a <'R eparti!;ao de Assistencia para
Filatelistas:., com 0 tim de difundir 0 coleccionismo flla:teI.ico, especiaJ.izado no
"ector dos desportos olimpicos. As pessoas qUe desejem recelber 0 ma.terlal editado antes e durante os Jogos Olimpicos,
e que constara de series de se-Ios comemorativos, sobres::ritos de I.· dia, oblitera!;oes especiais, aerogramas, bilhetes postais ilustrados e vlnhetas, dewem inscrever-"a no c:Bureau d'Assistance pour Philatelistes>, Via Crescenzio, 14, Roma, nas
seguintes condi!;oes:
Cada inscrlto eIWiara ant e'~iJpadamen
te 5.000 Liras (au dez d6Iar.e s), importAncia que, para os negociantes, Se elevara
a 50.000 Lira'3 (ou 100 od6Iares ), .e da qual
se deduzira 0 custo·, a::s pre!;<Js da emissao, do mate-rial que for oficialmente editado nos diversos d'DIlllfnios da filatella, da
marc(}filia, e da erinofilia .
03 lnteressados dillVem indicar claramente 0 niimero de pe!;as que desejam recelber, e eSpecificar a maneira comO' desejam que se fa!;am as eXlpedi!;oes: - correiD ordinario, registado oU nao, aJViao.
Gra!;as a notavel competencia dos sellS
peritos, a c:Reparti!;iio de Assistencia FHatelicR> enco'll.tra-se ~ta a responder a todas as perguntas de ordem geral e de
caracter desportLvo-olimpico-fHatelico.
A. d'A. F.

Se the interessa
e
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UM SELO «C 'OR10A}) DA GUINE
(NaG' catulogado)
(rouTente calaIno
Ja vao decorr~dos alguns anos depois
de ter incluido na miIlha colec!;ao, com 0
n." 3, 0 selo de 10 rel.9 amare-Io-laranja,
denteado 12%, nova, com a sohrecwga
c:GUITN:£l> , da Casa da ilVIoeda.
Como este sela nao vern relferido nos
Ultimos cataJo,g os, mals conhecidos, acrescentei A sua !breve de-reri!;8.0 no meu registo, a indica!;iio - «Nao' ca.taJ.».
Nao ttv-e, porern, qualquer he.."1ta!;aO
ou duvida em conslderar penfeitamente
cOIlTecta a entrada dessa especie fLlatelica
nacolec~o, e em The reservar 0 lugar
qUe legitima;mente the pel'tence. 0 qUe entil:o supus, e ainda hOje admito, e que eSse
exemplar e 'b ern mals raro do que 0 10 reis
annarelo, denteaJdo 18 th, que todD'! os catalo-gos menciOlDam.
.
.
Nao dervernos e.sIquecer que os cabllogos, quanta a Ca;bo Verde, sempre tem
menciona'lio 0 selo de 10 reis ama1'lal'o, e 0
amarelo-Iaranja, denteaJdo 12%; e que, ate
qUe a Guine foi alevada a categoria de
provincia, recebia de Cabo Verde, de que
dependia, as selos d e. cONeio para as nece'lsidades poaais do, enta~, distrito. Ora,
nestas remessas de folhas de selos das oiversas taxas, era pro;vwel e muito naturaJ. que figurassem indiscrimillladamente
todos os tons e denteados, qUe ninguern
nessa epoca 'Sla preocuPaNa em demasia
com tais pOlI'lllenores. iE nao resta a menor duvida de qUe foram assdm remetidas
para os seIWi!;os respectiv'os do dLstrito
da. Guine, folhoas (10 10 rete amarelo-Iaranja, denteado 12%, pois foi preclsamente este selo qu·e, com os das oubras
taxas, tades existentes nas sobras, figura
na constitui!;8.0, da serie das celebres «80breca.rgas peqUen&8» da Gudne. Tambern
niio sei de quaJIquer mo.tivo ou fund amento para, desde que a Casa da Maeda co-

Pelo
CORONEL VITORINO GODINHO

ltle!;ou a !fazer as remessas directas dos
selos (de CaJbo Verde) com a so:brecarga
c:GUITNli:> para esta nova pro;vincia, se
poder afiI1!Ilar ou negar que fossam nelas
inclufdas folhas com 0 10 reis amarelo-laranja dent. 12 th, tal como bem-entendido sean sobrecar.ga, tinham seguido se-mpre, e continulRvam a seguir para Ca.bo
Verde.
o que me parece de aeeitar, e tao somente qUe 0 seio de 10 reis, arnarelo-Iaranja, a.iru:la nao ~areceu com 0 denteado 13 th.
--0-

lRecentemente, chegou-me as mADS urn
sobre~crito, envia,do em Julho de 1885, de
Bolaana para Lisboa, a urn eonhecido e
distinto filatelists ja faJ1ecido.
Nessa pe!;a, fa!. bal1baramente cortado

Bol€tlm ()O ClUB€

~llat€lICO

()€ pORtuqal

ltedecljio II Administreljio : Av. Almirente Reis 70·3.' · Dt.' - LlSBOA - Telef. 5493b
Composiljio II impressio: Tip. do «Jornel do Fundiiall - FUNDAO - Tel. III P. B. X.

DIRECTOR :
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Chefe de Redact;iio :

CO?lselho Directivo :

Dr. Ant6n1o d'Almeida. Figueiredo

Prof, Doutor Carlos TrlncAo
Eduardo Cohen
Raul Abeca.ssis
Brigadeiro J. do. Cunha Lamas
Eng. Aurelio Marcos Pereira

Administrador :
Jose Rodrigo Dia.s Ferreira

Editor:

VOOS DIRECTOS

.)r, Carlos Alberto Cardoso Ribeiro

LlSBOA-BAMBUR60

Revl!lta mensal envia.da. a todos 08 s6clos do Clube Filatellco de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

TOOAS AS
QUARTAS

Filatelistas
Portugueses

QUINTAS E

FILATELICO DE PORTUGAL

FlliADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
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EXPEDIENTE - Terc;es e Sedes-faires. des 21
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24 haru. e Sa bed as, des 16 A. 20 hare.

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
()ontlnente (excepto L1sboa) Ilhas e Provincia.s Ultramarinas

INTERNACIONAl
INTERPOSrA

CLUBE

SASAOOS

Efe~tivos .. ... .. ..
JUDlores ........ ..

1959

60$00, pOl' ano lou equivalente em moeda local
30$00, por ana (

Rrasll ........ .... .................. Cr. $30, par ana

LISBOA - Efectivos...... 10$00, par m1!s; Junlores.... .. 2$50, por m1!s

em HAMBURGO

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

VOEM NA

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL

LUFTHANSA
LINHAS

AEREAS

ALEMAS

ANGOLA-Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P . 43-Macau .
MADEIRA - Funchal- M. M . Lourenc;:o
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30

S. TOMll':-HenrlqUe Vidal de L. A . Cor·
te Real.
INDIA e P AQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U . S. A . - Manuel L . Gouveia 5436 .
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
IIftirnla

r

p'-,,~! _P_AG:AMO~ -~~

!RE_<:_: OSj

S~RIES -

ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos II maior casll filatelica da America, estamos constllntemente II comprar grllndes quantidlldes de selos de todlls liS
partes do mundo. Actualmente, estamos Pllrticularmente interesslldos
em comprar:
SILOS EM dRIES I De valor baixo e m~dlo. Completas ou
Incompletss, novas ou usadas.
• SELOS ISOlADOS I Varledadel! baratas e atractivas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com sell's perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de lodos os gllneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papeJ.
PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tamb~m desejamos comprar quantlJ.lI.des
mals pequenas de lIeJos em sllries. de preco m6dlo e mhls elevado.
•

•
•
..

30(..

• /t:err dq

,Q T~~

ant«r. /a.r~ d'ml:t'~

Que/ra mand'Jr-nos a sua /ista de o/ertas, que merecera a nossa pronta e cuidadosa aten~io.
GRATIS, A PEDIDOI A nossa nov" l i s t " de compr".1
.Os meJhores precos par selo ' dOB EstlidoB Unldos e Canadl1.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORT ADOR

AMERICANO

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

Telegramas: HARRISCO BOSTON
"

•

ESCRITORIO FILA TELICO
--DE--

F. CASTEL -BRANCO & FILHO L.DA
APARTADO N.o 44

UMA CARTA COM SELOS DA GUIN~. DA COLEC<;AO DO SR. CORONEL VITORINO
GODINHO.
VER ARTIGO NO INTERIOR.

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

S6CI05

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

DOS:

«Ameri6an Philatelic Society,. - U. s. A.
«The British Philatelic Ass., Ltd.» - LONDON

RARIPADES DE PORTUGAL E U1TRAMAR
SILOS DO BRASIL E ESTRANGEIRO
It.

REMESSA
ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTOD 1
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