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AO QUILO

Como somas a maior casa filat.lica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
pertes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
EM ShiES I De valor baixo e m~dlo. Completas OU
Incornpletss. novas ou usarlas.
'
• SELOS ISOLADOS I Varledadell baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdlldosamente. com selt's perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS. de todos os g4!neros.
MISTURA (1.0 QUILO) sobre papel.
PI. itA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tamb6m deaejamos comprsr quaDtt.1ades
mala pequenas de lIeloa em s6rles. de preco m6dlo e m .. ls elevado.

• snos

•
•
•

Quelra mandar-nos a sua /ista de o/erias. que merecers a nossa pronfa e cuidadosa eten~lJo.

GRATIS, A PEDIDOI

A nossa

nova

Iiste d . compre.1

.Os melhores preeos por selos doa Estados Unldos e Canadli.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & C.O

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISeO BOSTON

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Er.derec;o telegrafico : LUSITANA

Te lefon e n.O 10 -

V A LEoN

<; .'"

-DENOTAVEL ERRO DE IMPRESS.i.O NOS SELOS RAINHA DONA LEONOR

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

VER ARTIGO NO INTERIOR

RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAL)

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os 'a rtigos de
borracha em geral
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Revista mensaJ enviada a todos os s6ci08 do Clube Filatellc,o de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

CLUBE F.ILATELICO DE PORTUGAL

A

CASA A. MOLDER

esta sempre compradora de

c(Jlec~oes,

stoks, varieda-

des, cartas, blocos, pares, pro vas, reirnpressoes etc.
Se esta verdadeiramente interessado ern adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao 010 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAS.

Rua 1.

0

de Dezembro, 101-3.°

TELEFONE

21514

LISBOA

FILIADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FlLAT81..!1A (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

AV.

ALMI~ANTE

REIS, 70·3. 0 ·0t.O - L1SDOA - Telaf. 54936
APARTADO 2B69 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Tar'ias a Sarias.fairas, das 21 As 24 horas, e Sabad~. das 16 as 20 horas
CORRESPOND~NCIA:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Continente (excepto Lisboa) Dus e Provincias Ultramarinas
Efectivos .... ......... 60$00, por ana }
. l t d I al
ou equlva en e em moe a oc
Juniores ............... 30$00, por ana
Brasil ....... .. .............................. Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, por mes; Juniores ........ . 2$50, por mes

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

hlp6Llto
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

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

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI·
ZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «MARMONIERlil
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLUI3E FILA-TELICO DE PORTUQAL
ANGOLA - Luanda' - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30.

S.

TOM~

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

"

CASA HIPoLITO, I

DA
~.

-----------------------------.

TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E

S3

PORTUQAL

--___________________________________________________ -l
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DO CLUDE FILATELICO

Exchange with all Countries ;L.36, by

catruIogue or stamp for stamp. A. T. Fr,
In, AI, Tc, PI, Ep, 90. 96. 97. --

st.

Iwan-

c6w-Wroclaw 2 -- Stalowa 71 m 6 -- Poland.
Se V. Ex.' tern publica~oes filatelicas e
nao as quer, ofere~a-as ao nosso Clube.
Enrique~a

-nos todas as

a nossa biblioteca enviandopublica~oes que nao desejar.

Contra sellos Portugal y Colonias, doy
Italia, Colonias, Vaticano, San Marino,
Trieste - Mainolfi Lucio - Miano, Napolis, (ltaIia).
Desire recevoir 2-300 timbres, grand format, Portugal et Outremer. Donne merna
quantite. Hongrie et Pologna en ecbange.
Tousenvoie recommandes. Miss Catherine
Kertesz, 10. rue SercsenyI. Pestszentloring,
Hungary - membre du C. F. P.
ISRAEL PHILATELIC .NEWSREEL
P. O. Box, 2292
TEL AVIV - ISRAEL
SUBSCRIPTION RATES:
U. S . A. and Canada .. .. ...... .. .......... .. $5.00
Continental Europa ........................... $5.00
Mailed in Philatelically Franked Envelopes
Cambio Novedades con todos los Palses ,
doy Espana - Colonias; Base Yvert. Correspondo siempre, en espanol - frances.
ROSIQUE-HERIZ, 114.", San Sebastian ESPARA.
ATTENTION COLLECTORS
I wish to exchange stamps with all countries, specially with Portugal and Overseas;
Jugoslavia; Russia; Hungary; Romania ;
Poland; Germany; Czechoslovaquia, and
Italy, in complets set, mint and used, commemoratives, floures, animals, sports and
airs. I shall send in exchange Spain, Andorra, Ifni, Sahara, Guinea; Venezuela,
Cuba, Uruguay, Costa Rica, Colombia, etc.
Bases Yvert 1959. Registered your sendings.
PEDRO MARTINEZ - Orzan 66-2." - La
Coruna (SPAIN).

DE PORTUGAL

P. Detemmerman - Notelaarstraat 92GENT - Belgica exchange - Troco-novo-series completas - ultramar Portugues USA - Canada - Japan for Belgica, and
Europa Cl, Fil. Port. Nr 1810.
Desejo trocar selos novos de PortugalUltramar - America do SuI, em series completas. Ofere~o: MARROCOS - GIBRALTAR
- ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e Aereos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Nacianal n.' 32 - CEUTA (Norte de Africa).
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A. C. I. INTERNATIONAL EXCHANGE
CLUB & IL COLLEZIONISTA - review inclused name address 1000 members! Yearly
subscription : USA I S or Ie reply international coupons or current unused postage
stamps. Write to: Manager: Rag. cay. Mario
Romano, Giffoni Valle Manager, (Salermo),
ITALY.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal e
Ultramar. Dou Finlandia, Escandinavia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, Finhandia.
DUPLA SOBRECARGA
Curioso erro de impressiio, uma folha
inteira de 50 selos de $80 sl 3 Rps., da India
Portuguesa, com margens e goma perfeitas
- nltidamente impressa.
Per;a unica - Folha inteira - minimo
pre~o Esc. 7.500$00. Sera fornecida a quem
oferecer melhor pre~o.
L. M. DE NORONHA - Ucasaim - Bardez - GOA.
Henriqueta de Noronha, suspende as
suas actividades filatelicas por tempo indeterminado.
Compro, troco e vendo selos e material
filatelico. Vendo pacotes. Procuro selos
cJassicos e series de Portugal, Europa e de
todo 0 mundo, Aereos, Flores, Animais, Desportos e Caminbos Ferro, quadras, tiras, falhas e envelopes 1."' dias de Cam. Ferro. Tanbo grandes «stocks» para corresponder.
Coleccionador e negociante des de 1930. A.
BORGf:S BRITO - BARREIRO - Portugal.

Os muitos afazeres nao nos tern permitido dar a conhecer aos interessados 0 ragciamento aprovado pelo Ultimo Congresso
da Federa~ao Internacional de Filatelia, realizado em Bruxelas, no passado mes de Setembro, e que vern especificar os requisitos a que devem obedecer as colec~oes tematicas, que aspirem a ser expostas nos
certames internacionais patrocinados por
aquele organismo internacional. Determina
este regulamento, alias ja publicado nas paginas deste Boletim:
«Art. 1 - £ considerada colec~ao tematica uma colec~ao feita segundo urn plano
determinado e seguindo urn tema - ideia
condutora - inspirada pelos motivos representados nos selos, ou pelo objectivo da
emissao dos selos.
Art.' 2 - 0 selo de correio deve ser sempre 0 elemento principal e dominante de
toda a colec~ao tematica.
Art.' 3 - Nao pode considerar-se colec~ao tematica aquela que classifica os selos
por pais ou por ordem cronol6gica.
Art.' 4 - 0 desenvolvimento do plano e 0
conhecimento do tema devem aparecer claramente em toda a colec~ao, e podem fazer-se por meio de selos novos, selos com carimbos especiais e outros, inteiros postais.
selos sobre correspondencias, sabre documentos, sobre fragmentos, etc.
Art.' 5 - Os selos devem ser autenticos
e em perfeito estado. As pe~as filatelicas
devem ser autenticas.
Art.' 6 - Os selos usados devem levar carimbos legiveis e limpos, maculando 0 me-

Pelo '

PROF. DR. CARLOS TRINCAO
nos possivel 0 motivo que ilustra os selos
Os selos usados e novos nao podem ser misturados, salvo por qualquer razao particular especialmente valida.
ArLO 7 - As anota~oes devem ser reduzidas a urn estrito minimo ; devem ser claras
e exactas.
Sao proibidos os desenhos, salvo quando
sirvam de explica~ao indispensavel e directa do motivo tratado.
Sao proibidas imagens, ilustra~oes, recortes de jornais. etc.
Art." 8 - A colec~ao deve ser acompanhada duma curta descri~ao do plano e do
tema que se propoe desenvolver. 0 nUmero
de folhas de album que a compoem deve
ser indicado.
ArL" 9 - Para permitir ao Juri julgar a
amplitude do tema tratado, podem ser enviados os albuns.
Art."" 11- Para avaliar as colec~oes, 0
Juri inspirar-se-a nos criterios seguintes:
1) Elementos filate/icos:
a) estado dos selos .. ........ ....... 15 pontos
b) presen~a de pe~as filatelicas 25
»
c) raridade das pe~as .. .......... 10
»
2) Apresentar;iio, aspecto geral, etc. ........... ....... .... . 30
3) T ema: grau de desenvolvimento e amplitude do
lIlotivo tratado .. ....... .. .. 20

BOLEm... DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL
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Art... 12 - As recompensas - medalhas
ou equivalentes - a preyer para a classe
de coleq;Oes tematicas, devem ser identicas
as previstas para as outras classes, mas levarao a mem;;ao: .Coleq;;ao tematiea».
Art." 13 - As seguintes recompensas deverao ser previstas para as coleq;Oes tematicas:

Medalhas

Ott

equivalentes

Ouro ....................................................
Ouro e prata .................................. ..
Vermeil .............................................. .
Prata .......... ........................................ .
Bronze-prata ............................ .......... .
Bronze ................... ............................
. _---1
__

Minimos de pontos a obter numa Exposieiio

I

Internacional Nacional -Regional Local
95
85
80
75
90
80
75
70
85
75
70
65
80
70
65
60
75
65
60
55
70
60
65
50
Art." 14 - Serao admitidas nas exposi\;oes intel1Ulcionais, nacionais e regionais, as
colec\;oes que tenham obtido pelo menos
uma medalha de prata ou 0 seu equivalente, respectivamente numa exposi\;ao nacional ou local, organizada de acordo com 0
presente Regulamento. (Este artigo nao e
aplicavel para a INTERPOSTA)~.

Chamamos a aten\;aO dos coleccionadores portugueses, especialmente, para os Arts.
3, 4 e 8, de harmonia com os quais mais de
90% das colec\;Oes assim denominadas pelos
seus possuidores nao poderiio considerar-se
tematicas.
Tomemos por exemplo a colec\;ao de
plantas. A colecc;;ao nao pode resumir-se as
plantas que figuram nos selos de cada pais,
dispostas por ordem alfabetica destes. Tern
de seguir, pelo contrario, a classificac;;ao geral da botaniea. ~ evidente que outras colecc;;6es menos vastas poderiio ter diferente
ordenaC;;ao. Por exemplo, uma colecc;;iio de
selos com plantas medicinais podera classifiear-se pelos seus efeitos terapeuticos, uma
colecC;;ao de plantas ex6ticas, segundo as
caracteristicas do clima onde se desenvolvern, etc. as fundamentos da classificac;;ao
devem ser objecto duma pequena mem6ria
que acompanhara a colecc;;ao (Art." 8).
Os leitores verificarao que esta concep\;ao das colecc;;Oes tematicas - se exige menor dispendio de dinheiro do que a organizac;;ao duma colecc;;ao de tipo classico (dizemos tipo classieo, e nao, forc;;osamente, se-

los classieos) requer uma soma de conhecimentos do tema a desenvolver, a qual se
nao pode adquirir sem aturado estudo.
Este afigura-se-nos 0 principal 6bice das
colec\;oes tematicas. 0 segundo e que, a
despeito da doutrina dos Art." 2, 4, 5, 6 e
ate 7, e embora «0 selo de correio deva sel'
sempre 0 motivo principal e dominante de
toda a colecc;;ao tematica., a atenc;;ao do coleccionador estara constantemente distraLdd
dos selos para 0 tema, de modo que a hip6tese da existencia de pec;;as raras neste
tipo de colec\;Oes, rarlssimamente se verificara, visto que 0 interesse pelo desenvolvimento do tema ha-de forc;;osamente desviar
do interesse pelo selo. e 56 este leva a desembolsar quantias avultadas na compra de
pec;;as raras que (perdoem-nos que 0 digamos) serao muito mal empregadas Duma
colecc;;iio tematica.
o coleccionador de selos da Romenia, se
tiver disponibilidades materiais para tanto,
nao deixara de comprar todos os selos da
Moldavia ·e da Moldo-Valaquia. 0 coleccionador de selos com animais, ou., mesmo
mais restritamente, de selos com bovideos,
contentar-se-a com um bisonte noutro selo
mais barato, onde alias tera a possibilidade
de encontrar reproduc;;oes mais fieis do animal, segundo 0 ponto de vista zool6gico. E
como na colecC;;ao tematica, mais do que
mostrar todos os selos que osten tam determinada especie de animal, 0 que importa
e reunir selos que mostrem urn animal de
cada especie, as grandes raridades deixarao
de nela fazer falta.
o regulamento transcrito impOe 0 ponto
de vista da F.I.P .. Pode concordar-se, ou
discordar-se dele; mas nao se pode participar em exposic;;Oes filatelicas patrocinadas
por aquele alto organismo internacional,
sem the obedecer.
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ANONCIOS
A partir do proximo mllllero do Boietim,
tigurariio na seq:iio de "Anuncios Economicos» mais duas sub-seceiies:
TEMATICA e MANCO-LISTAS

Na pril1leira, seriio ;nseridos os N.·' dos
socios que desejarem, e nas diterentes n/bricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos.
etc., mediante 0 pagamento de Esc. J$Of)
por cada publicaeiio.
Na segunda seriio inseridos os N.'" dos
socios, numeros de sua manco-lista, e referencia do catdlogo, mediante 0 preeo habitual desta seceiio.
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nJas. A. Rezende--Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - BrasU.
SA CARVALHO-Heroes Africa, .255,
Le1x6es - Compra e troca. Venda com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultrarnar e Estrangelro.

SELDS I

Pago bern. Portugal
e Ultramar. Colec!;!les,
pac(ltes, stocks e ao
Qullo.

Vendo antlgos e modemos. Bons descontOB. Llsta pre!; 0 B
G RAT I S

Ferreira da SUva - Praga do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759

a

PROVAS E ENSMOS
Troeo ou compro, pago bem, resposta
Secretarla, ao n." 22.

R. Cardoso - na Secc;;ao de Hist6ria Postal
- com Carimbos Primitivos Portugueses de
1853 a 1890.
Tambem 0 major T. L. C. Tomkins figurou entre os expositores convidados, na
Secc;;iio Tematica, por ter obtido 0 Diploma
de Merito da Associacao Tematica Americana, em tematica de competic;;iio, com a
sua Colecc;;ao cNavegadores Portugueses»,
que «procura mostrar, em selos, as descobert as geograficas dos Portugueses desde 0
tempo de Henrique - 0 Navegador - ate as
descobertas da rota maritima das Indias,
por Vasco da Gama, e do Brasil, por Pedro
Alvares Cabral».

ECON6MICOS
L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS,
CFP, eIF, NPS. Fornece selos portugueses, especia1mente lin'dla; Envelopes de
I.· Dla; Maxtmos a Intelros. PregArio a
pedldo.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugulis, troco por selos para a sua colee<;ao, mediante mancol1sta.
SANCHO OSOBIO
Rue de Medelene, 80-3.0 - L1SBOA

Uaravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T .P. NagAo 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$,
50$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.o--'Llsboar--(Portes
registados extra).
Vendo selos de Portugal e Ultrarnar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 eada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mogamblque, 56-a."-Esq.--'Lisboa - Telefone 842083.
Vendo fazendas para fatos com grandes desconto.!l aos pr.sgos marcados pelo
fabrlcante. Em Lisboa, leva-se 0 mostruario a casa dos interessados. Jose Pinto
Duarte, Rua de Mogambique, 56-3.·-Esq.,
Telef. 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
UiltraJl1l8Jl', aos centos, p8Jgo fb ons pre!<OS,
ou troeo por selos Portugueses ou estrangeiros para a sua eolecglio. A. SIMOES
- P. Renovagao, 9-2.'-Dt.o - A.lmada.
SUDAO

C. D . Argyros, .A!bbas Ave, House 69,

:ci~c: !~E{I1~~~~~SiS~I~:rp;I'I~~
250-500 base Yv.
ALWAYS VALID.

Exchange wanted with coUectors in
Portuga:l and Overseas Countries. Base
YlVert 1959. ISpecially interested in
fauna, flora, and sport-moUves .
R. SUJiATIIMAN.
pjalan Blla 17 - Djakarta 1, 14
Indonl'isia

C___"__o_t_ic__iB_'_,i_o___F_i_I_B_te_'_li_c_o___)
ASSOCIAQAO FILATELICA
TEMATl!CA ARG:IDNTINA
Chamamos a aten~ao dos nossos consOcios para 0 assunto de que trata uma circular enviada pela Associa~ao Filatelica Tematica Argentina, 5imp6sio de Filatelia Tematica, Caixa Postal, 3130. Buenos Aires,
Rep. Argentina.
«A Comissao Executiva da AFIT A-As 50cia~ao Filatelica Tematica Argentina - pensa
realizar urn Congresso repeitante a Filatelia
Tematica. Nesta ordem de ideias, deseja saiJer 0 que se passa acerca da Filatelia Tematica no nos so pals, das suas possibilidades, meios concretos para a sua promo~ao,
e troca de impressoes com vista a uma futura Exposi~ao Tematica Internacional.
Pede que os filatelistas portugueses lhe
enviem as suas opinioes, de preferencia antes do fim deste mes, acerca do seguin,t!
programa:
1 - Filatelia Tematica e suas denominac;oes.
2 - Classifica~ao detalhada das suas diCe.
rentes partes.
3 - Posi~ao que ocupa a filatelia tematica
na filatelia geral.
- Regras para uma Exposi~lio Nacional
respeitante a filatelia. tematica.
5 - Regras para Exposi~6es Internacionais
de Filatelia Tematica.
a) Aprecia as ideias e pianos expostos?
b) Em caso afirmativo, deseja tomar parte
no Congresso, ou dar apenas as suas
opinioes por escrito?
c) Quais dos topicos indicados de I a 6
escolhe?
d) Pode indicar 0 seu nome, 0 assunto escol hi do, e a dura~iio aproximada do tempo que demorani a sua interven~iio?
e) Pens a que e melhor cad a sec~iio da tematica apresentar 0 seu relat6rio separado, ou prefere uma ac~ao comum de
todos os circulos interessados?
f) Pensa que e uma boa ideia discutir uma
ac~ao comum no Congresso?
h) 5ugere outros topicos ou diferentes pontos de vista que possam ser tratados?
h) Pode informar-nos das Associac;oes TenHiticas existentes no seu pais. seu enderec;o e numero dos seus membros?
i) Quais sao, na sua opiniiio, os moth'os

mais coleccionados, e que rela~ao pode
existir entre os seus adeptos?
j) Pode dar-nos informa~6es acerca de literatura tematica?
Nas respos tas, e desnecessario transcrevel' as perguntas, bastando indicar os mlmeros ou as letras •.

o assunto e, de facto, de bastante interesse, sobretudo para os apaixonados das
colecc;oes tematicas. Eles tern a palavra, e
nao vao, certamente, deixar de responder.
Quanto a n6s, s6 poderemos, com magoa, fazer notal' que nao da pouco trabalho
manter urn Clube para a Filatelia em geraL.. quanto mais para a Tematica em particular ...
OENTENARlO DOS SELOS DE
NAPOLES
Para comemorar 0 primeiro selo italiano
emitido pelo reino de Napoles, hoi 100 anos.
resolveram os C.T.T. italianos emitir urn
selo, e alugar urn balao holandes, 0 Dutch
Balloon PH-Box, para urn voo oficial, que
teve urn carimbo privativo. Perante enorme
multidao, a custo contida pela policia, 0 Director dos C.T.T. entregou duas malas seladas ao Comandante Boesman, que se elevou
no balao, perigosamente cheio de hidrogenio, espectaculo que a T.V. italiana filmou.
50brevoado 0 Golfo de Napoles e 0 Vesuvio, 0 ballio desceu em Pomigliano d'Arco,
depois de 2 1/2 horas. Logo que aterrou,
foi, porem, apresado pelas autoridades militares, que 0 retiveram 24 horas, findas as
quais 0 Jibertaram sem exigir quaisquer formalidades, antes apresentando desculpas
pelo incidente. 56 enHio as malas puderam
ser entregues.

STAMPEX - 1959
Organizada pel as Philatelic Trader's 50ciety e The Junior Philatelic 50ci(.!ty, acaba
de se realizar, com enorme exito, esta Exposi~ao, no Central Hall em Londres.
Foi-nos grato verificar que, entre os expositores convidados, figurou 0 Dr. R. H. Urwick, com uma selecc;ao de ~elos de D.
Maria e D. Pedro, emissoes de 1953-55, e G.

CURIOSO eRRO em selos Oa
emlssao comemoRatlva

Numa recente visita que fiz ao importante escrit6rio filatelico dos 5rs. F. Castel-Branco & Filho, de Viana do Castelo, na
ansia de vel' coisas, .que muitas vezes nao
posso adquirir, tive 0 grande prazer de apreciar urn linda erro em selos de 1$00 da
emissiio cRainha Dona Leonor •.
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Durval Arnaldo Pereira de Brito

n.O 9-10-14 e 15 da folha, e 9-10-14-15-19 e 20.
No bloco, verifica-se a impressao albin a
do «preto> em parte do selo, com ausencia
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Trata-se de uma quadra e de um bloco
de seis selos, que, depois de exame atento,
verifiquei serem, respectivamente, os selos
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total da legenda «PORTUGAL l$OO~, nos dois
selos centrais, e igual ausencia da legenda
«RAINHA DONA LEONOR. , no selo inferio r
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esquerdo, sendo parcial esta ausencia no inferior direito. Os dois selos superiores sao
nonnais.
Caso curiosa de notar, e 0 facto de a
quadra apresentar os dois selos superiores
nonnais, tendo os inferiores os mesmos defeitos que os centrais do bloco de seis, mas
«atenuados», pois em vez da impressao albina, tern uma impressao defeituosa a preto-pardo.
A explicacao para 0 facto deve ser a seguinte ; Durante 0 fabrico, caiu, no rolo ou
na chapa, talvez um pedaco de papel de seda que impediu a impressao na parte por
ele ocupado (caso do bloco de seis selos).
Mas na folha seguinte, por que esse papel
ja tivesse apanhado algwila tinta, e ainda

( BIBLIOQRAflA

ALGUMAS VARIEDADES NOS SELOS DA
EMISSA.O COMEMORATIVA DOS SEXTOS
CONGRESSOS DE MEDICINA TROPICAL
E DE PALUDISMO

Embora nao sejam constantes em toda
a emissao, encontram-se, em grande mimero de folhas da taxa de 1$00, as variedades ;
Selo n." 65 - com um ponto sobre 0 «M» de
«Paludismo»
50 - com urn ponto no cingulo interno do «L. de «Portugal»
86-«.958. em vez de «1958.
94 - «L. de «Lisboa», defeituoso
95 - a ponta inferior da lingua da
cobra termina em ponto.

COSTA RICA

o Clube Filatelico de San Jose de Costa
Rica, satisfazendo QS desejos de grande numere de filatelistas, dadas as numerosas e
graves deficit~ncias que apresentam quase
todos os grandes caj:alogos internacionais,
quando se referem aos selos de Costa Rica,
editou 0 catalogo organizado pelo Dr. Carlos Saenz Mata.
A edicao que temos presente e antiquada, pois se refere a 1953, e e de apresentacao grafica bast ante modesta. A rna impressao das numerosas gravuras nem sempre pennite a observacao das numerosas
variedades apresentadas. Isso nlio impede,
todavia, que constitua est a publicaclio urn
exaustivo estudo dos selos da Costa Rica,
que os especialistas consultarao com proveito.
I8RAEL

nao tivesse side retirado, a impressao e defeituosa (caso da quadra).
De qualquer fonna, trata-se de pecas
Unicas, de grande beleza, que por certo irao
enriquecer dignamente uma coleccao especializada.

Na taxa de 2$50, devem existir as mesmas
variedades, mas ainda s6 encontrei a do
selo n." 65, por falta de material para estudo.

Durval Arnalda Pereira de Brito

Editado por E. H. Moshi, e publicado pela Mosdes Stamp C."-Queen's House, Leicester Square, Londres, W. C. 2, ao preco de
1 d6lar americano, saiu 0 suplemento ao
catalogo de selos postais de Israel, de 1958.
EdiClio magnifica e muito cuidada, referem-se as alteracoes de precos que houve
em reiaclio ao catruogp de 1958, os selos
emitidos desde Abril passado a Fevereiro de
1959, sobrescritos de primeiro dia, carimbos
postais especiais, bilhetes postais, ,postais
maximos, etc.
Pode dizer-se ql.le e um dos mais completos catruogos que conhecemos, e, por si
56, este suplemento merece inteiramente a
pena ser consult ado, ao mesmo tempo que,
para 0 especialista, e verdadeiramente indispensavel.
Numa das seccoes em que est a dividido,
faz-se referencia aos 78 selo~ homenageando
personalidades judaicas, emitidos em vArios
paises, ali podendo ver-se citado 0 partugues Garcia da Horta.
Se bern que todas as seccoes sejam muito boas e completas, pennitimo-nos destacar ados carimbos especiais, que cita todos os carimbos aparecidos entre 1-12-57 e
10-12-58, os quais slio meticulosamente re-

fl LATJ;LICA )

produzidos na sua quase totalidade; e a dedicada as «Exposicoes Filatelicas Itenerantes de Israel»
Estas exposicoes, organizadas em todas
as cidades e distritos, sob 0 patrocinio do
Departamento de Educaclio e Cultura das
respectivas Municipalidades, tern por fim
principal incrementar a filatelia entre a juventude, e, com ela, a educaclio geral e a
cultura dos jovens. Mostram-se alguns dos
belos sobrescritos de primeiro dia, e os
carimbos especiais usados, e que contem a
legenda «Estabelecer Circulos de Filatelia
de Jovens em Cada . Local de Israel» . Enfim ; Urn born catalogo, complemento indispensavel de uma boa coleccao de selos.

BRASIL
A 17." ediclio do Catalogo «Bandeirante»,
de selos do Brasil, do Dr. Francisco Schiffer, editado em Slio Paulo - Caixa Postal
5357 - conserva a mesma orientacao e aspecto grillco - nem sempre muito born das anteriores.
A disposiCiio de selos no catruogo, separan do as chamadas emissoes-base das emissoes comemorativas, se nao e seguida por
todos, nlio deixa de ter certo fundamento.
Numerosissimas variedades estudadas, a
menclio e os sinais distintivos das falsificacoes, reproducao dos carimbos especiais,
etc., torn am 0 catalogo muito util para a
especializacao do Brasil.

Wanted stamps from Spain, Portugal, France, Italy, Belgium and
ali their colonyes in quantity. In
exchange I offer stamps from Poland, Russia, Rumanie. Correspondence in English.

TOMASZ HOLOW ACZ
til. Ty,niecka 3ImS
Warszawa 25
POL6NIA

ESPANA
1 ABRil
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VERDE Y VERDE PALIDO

A ASSEMBlEIA GERAL , ()O

tirada 6.000.000
Emisi6n conmemorativa del Monasterio
de SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS
CAIDOS.
Este Monasterio que empez6 a construir-se en 1940, es considerado como el mas
extraordinario y grandioso monumento erigido en el Siglo XX.
A 56 kilometros de Madrid, cerca del celebre Monasterio de El Escorial, y en una
montaiia de granito se ha erigido una enorme Cruz blanca de 150 metros de altura, Y
en el coraz6n de la montana que esta de-

enterrado~

eh ..-entenares de cementerios
por toda l:.spana.
Ya han trasladados, el dia 30 de marzo
de este ano, los restos de JOSE ANTONIO,
fundador de la Falange Espaiiola, fusilado
en noviembro de 1936.
Se ha elegido la fecha del 1 de abril para
inaugurar este Monumento, conocido como
el VALLE DE LOS CAIDOS, por ser la fecha en que termino la Guerra Civil el ano
1939.
Las cuatro barras que aparecen en el

YiLube c:!JfiLaleLico de C:Porlugal
RelatoRIO ba Cj€R€nCla be 1958
CORP OS blRectlvos paRa 1959

Realizou-se, no passado dia 30 de Abril,
a assembleia geral do «Clube Filatelico de
Portugal», para discussao e votac;ao do relat6rio e das contas da Direcc;ao de 1958, e
do parecer do Conselho Fiscal, e para eleiC;ao dos corpos directivos para 1959.
Presidiu 0 sr. Joaquim Pires de Figueiredo, e, do mesmo modo que as contas e 0
parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado
por ac1amac;ao 0 relat6rio da gerencia de
1958, que transcrevemos seguidamente, para
conhecimento dos nossos cons6cios:
"Prezados cons6cios:

valle de los caldos
PRIMERDIA

FIRST DAY OF Issur

(Sobrescrito de I.· dia deste selo, edi~ao AIfII, e que nos foi gentilmente oferecido pelo nosso
prezado amigo M. Galvez, Principe, I, Madrid).

bajo, se ha construido una Iglesia y un
Mausoleo, con una amplia nave abovedada
de 300 metros de largo por 27 metros de
altura.
A este Mausoleo se estan transportando
los restos de los Caidos durante el Alzamien to Nacional, tambien conocido como
Guerra Civil Espaii.ola, que se encuentran

frente son los famosos monolitos llamados
los Juanelos, debido al nombre del arquitecto de Carlos V que los talla en roca en
una sola pieza, y que estaban en los campos
de Toledo desde aquella epoca, de donde
fueron trasladados con grandes dificultades para ser ins tal ados en el principio de la
carretera que conduce al Valle de los Caidos .

Uma vez mais, em curnprimento das obrigac;aes estatutarias, vern a DirecC;ao cessante
apresentar 0 relato das suas actividades.
o ana de 1958 foi fertil em realizac;6es
filatelicas, quase todas realizadas sob 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal. 0
facto de tantos convites nos terem sido dirigidos atesta, por si s6, .0 prestigio conseguido em prol da filatelia nacional, sabido
como e que nada a favorece tanto, nem faz .
aumentar 0 numero de coleccionadores, como a realizac;ao de Exposic;6es Filatelicas.
AMm da Exposic;ao da Cas a do ' Pessoal
do Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, ja referida no Relat6rio anterior, mas
realizada em 1958, 0 Clube patrocinou a Expo!>i<;tio Filatelica na Uniao de Gremios dos
Lojistas de Lisboa, que teve lugar na sede
desta ultima colectividade, no mes de Maio,
e foi uma das melhores de Lisboa, nos ultimos tempos.

Ainda em Maio se realizou a II Exposi;ao Filatelica de Vila Real de Santo Ant6nio, para a qual enviou 0 Clube premios destin ados a todos os expositores. Em Julho,
teve lugar, sob 0 patrocinio do nosso Clube,
o I SaHio de Filatelia e Nurnismatica de Setubal, que constituiu urn exito de assinalar.
Em Outubro, ainda patrocinada pelo Clube, teve lugar a I Exposic;ao Filatelica do
Distrito de Setubal, efectuada no Barreiro.
Tambem neste mes, e na sede do Clube, a
sua Secc;ao de Nurnismatica levou a efeito
a I Exposic;ao Nurnismatica do Clube Filatelico de Portugal, de homenagem ao Prof.
Dr. Leite de Vasconcelos, outro exito digno
de lembranc;a.
Em Novembro, a I Exposic;ao Filatelica
de Famalicao levou para mais longe 0 patrocinio do nosso Clube. Finalmente, em Dezembro, realizaram-se as comemorac;6es do
«Dia do Selo», de que se encarregou, em Lisboa, por designac;ao da Federac;ao Portuguesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico de Portugal, cujo Boletim inseriu, de tal acontecimento, uma reportagem completissima.
Organizada pelo Clube, esteve patente, no
Centro Israelita de Portugal, uma Exposic;ao do maravilhoso conjunto das participac;6es portuguesas na Tabil-57, poucas vezes se tendo podido apreciar, em Exposic;6es nacionais, tao rico e valioso conjunto.
Este sucinto relata de actividades mostra sobejamente que a Direcc;ao nao se poupou a esforc;os para que 0 Clube estivesse
presente na quase totalidade das manifestac;6es filatelicas realizadas em Portugal, no
ana de 1958.
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Pensamos que identica o rientac;iio deve ra
ser seguida para 0 futuro .
SEDE SOCIAL
Continua a ser urn problema. J:. evidente
que, para a soluC;ao do mesmo, todos os
esforc;os tern de se conjugar. Nao bas ta 0
trabalho da Direcc;ao ; e indispensavel que
cada Consocio colabore consciente e diligentemente. A Direcc;ao visitara todos os locais
que Ihe parec;am aceitaveis, e que os s6cios
queiram ter a amabilidade de Ihe sugerir,
ja que, por s i so, a Direcc;ao nao tern conseguid9 encontrar sede capaz, dentro das
suas possibilidade econ6micas.
MASSA ASSOCIATIVA
E n,idamos os melhores esforc;os no sentIDo- de aumentar 0 numero de socios. Esperamos ql!e cad a urn colabore nesta campanha, porque urn Clube e 0 que os seus
sucios quiserem qu~ seja : - ou progressivo
e florescente, ou apagado e decadente, e is to
por mais esforc;os que a DirecC;ao f~ . 0
pres tigio de que 0 Clube goza presentemente
deve-se aos esforc;os de todas as DirecC;6es,
e se sentimos orgulho em 0 fazer notar aos
nossos Consocios, nao procuramos com isso
agradecimentos pelo cumprimento de urn
dever gostosamente assumido. Mas a forc;a
de urn Clube resulta da uniao de todos, e
da conjugac;ao de esforc;os para que 0 nu·
mero de associados aumente cada vez maio;.
Citemos numeros :
No final de 1952 ... ... ... ........ ... .
956 socios
»
No final de 1953 ... .. ..... .. .... .... . 1.349
No final de 1954 ... .... .. ..... .... .. . 1.400
»
No final de 1955 .... ... ...... ..... .. . 1.50.8
»
No final de 1956 .... .... ..... ... .... . 1.540.
»
No final de 1957 ...... ...... .... .... . 1540.
»
No final de 1958 ........ .. ... ... .... . 1580.
"
TOTAL DAS RECEITAS
Nao obstante a Iigeira baixa do total de
cotizac;6es, adiante referido, as receitas totais do Clube, figurando aqui todas as verbas recebidas, aumentou como se ve :
1952 ..... ...... ... ..... ......... ........... ...... 122.963$00
1953 ., ... ... ....... ..... .... ..... ... ... .... .. .... 245.045$75
1954 ....... ... .... ..... .. ........ ......... .. ..... 257.321$59
1955 .. .. .... .... .... .... ,., .... ... . ... .... ...... . 229.776$05
1956 ........ ....... ............. .. .. ... ..... ..... 220.0.89$80.
1957 ... .... ..... .. ... .. ... ... ........... ... .... .. 214.200$70.
1958 .. .. .. .. ...... .. ... ...... .............. ... ... 292.313$35
COTAS COBRADAS
1952

35145$77

DE

PORTUGAL.

1953
1954
1955
1956
1957
1958

o CaRlmSO
39.693$90
71.310.$80.
76.0.29$50
84.796$00
85.229$20.
82.10.8$40.

BOLETIM DO CLUBE
Que I' no qce respeita it periodicidade, ao
aspecto grafico, expansao, numero de paginas , e cQlaboraC;ao, da qual querernos des·
tacar a da nossa Secc;ao Numismatica, 0 Boletim do Clube tern tide de ana para ano
urn progresso notave!. Ainda recenternente,
tivemos urn pedido de cedencia de gravuras , por parte de uma revista estrangeira,
o que mos tra bern que a obra que procuramos realizar e conhecida e apreciada hi
fora, tanto ou mais do que entre n6s . As
despesas aumentaram, como se ve, mas se
repararmos que, para uma dcspesa de Esc.
30.578$20., tivemos Esc. 24557$30. de anUncios,
podemos legitirnamente mostrar que nos esforc;amos por que um Boletim como 0 nosso
represente para 0 cJube urn encargo minimo de uns 6.000 escudos ...
DESPESAS DIVERSAS
Os Iivros de contas estao it disposic;ao
dos socios, para consulta. Todavia, referimos aqui algumas das despesas de maior
vulto.
As rendas de casa encontram-se estabiIizadas em 16100$00.
Os ordenados e gratifcac;6es subiram es te
ano a 32.122$00, verba que nunca tinha side
atingida.
1952 ..... ..... .... ..... ...... ... .... ....... ..... . 10.668$10
1953 ... ........ ....... ..... ... ......... .. .... ... . 16520.$00
1954 .............. ..... .... .. .... ........... .. . .. 21.124$40.
1955 ... .... .... .. ........ .. ..... .... .. .......... . 24.672$60.
1956 ..... ..... .............. .. .. ... .... ...... .. . . 29.815$30.
1957 ...... ... ........... ....... ..... ... ..... .. .. . 26.397$50.
1958 .... .... .... ...... ... .. .. ... ..... .......... .. 32.122$00
As numerosas organizac;6es de que 0 Clube comparticipou, trouxeram, como era de
preYer, avultadas despesas.
A yerba de diversos subiu a 20..689$43, e
a de transportes a 2.113$10..
No enta11to, a vida financeira do Clube
continua equilibrada, como 0 prova 0 pequeno saldo que passa ao ano seguinte .
CONCLUSOES
ConcJuindo, temos a honra de propor:
1." - Que aproveis urn voto de pesar pelos
socios falecidos durante 0 ano de 1958;
2." - Que aproveis urn voto de saudac;ao e
agradecimento it Imprensa e it Radio ;

LONDON
INnRNATIONAL

MEMBROS DO

STAMP
EXHIBITION
JULY 9-16

JURI OA

«Franco de porte»

«London 1960»
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Britain)
L Berthelot (France )
J. R . Boker (U .S.A. )
J os. Buhler (Switzerland )
Major E . M. V. Corbisier de Meaultsart (Belgium)
Mrs. Louise B. Dale (U.S.A. )
Mario Diena (Italy)
Hugo Fraccaroli (Brazil)
W. E. Gerrish, O. B. E. (Gt. Britain )
Vincent G. Greene (Canada)
Ch. Holm (Denmark)
H . R. Holmes (Gt. Britain)
C M. Jet>hcott (Canada)
H. L. Lindquist (U.S.A.)
Dr. George Menzinsky (Sweden)
J . Le Pileur (France)
J. R. W. Purves (Australia)
D. Rogers-TiIlstone (Gt. Britain)
Dan Thune-Larsen (Norway)
Dr. Carlos Trincao (Portugal)
Sir. John Wilson, Bart, K.C.V.O. (Gt. Britain)
W. S. Wolff de Beer (Holanda)
cercadura violeta, no selo de 6Of., e castanho
no de Ip.
FINLANDIA - A direcc;i\o Geral dOli Correios decidiu emitir urn selo da serie cor-

do QUINE
Por
Joaquim Pires de FI\4uelredo

POl' volta de 1930., 0 Coronel Valdez, entao encarregado do Govemo da provincia
da Guine Portuguesa, mostrou-me urn envelope de 1885, dirigido a urna casa francesa
de Marselha, ido de Bolama, onde, em vez
doS' respectivos selos, se via 0 carimbo
«Franco de porte •.
Vim encontrar a dccifrac;ao deste enigma
num oficio do Director Geral da Direcc;ao
Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes,
datado de 25 de Novembro de 1885, e dirigido ao Director Gera! do U1tramar:
«Tenho a honra de levar ao conhe·
cimento de V. Ex.' para os effeitos
convenientes, 0 inc\uso officio de
Franc;a, datado de 20. do corrente, em
que se comunica a irregularidade cometida, por vezes, pe\o correio de Bo·
lama, de empregar na franquia das
correspondencias que circulam na
Uniao Postal, 0 caril7lbo «Franco de
porte», em l'ez dos respectillos selos
postaes».

Este oficio tern 11 margem: "Officio ao
Govemador da Guine em 5-1-86.»
No Arquivo Historico U1tramarino.
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rente, cujo valor sera de 75m ., e que representa a porta da ec\usa da centra! geradora
de Pyhiikoski.
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ARGENTINA-No decurso ·destc ano,
devem emitir-se os seguintes selos:
- falecimento de S. S. 0 Papa Pio XII, do
valor de 1 peso;
- uma serie de propaganda dos II." Jogos Desportivos Panamericanos, com a composi!;ao seguinte: atletismo, 0,40+0,10; basquetebol, 0,50+0,20; box, 1.00+0,50; remo,
2.00+1.00; nata!;ao, 3.00+1.50.
- um selo alusivo a inaugura!;ao dos
voos em avioes de reacc;uo das Aerolinas
Argentinas do valor de 5.00 P.
- urn selo comemorativo da 1.' Grande
Exposi!;ao Horticola Internacional, do valor
de 1.00 P.
- urn selo relativo a semana da CJ'l'Z
Vcrmelha Nacional;
- urn selo comemorativo do 150." aniversario do nascimento de Abrahao Lincoln;
- urn selo alusivo ao Dia do Filatelista,
do valor de 1.00 P.
.
- uma serie comemorativa do XXI Congresso Internacional de Cit!ncias Fisiologicas, composta dos seguintes valores: 050,
1.00 e 150 P.;
- uma se rie .Pro Inffmcia ...
CHECOSLOVAQUIA ....:. Anuncia-se a emissao duma serie comemorativa do centenario
da funda!;uo das fabricas Skbda, em Pilsen,
que serviu de motivo a organizac;ao duma
Exposi!;uo FilateJica Nacional. A serie compoe-se dos seguintes vaJores: 30k., edificio
da Camara Municipal, em estilo Renascenc;a,
castanho; 60k., parte duma turbina de vapor, violet a e verde; lkcs, igreja de S. Bartolomet.:., azul; 1.60 kcs., parte dum trent>
nipido, pre to e amarelo.
- Vai ser emitido urn selo de 30k., azul,
comemorando 0 II Congresso da Sociedade
Tchecoslovaca para 0 alargamcnto dos conhecimentos politicos e cientificos.
- Para comemorar 0 10." aniversario da
existencia do organismo dos pioneiros, vai
SCI' emitida uma serie com a composi!;uo
seguinte: 30k., rapariga com boneca, azul c
verrnelho; 40k., pioneiro-turista, cinzenio
escuro e azul; 6Ok., pioneiro num posto receptor de telefonia, cinzento escuro e vio-

Pelo
Eng. Monteiro de Almeida
leta; BOk., rapariga plantando arvores, castanho escuro e verde.

REPVBLlCA ARABE UNIDA (Egipto)Vai ser emitdo urn selo de 10 mils, azul, comemorativo do I." Congresso Arabe de Petroleo.
SU 19A - A serie Pr6-patria. de 1959, emitida a quando da festa nacional sui!;a, compreende, como de costume, 5 valores que,
este ano, sao os seguintes: 5+5c., Globo
terrestre e bandeiras suic;as, cinzento e vermelho; 10+10, agata, verde, laranja, vermeIho e castanho; 20+10, turmalina, verrnelho,
verde-azul, amarelo e~ cinzento; 30+10, ametista, castanho, violeta azuJado, cinzento;
40+ 10, salamandra petrificada, azul, cinzento azul ado , cinzento.
HUNGRIA - Para comemorar 0 1.. de
Maio de 1959, a administrac;iio dos Correios

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

3.· - Que aproveis urn voto de agradecimento aos nossos empregados, e a todos
quantos colaboraram com a Direc!;ao,
ou fizeram ofertas ao Clube;
4,> - Que delegueis na Direc!;ao a designa!;ao dos delegados do Clube a Federac;ao Portuguesa de Filatelia.
Lisboa, 14 de Abril de 1959.
A Direq:iio»
Depois de terem usado da palavra os
srs. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Miguel Pimentel Saraiva e dr. Antonio d'Almeida Figueiredo, procedeu-se a eleic;ao dos
corpos directivos para 1959, os quais, pOl'
unanimidade, ficaram assim constituidos:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Dr. Fernando Baptista da
Silva.
Vice-Presidente - Brigadeiro . Jose da
Cunha Lamas.

I." Secretario - Jose Manuel Rebel~ de
Sousa.
2.· Secretario - Eng.· Antonio Manuel de
Pina Serra.
DIRECCAO
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Cardoso Salgado
Tenente Coronel Vasco Godfroy de A. Lima
Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo
Dr. Jorge de Melo Vieira
Eng." Cesar Monteiro de Almeida
Dr. Maximiano de Sousa Lemos
Dr. Romano Caldeira Camara
CONSELHO FISCAL
Efectivo - Eng. Aurelio Marcos Pereira
»
- Dr. Jose Ferreira Gomes da
Costa
»
- Major Jose JUlio da Silva
Substituto - Antonio Carvalho Marques
»
- JUlio Gomes da Cruz

~ucLeo- ?JfilaleUco de Angra

do 9teroiBmo
CORPOS DlRECTIVOS PARA 1959
Foram eleitos os corpos directivos do
«NucJeo Filatelico de Angra do Heroismol>,
de Angra do Heroismo, Ilha Terceira, A!;ores, os quais ficaram constituidos do seguinte modo:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente-Dr. Joaquim Moniz de Sa
Corte Real Amaral. •
Vice-Presidente - Capitao Helder Jose
Fran~ois Sarmento.
Secreta rio - Manuel Machado Cota.

hungara emitiu uma serie de 2 selos de 6Of.
c Ip., cujo motivo central e uma rosa e uma
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DIRECCAO
Efectivos
Presidente - Teotonio de Ornelas Bruges
JUnior.

Tesoureiro - Carlos Tadeu de Sousa
Rocha.
Secretario - Voltaire Gonzaga de Serpa.

Substitutos
Tome Ferreira Cardoso
Gilberto Amarante
Eduardo dos Santos
CONSELHO FISCAL
Efectlvos
Teotonio da Camara Ornelas Bruges
Dr. Joao da Cunha Vasconcelos
Jose Correia Sarmento

Substitutos
Jose Gabriel Bettencourt Porto
Luis Portugal Magalhiies Brandao
Eduardo dos Santos Frias

COM A

TROCAS
SOLICITAM

SURGIU UMA NOVA REDE DE
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Escrevem-nos vlirios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:
FRANCISCO SUAREZ CORONEL-Jose
del Toro, 14 - Cadiz - Espanha.

KAWAN KITA - P. O. Box, 70 - SoloIndonesia.

Manifestllc;oes fil llt~ li c a s
internacionllis
palo Cantan6rio dos
selos da Sicflia
e pelo ISO.· Aniv.· do n-osc.· de Tommaso
Aloisio Juvara
Promotora !
Unione Filatelie Sicmana, Palermo

MARIANO MATABUENA APARICIOAv. Antonio Miranda, n.~ 4-BaracaldoBilbao - Espanha.

. Palenno, 16-26 de Outubro de 1959

BORYS PIEKUT - Zabkowska 2 m 7Warszawa. 4 - Pol6nia.
KANU GANDHI - P. O. Box, 1208 - Bombay 1 - INDIA.
ANTONIO CORT SAL VAT - Lista de Correos Reus - (Tarragona) - Espanha.

A. K. SCHUITEMA - 20 CastorstraatDelfzijl- Holanda.

nos pavilhoes da «Feira do Mediterriineo)l)

JAIME PORTABELLA-Muntarrer 106Barcelona - Espanha.

Exposic;1io filllt~lica internacionol
potrocinlldo pelo F.I .P.
80150 filatelica internocional
Manifestac;oas artlsticas e culture is

TOKYO •
STAMP C.o_P. O. Box, 16-Ka-

mata - Tokyo - J apao.
ROLF HARALD MEYER - Rua Boao de
Itapetininga, 221-11.· andar- Sala n .· 1.105S. Paulo - Brasil.
HIROSI TAMURA - Hyogo prefectureNishinomiy city - Japao.

AO

•

S£RVI<.O

DO AUTOM08111SMO

Es tes enderecos sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

I

Sede da Comissao Organizadora:

Plazule Dogberi. (Pllml Banco di Sitilil)
hi. 15.680 - PALE HI 0

ORGAllf OffiCIEL - IL COLLEZIOHITl- ITAU' flUTf1JC1

selos espeCJals

10
+5

Vai ser aberta solenemente, no dia 22 de
Maio, pelo Senhor Ministro Stuecklen, a
grande Exposh;:ao Internacional de Filatelia.
E a maior exposi!;ao mundial que, des de ha
trinta anos, se realiza na Alemanha.
As colec!;oes da Rainha de Inglaterra e
do Cardeal Spellman, dos E.U.A., bern como
de outras eminencias da Filatelia de todo 0
mundo, serao expostas em lugar de honra,
perfazendo 800 expositores. AMm disso, estarao tambem expostos os tesouros filatelicos de 21 paises europeus!
o significado desta exposi!;ao e acentuado pelo facto de 0 Correio Alemao emitir
2 selos especiais para a Interposta, representando os velhos selos de Hamburgo e
Lubeca do ano de 1859. A introdu!;ao destes
selos naquelas duas cidades e 0 motive dos
festivais de plahtas e flores que tern lugar
de 22 a 31 de Maio.
o selo de Lubeca mostra 0 celebre erro
de impressao do selo de 2 schilling. 0 impressor Rathgen, ao compor a prancha, tinha na sua frente os projectos para os outros selos de 21/2 schiling, tendo is to dado
aso a uma confusao. S6 mais tarde veio a
corrigir a prancha, e emendou entao «21/2 »
para «2» . Pou.co depois, quando todos estayam prontos, verificou, com espanto que 0
valor do selo tinha permanecido de 2112
schilling na cercadura do selo!
Apenas foram vendidos 1.182 exemplares
deste selo antes de se ter dado pelo erro, e
a maior parte foi certamente inutilizada.
No entanto, sobraram 1.590 exemplares, que
nunca foram u.tilizados.
Isto e urn desejo irrealizavel para 0 co-

2 CRONICAS

leccionador de selos: conseguir urn deles !
Para adquirir uma imagem desse selo,
pode-se adquirir urn selo especial da Interposta.
CORES: Selos de Reprodu!;ao do selo de
Hamburgo: preto e branco, lege ndas a verde escuro. Do selo de
Lubeca: em castanho (como 0
original) e legendas a vermelho
cscuro.
PAPEL: Levemente matizado.

maRCO~

l

PORTUGAL

Lisboa - 14 de Maio de 1959 - Congresso Hipano-Luso-Ame ricano-Filipino de Municipios - Posto de Correio instalado no
Pahicio das Galveias, Campo Pequeno, Lisboa-I.

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

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
LISBOA
(PORTUGAL)

Colec~oes

tematicas

E sabido que nilo somos coleccionador
tematico, que e 0 coleccionador que nilo colecciona, conforme os moldes classicos, selos de Wll ou de varios paises, todos, segundo a ordem cronologica das respectivas
emissoes, - mas apenas selos que tim por
1Il0tiVO determinado tema, COI1l0, por e;templo, desportos, flores, animais, musica, etc.
Nem somos coleccionador temdtico, nem
sequer Illorremos de amores pela modalidade, que, desassombradamente, continuamos
considerando como ul1la filatelia de segunda Oll terceira ordem.
Mas esta 1l0ssa opiniilo, que nilo e nossa,
por ser da quase totalidade dos filatelistas,
nci o tem qualquer sentido depreciativo, ('
nilo nos impede, como' sempre temos publicado, de rei::onhecer a expansiio extraordindria do coleccionismo temdtico, e a contribtlic:cio formiddvel que milhares e dezenas de lI1ilhares de coleq:oes temdticas de
todo 0 Mundo, movimentando milhoes e 111ilhoes de selos, estilo dando para 0 prestigio e para a enorme valorizac:ilo dos selos.
Este reconhecimento, por igual sincero
e desassombrado, levou-nos, hd. poucos
anos, a lanc:ar a ideia e a organizar, completamente desamparados, a primeira exposic:ilo
filattilica temdtica realizada em Portugal: a
1." Exposic:iio FilaUlica da Temtitica dos Caminhos de Ferro, integrada nas comemorafoes do centend.rio dos Caminhos de Ferro
Portugueses, realizada nUlna das salas .da
Sociedade Nacional das Belas-Artes, e cujo
exito excedeu toda a expe.::tativa.
Fomos agora convidados a patrocinar e
a aiudar a organiza~iio, em Lisboa, de uma
grande exposic:iio filatelica, sequencia de
outra organizada em 1958, em duas das melhores salas da capital.
Coerentes com as idetas resumidamente
referidas, e no desenvolvimento de ullla politica que vimos seguindo hd. cerca de t/11Ul
dezena de a1l0S, e que tilo bons resultados
vem dando, - apresentdmos a sugestilo, logo prontamente aceite, de que essa nova

DO

expos!c:ao seja dedicada a toelos os temd.ticos portugueses.
o acontecimento terti lugar antes do fill!
do ano, e a sua importiincia obriga-nos a,
num dos proximos numeros, voltarmos a
ele dedicando-lhe a cronica de que esta e
sin;ples prefdcio. - V. C.

Ainda as colec90es tematicas
Falamos, no domingo passado, das co!eq:oes temdticas, e ammcidmos a proxima
realizafiio em Lisboa, e por sllgestiio nossa,
de uma exposic:iio dedicada a todas as colecfoes tel1ldticas.
InicialllLente, tinhamos pensaelo apenas
n., temtitica desportiva. Mas tememos restringir demasiadamente 0 objectivo da exposi9ilo, e a repetic:iio monotona dess~ objectivo, atem do qlle ignoral1los se ex!stem
co/ecc:oes. categorizadas, atem da do dr. Salazar Carreira.
Por tudo isto, optd/11oS por alargar a exposic:iio a todas as temtiticas, 0 que, se por
WI! lado alarga e valoriza, sob muitos aspectos, a exposifcio, por olltro lade serve
de incentivo aos coleccionadores portLlglleses' de todas as temdticas.
De esperar Ii qlle todos eles respondam
it chal11ada, e correspondam aos sacrificios
de tempo, de traballlO e de elinheiro, que,
por eles, Fiio fazel' as dLlas entidades organizadoras ..
Se e verdade que se torna necessario 0
maior ntlmero possivel de expositores, niio
menos verelade e qlle eles devel11 ter um minimo de categoria, e que tal minima deve
resllitar, nilo tanto do numero Ott do valor
dos selos expostos, mas, principalmente, do
aspecto, da beleza da sua apresentac:cio.
Das cinco ou seis exposi90es actLlalmente em organizafiio no 11OSS0 Pais, esta serd
a l~ltil11a, possivelmente em Outubro ou Novembro. 0 que significa que os coleccionadores temdticos tem tempo de sobra parol
cOl1lpletarel1l OLL l1lelhorarem as suas colec90es. Para as II/ontarem em folhas apropriadas, de cartolina, de preferencia as das

c:Jtonorio CYereira 5Jarreto

C'olouste qulbenkia n

o governo portugues, para comemorar 0
centenano da morte de Honorio Pereira
Barreto, heroi da Guine portuguesa, ocorrida em 26 de Abril de 1859, mandou emitir,
para aquela provincia, urn selo representando a estatua que, a esse governador, foi
erigida por Bissau, capital da provincia.

Vai realizar-se, no proximo mes de Junho, nas salas da Associa.;ao Comercial
de Lisboa, uma exposi.;ao de selos que
promete ser de interesse. e que cremos ira
ter urn nivel bastante elevado, promovida
pelo Clube da B.P. (British Petroleum). e
patrocinada pelo Clube Filatelico de Portugal.
As participa.;oes enviadas de varios paises, por membros dos c1ubes da B.P., slio
jii em numero elevado, e sabemos que, nesse «certame. , sera apresentada uma colec.;ao tematica do distinto filatelista e funcionario da Shell Portuguesa, Dr. Romano
Camara, colec.;lio que tern de aliciante 0
motivo escolhido: 0 petroleo.
Foi - e na verdade assim devia suceder
- superiormente autorizado urn carimbo
especial comemorativo do acontecimento«comemora.;lio dos 50 anos do Grupo B.P .•
- e no local da exposi.;uo funcionara urn
posto de correio.
o Clube B.P., em conjuga.;ao com 0 Clube Filatelico de Portugal, emitini um sobrescrito que ja tivemos 0 prazer de apreciar, reputando-o bonito e equilibrado. 0
que, alias, era de esperar, pois foi desenhado por urn esplendido artista: Fernando
Bento.
Tern estas e..,<posi.;oes urn interesse absoluto. quer pela sua projec.;lio internacional,
quer pela fun.;ao educativa que exercem,
convindo, por isso, faze-las amiudadas vezes, e com 0 maior brilho e gran.deza.
Sempre que se fala em petr6leo, ocorre-me 11 lembran.;a Calouste Gulbenkian, 0
Senhor 5%, como era conhecido mundialmente este Rei do Ouro negro, figura que
deve ser considerada grande em Portugal,
pois tendo-o tornado, no final da sua vida,
como Patria adoptiva, legou aos portugueses beneficios de toda a especie, de que
muito jf! aproveitamos, e mais aproveitarc:mos no futuro.
Temos para com Calouste uma divida
~m aberto, homenagear a sua memoria, e,
dada a projec.;lio quw Ele teve em todo 0
mundo, bern poderiamos ter aproveitado
esta exposi.;lio do Clube B.P. para colmatar
urn pouco essa brecha aberta, emitindo urn
selo com a sua efigie, ou varios com algumas das pt:eciosidades artisticas que nos legou, ja que, por ora, nao podemos apresen tar a sede da Funda.;lio.

Par
J. Pires de Figueiredo

da.;ao da nossa soberania, num periodo
pertu.rbado da nossa Historia.
Devemos-lhe uma enorme gratidao~.

- - -*- - Honorio Pereira Barreto, nascido em
Cacheu, em 1813, era preto, filho de pai
caboverdeano e de mlie guineense.
Mandado estudar para 0 Reino, regressou
a Cacheu aos 16 anos.
Estava no auge a manobra dos franceses
para se apoderarem do nosso territ6rio do
Casaman.;a.
Hon6rio Pereira Barreto, nomeado goven'lador da Guine, em 1837, apenas com 24
anos de idade, foi 0 maior baluarte de resistencia, perante aquelas manobras, servindo denodadamente a patria.
Aos 33 anos, era comendador da Ordem
de Cristo e cavaleiro da Ordem da Torre e
Espada, falecendo com 46 anos de idade,
no posto de tenente-coronel do Exercito.
Na sesslio da Sociedade de Geografia de
Lisboa, a proposito da passagem do priroeiro centenano da morte de Honorio Pereira
Barreto, 0 sr. prof.' dr. Mendes Correia
disse:
«Honorio Barreto e 0 slmbolo da
leal e profunda dedica.;lio dos naturais
do Ultramar 11 Patria portuguesa, e
prestou os maiores servi.;os na consoli-

edifoes Torres ou Molder. Para. trocarem
alguns selas carimbados por selos novas.
Para legendarem 0 mais campletamente
posslvei todos os selos, mas so legendas,
nao «bonecos». Numa palavra, para se colocarem no nlvel filatelico e cultural que
eles ambicionam, e para que esta sua exposifao niio desmerefa, antes ultrapasse
o exita- das ultimamente realizadas na capital.
Estes saa os votos que sinceramente forntulamos, e tbn 0 valor de serem de alguem que nao e coleccionador temdtico,
mas campreende 0 alcance e a valor, mesIlla par,' a filatelia propriamente dita, das
colecfoes tel1laticas. - V. C.

Em 1897, ao ser nomeado Agostinho Coelho, Governador da Guine, (a essa data ja
provincia autonoma), nas instru.;oes que
lhe foram dadas 11 sua partida, pelo Ministro, consta:
«Urn dos primeiros cuidados de V.
Ex.' deve ser: procurar os restos mortaes do ex-Governador da Guine - Honorio Pereira Barreto, e erigir-Ihe urn
modesto monumento, cuja iI;lscri.;ao diga a todos 0 seu nome e . o seu merito,
e testimunhe a gratidao que a Patria
vota aos seus servi.;os.
Egualmente deve V. Ex.' investigar
se delle existem filhos ou descendentes
que precisem do auxilio da autoridade
portuguesa, para os collocar convenientemente, conforine os seus merecimentos, ou aptidoes.
Secretaria d'Estado dos Negocios da
Marinha e Ultramar, em 5 de Abril de
1879. ass) Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira».
Confidencial N.· 5, ao Governador da
Guine, Arquivo Historico Ultramarino.

--,.-Em 4 de Mar.;o de 1882, 0 Governador da
Guine comunicava para 0 Reino que mandara colocar, no cemiterio de Bissau, 0
mausoleu mandado erigir 11 memoria do tenente-coronel Honorio Pereira Barreto.
Oficio N.· 61, da Guine
Arquivo Historico Ultramarino
Este oflcio deu. lugar 11 seguinte resposta:
«Sua Magestade El-Rei A quem foi
presente 0 officio do Governador da
Guine portuguesa sob 0 n.· 61, com data
de 4 de Mar.;o passado, noticiando haver-se apresentado em Bissau no dia 11
de fevereiro ultimo para com a sua presen.;a e da guarni.;iio do vapor «Guine»
que ali 0 conduziu, tornar mais solenme

Pelo
Dr. Jorge de Melo Vieira

_Mas ha mais mares do que marinheiros .. .

o Clube B.P. pensa levar a efeito, todos os

anos, uma exposi.;iio, e e natural que 0
Clube SHELL, a MOBIL e a SACOR, ao
verificarem 0 exito enorme que auguramos
a 'esta iniciativa feliz do Clube B.P., se deem
as mlios e, em conjunto, promovam umn
exposi.;iio ao mais alto nivel, e se aproveite,
eritao, para realizar a homenagem que agora
sugiro.
Portugal sempl'e primou pela lhaneza no
agradecimento, e nunea foi desprimoroso no
cavalheirismo.

~
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Notabilissimo exito portugues

Julio Mmules
Em Vila Real de Santo Antonio, faleceu
o nosso prezado consocio sr. Julio Mendes,
comerciante naquela vila. A familia enlutada, apresentamos sentidos pesames .

J o'se M wria Gomis H errrerro
Em Tabemes Blanques, Valencia, Esp",
nha, faleceu 0 sr. Jose Maria Gomis Her·
rero, pai do nosso prezado consodo e que·
rido amigo Jose Maria Gomis, important\!
comerciante de selos e editor de sobrescd
tos de 1." dia e de catruogos, do pais viz~
nho, !I. quem enviamos urn abrac;o de sentidos pesames.

do nosso E s tado da India e de Moc;ambique? Aqui bern perto, em Angola, tambem
a filatelia tern muito que con tar. POI' exemplo: Sabe-se que ainda hoje usam carimbos
que ja deviam es tar fora de uso ...
Na parte respeitante 11 Guine, uma correctlssima disputa, simulto1neamente de vas·
tos eonhecimentos filatelicos, entre os nossos ilustres colaboradores Coronel Vitorino
Godinho e Joaquim Pires de Figueiredo,
esta dando optimos resultados .
Nao pretendo de modo algum magoar
seja quem for, e apenas suscitar interesse
entre 0 novos, para que aparec;am.
Ao inidarmos este artigo, a nossa in tenc;ao era falarmos sobre a V Exposic;ao Filatelica Portuguesa, e afinal alongamo-nos
de mais em divagac;oes, que nos propol'cionam mais de vinte anos de experiencia,
e 0 compulsionamento de milhares de volu·
mes sobre filatelia.
Mais um pedido: Saibamos acarinhar e

HORA

NA "IHTERPOSTA"
Ministerio do Ultrwmwr
Direq;iio Geral das Obras Ptiblicas e
Col1tunica~oes

Servic;o de Valores Postais
PORTARIA N." 17.137
Manda emitir e pOI' em circulac;ao, na
provincia da Guine, 200.000 selos de franquia
postal da taxa de 2$50, comemorativos do
1." Centenario da morte de Hon6rio Pereira
Barreto, tendo como motivo a reproduc;;ao
de uma estatua, erigida em Bissau.
Os referidos selos, com as dimensoes de
27"""x 34,S,"m, sao impressos nas cores preto-marfim, verde, castanho, azul e encarnado.

concsponder 11 iniciativa da realizac;ao da
Exposic;ao Nacional, quer concorrendo 0
maior numero possivel de coleccionadores,
quer visitando essa exposic;ao.
Entristece-nos reler a carta de Godofredo Ferreira, quando 0 consultamos sobre 0
numero de visitantes da Lisboa 19S3, onde,
«alem de 200 convites enviados a diversas
entidades para assistirem 11 inaugurac;ao oficial da Exposic;ao, pelo Senhor Presidente
da Republica, distribuimos, graciosamente,
1.000 bilhetes de livre entrada permanente,
e vendemos ao publico 10.309 bilhetes de
entrada ... »
'Pasmemos: 10.309 visitantes, numa Exposic;ao Intemacional onde os nossos correios , correspondendo aos desejos de todos
nos, deram a filatelia mundial a melhor exposic;ao filatelica que se realizara ate entao.
Nao esperamos que os filatelistas e 0
publico continuem ingratos, e POI' is to espcramo-los em massa, e de brac;;os abertos,
na V Exposic;ao Filatelica Portuguesa!

Ao fecha,r d,a edic;ao, recebemos
de Hamburgo noticia do exito extraordim1rio aJcanc;ado pelos filatelistas portugueses na grande Exposic;ao Filatelica, Internaeional daquela cidade, dnterpos·ta-1959 ».
De momento, e sem es.pac;o para
mais, podemos dar a grata noticia
de que as moo8Jlhas aJlcanc;adas pelos filatelistas portugueses fOl'am
as seguintes:
JOSE GONZALE-Z GARCIA 2 medalhas de ~Uro, uma delas
a companhada de outro premio,
equiparada a «GRAN PRIX», c
medalha de prata.
PROF. DOUTOR CAR LOS
TRINCAO - Medalha de ouro.
EDUARDO COHEN - MedaIha de Qluro.

CORONE'L VITORINO GODINHO - Medalha de ouro.
A. J. CORR~A JuNIOR - Medalha de ouro.
DR. CORREiA NUNES - Medalha de vermeil.
BRIGADEIRO . CUNHA LAMAS - Medallia de prata.
DR. CECfLIO FERNANDEZMedalha de prata, e medalha de
bronze prateada.
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARV ALHO - Medalha de bronze
prateada.
CAPIT.A:O SID6NIO PAISMedalha de bronze prateada, e medalha de bronze.
JOSE HIP6LITO - Medalha
de bronze prateada.
FE'R REIRA GONQALVES
Medalha de bronze prateada.

o acto da collocac;;ao do mausoleu erigido 11 memoria do Govemador Honorio
Pereira Barreto, manda, pelo secretari0
d'Estado, significar aquelle magistrado
que viu com satisfac;ao 0 modo POI' que
se hOllove para se dar a maior solemni·
dade possivel 11quella homenagem de venera~o e reconhecimento prestada pel a
Na~iio portuguesa em honra do funcionario distincto que tao importantes servic;os prestou 11 administrac;ao publica
d'aquela possessaolt.

Tcmos navegadores, guerreiros, mlSSIOnario, sabios e tantos outros herois nacionais, que mereceram, do govemo, e bern, 0
~lireito a uma emissao, na metr6pole, de selos comemorativos, a fim de que, nao so as
suas pessofls, como os seus feitos, sejam conhecidos e divulgados, POI' intermedio dos
selos.
Porque razao, a este e a tantos outros,
herois nacionais tambem, como este govemador Honorio Pereira Barreto, a emissao de selos comemorativos, que a eles se
refere, se situa, apenas, na provincia ultra·
marina, onde a sua acc;ao se evidenciou, e
nao na metropole, para uma major divulgac;ao, que nao e tao necessaria na provincia
on de os factos se passaram?

Pac;;o 14 de Abril de 1882.
Assina

0

oficio Jose de Melo Gouvei:l
Arquivo H. Ultramarino

( FALSIFICA~OES DE SELOS )
o Presidente da Central Internaciona!
para a lu.ta contra as falsificacOes, Wilhelm
Hofinger, transmitiu-nos 0 seguinte:
Alguns peritos, assim como a Comissao
Alema para a luta contra as falsificaCOes,
tomaram conhecimento da existencia de varias falsificacoes em prejuizo dos coleccionadores.
1 - Comunicaram-nos de Israel que os
tres valores Doar-Ivri de 250, 500 e 1.000 M.
sao utilizados em grande numero nas questOes fiscais, is to e, em contratos ou nos recibos. Ha tempos que se encontram no mercado estes tres selos, em grandes quantidades, tanto novos como usados. Trata-se de
falsificacoes produzidas sobre os selos que
foram utilizados para fins fiscais . 0 carimbo foi apagado com produtos quimicos, e
carimbados seguidamente com um carimbo
postal, ou regomados e vendidos como novos. Neste caso, as falsificacoes podem ser
facilmente verificadas com a lamp ada de
quartzo, na qual aparece 0 carimbo fiscal
(quer seja manuscrito, quer carimbado com

Frederico VILLANI tern
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prazer

de informar V. Ex.' de que a nacio.nalidade Portllguesa por naturalizacao Ihe foi concedida recentemente,

~

pede para tomar nota de

que, em obediencia as disposicoes
legais,

0

seu nome passa a escre-

ver-se conforme a ortografia portuguesa:

FREDERICO VILANI
Roa doe RemMlos it. Lap&, 60
LISBOA

Tel. 66 5'7 IS

Comunicado da
Federa~io

NOT4S SOLT4S

A V Exposic;ao Filatelica Portuguesa

Porluguesa de FilJltelia

tinta vulgar das almofadas). 0 valor destes
selos e nulo. A venda e uma simples gatunice.
2 _ Verificou-se que urn vendedor de selos austriaco, por agora desconhecido, enviou um grande numero de bloc os «Theresienstadt» para venda em Francforte, Nurenberga, e na Suica. Estes blocos estao
assinados .. Vessely • . 0 vendedor austriaco
tern por habito anexar a sua oferta urn
artigo de Baumann/ Kassel, assim como a
resposta do Professor Gilbert, de Praga.
Nesse artigo, assinala-se que Vessely sera 0
perito oficial para esta emissao, e que se
trata de blocos que puderam ser salvos em
Praga, apos a rendiCao dos alemaes. Estes
blocos sao falsos.
3 - 0 selo austriaco de 1 «Kreutzer» de
1839, 0 . Spittal Marke», foi dec1arado, apos
varios exames dos peritos filatelicos (Londres, Viena e Munique), como uma peca de
fantasia sobre uma carta autentica da epoca
pre-filatelica. Ao Bayrische Landeskriminalamt, de Munique, foi pedida, pelo proprietario desta carta, para ser feita uma peritagem, e esta organizacao descobriu que a
adjuncao do selo e posterior a carta. 0 representante do proprietario da carta dirigiu-se, depois de varios insucessos, a urn
empregado da Bayrische Landeskriminalamt. Nesta ultima peritagem, alguns pontos nao puderam ser interpretados como.
positivos, mas esta peritagem nao foi aceite
pela organizacao nem assinada pelo director, de modo que nao tern valor. 0 proprietalio publicou nos jomais alguns artigos
para causar sensacao (malgre tout, pas de
falsification). Nesses artigos sao apenas
especificados alguns pontos, mas nao se faz
mencao de todas as peritagens feitas anteriormente. Comunicamos a todos os interessados que a .. Spittal Marke» e uma simples
falsificac;;iio.
4 - Desde ha tempos que se encontrarn
no mercado varios selos falsificados do Lettland-Afrikaflug.
Trata-se de selos originais que foram
cortados e nos quais fizeram urna imp ressao falsa; 0 traco horizontal da letra «L»
permite facilmente reconhecer 0 selo.

Ao procurarmos nomes para formar a
Comissao Organizadora da V Exposicao Filatelica Portuguesa, deparamos com a dificui dade habitual de haver tao poucos a
quem seria de por a questao de fazer mais
qualque r coisa pela nossa filatelia. Reparamos que dois teriam de ser dos que organizaram a primeira, ha 25 anos , na Camara
Municipal de Lisboa, e que, dos novos em
filatelia , poucos tinhamos com quem contar.
Infelizmente, assim e. Sao bern poucos
os entusiastas desinteressados que tratam
da filatelia com 0 carinho que esta Ihes
deve merecer, em troca de tao bons e agradaveis momentos, durante a coleccianacao.
Aproveitamos para pedir a todos os coleccionadores que contribuam para 0 progresso da filatelia portuguesa, do que estamos tao necessitados. Esses encontram vivos meia dUzia de mestres, que certamente
os ajudarao com os semi vastos conhecimentos da matelia. E. preciso divulgar e escrever mais, porque temos muito pouco
para legar: alguns volumes de Historia do
Se1o, catalogos, e meia duzia de folhas de
revistas.
Precisamos tambem de muitos Godofredos, que historiem os correios, aos quais a
filatelia anda intimamente ligada.
Nao deviamos deixar a filatelia recuar
um passo, e ja 0 fizemos . Realizavam-se
leiloes, e estes acabaram. No Pqrto, tambern havia as vendas sob ofertas, e essas
paralisaram, nao chegando it 15 .'. A F.P.F.
tem ha anos nomeadas Comissoe;; de E s tudo que nunca chegaram a reunir. .. .
Agora mesmo, deixamos partir, desconsolado, um comerciante do Porto, a quem
a filatelia muito ficou a dever. Ate nos queremos fazer 0 catalogo das franquias mecanicas, e estamos parados por valios motivos. Os exemplos seriam as dezenas.
Depois, teremos de actualizar e completar os estudos feitos por estrangeiros a
nossa marcofilia e filatelia. Acrescentar, nas
colunas da «Lista dos Filatelistas Eminentes», esses nomes, onde os portugueses estao
em minoria.

Por
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Perguntam filatelistas estrangeiros? Sim.
e muitos deles ignorados totalmente.
Os actuais, por exemplo: Cap . Stem, 0
filatelista da Africa do Sui, que tern estudado e possue a maior coleccao de sobrescritos do correia aereo de Mocambique; Robson Lowe, 0 editor da «Enciciopedia», que
inciue carimbos antigos das nossas Provincias Orientais ; Edwin Muller, que edita 0
catruogo onde estao cot ados os selos, pares,
tiras, cartas antigas de Portugal, como nos
nunca fizemos ; Dr. Urwick, a notavel propagandista dos nossos selos em Il1glaterra,
on de tem publica do varios estudos; Noel.
em Franca, que estudou os «Bureau» de entrada das cartas idas de Portugal. nos primeiros anos da circulacao dos selos .
Deixamos fugir muitas e valiosas pecas,
que nos fazem falta para 0 estudo da historia postal, e qt:e de vez elJ1 quando sao
leiloadas no estrangeiro. Os poucos catlllogos que nos mandam, alguns deles maravilhas de impressao, s6 sertem para a maioria ver a s bonecos.
E voltando it historia postal, uma recente modalidade da filatelia onde se procura reunir tudo 0 que existe sobre determinado paiS, serie au selo, choca-nos que,
na materia, disponhamos de tao pouco, e ao
acaso apontamos . Desde 1886, 0 ano em
que circularam as primeiros selos de Timor, apenas tres ou quatro artigos sobre os
selos desta nossa Provincia. No que diz respeito a Macau, ignoramos e nao possuimos
a maioria dos carimbos pre-filatelicos, estes
sao avaramente guardados pelos especialistas de selos ingleses, e em particular pelos do «British Post Office». Por outro lado,
a correio em Macau era ingles, 0 que valoriza extraordinitriamente esses mesmos carimbos, chegando alguns a valer mais do
que urn selo novo de 100 reis D. Maria .. .
E as franquias mistas nos sobrescritos
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(M) T. N. U. Recebe correspondencia
em Po. Fr. In. Es. AI. Responde em
Po. l. 2. 19. 17. 19. 21. 24. 61 ou 90.

ESPANHA
3426-Juan Santaeugenia Grau - Ferraz. 51_2." - Madrid - Es. Fr. In. Po. T. C.
V. N. 60. 3. 65. 90. 96.
3434-Pedro Martinez - Orzan. 66-2." - La
Coruna - (A) Po. Fr. In. Es. It. T.
N. U. 3. 60. 63. 64. 65. 80. 90.

FINLANDIA
3266-Erkki Mansikka - Rue Raastuvankatu 55 - Vaasa - Vasa - (A) T. N.
U. 60. 3. T. 60. melhores 100-200.

ALEMANHA
lI77-Hugo Schuiz - Bockhorst. 436 - Hbg.
Blankenese - (A) Po. AI . In. Es. T.
N. V. 60. 65. 69. 71. 97.

DE PORTUGAL

COMPRO
PORTUGAL e Ultramar Porlugues: Series DOVas usadas, s elos
em:lS~ados e quilos, 56 de boa
mistura, pwgo muito beITl.

ALFREDO SCHICK
A:partado 842
LISBOA-2

Tetef. 58312

POL6NIA
3428-Gwidon Kinastowski - Augustianska
19/23 - Krak6w - PI. AI, Es, In, T.
N. U. 60. F. D. C.• books. 90. 96. 97.

TURQUIA
3413-Georges Karatsalsi - Beyaz gul cad.
77 - Arnavutkoy - Istambul - Fr.
In. T . N. U. 60. 3. 90.

CANADA
3435-Richard Roader - 1959. Arcos Street
- Windsor - Ontario - (P) In. T. C.
N. U. 60. 3.

PAQUISTAO
3432-J. H. Jamil Afridi - IOA-1I0. Latifabad
- Hyderabad Sind - M. T. N. U. 3.
60. 61. 62. 63 . 66. 70. 80. 69. (Ladies) .
90. 91. 92. 97 . In . Urdu. Persian . Embroidery. Knitting. Tailoring & Cookery.

Colonial,
gfliros, boas
erras classicas (I
vvlgor(ls (1m
tidodfl
I-L.rr,rI nn I

NTOS ViECAS
.1* 0(/zem bro, 45- 3'
LIS BOA

o relato considerado veridico de Helmut
Andics. em tradu!;ao livre da revista a1ema
«Die Lesestande». n.· 9, por Irningart Luise
Glaeser. e publicado com 0 titulo «A grande vergonha». no nllmero 36/37 de «Bahia
Filatelica.. em que aparece romanceada a
apreenslio que deu motivo ao «Affaire Sperati», afasta-se muito da verdade, assim como muitos outros relatos aparecidos tanto
na Iiteratura especializada - internacional.
como na nacional.
N6s, que temos acompanhado, des de 0
inicio. todo 0 assunto, no mais pequeno
detalhe. podemos explicar como as coisas
se passaram.
Os antecedentes de Sperati como falsificador e perseguido pela lei, em varios paises, sao conhecidos, mas para 0 nosso artigo nlio tern interesse de maior.
Os an1incios de Sperati como simples
filatelista tambem sao conhecidos.
Porem. 0 que deu motive a descoberta
foi uma remessa efectuada por Sperati para
urn filatelista portugues.
Assim, em 1942, a Alfandega franeesa
abriu uma carta que eontinha 18 selos montados num c1ass"iieador, e processou Sperati por exportar selos ilegaImente sem a
respeetiva dec1ara!;ao. Os selos da' sua remessa eram os seguintes: Espanha n." 4. ti,
23,68 e 182; Baviera n." I-a; Belgica n.' 37-a;
Bremen, n.'· 2 e 4; HanOver D." 16 e 21;
Hong Kong n.' 19; Lagos n.' 26; Oldenburgo
n."' 5 e 13; .Parma n.' 16; Su.ecia n.' 13; Vurtemberga n.' 5, tudo num total de 40.000
francos franeeses (cota!;ao da epoca).
Sperati teve 0 cuidado de ehamar a aten!;ao para alguns carimbos desta sua remessa, anotados como por exemplo: no easo do
Original

Por
JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA

selo de Hanover n.' 21 (Hildeskeim) e do
OIdenburgo n.' 5 (Jever). Agora sabe-se que
possuia 22 carimbos falsos para os selos
de Hanover. e nada menos de 57 (!) para
OIdenburgo. Nao admira que os selos carim~os e sobreseritos falsificados, ascen'dam
a mdhares de exemplares ...
No que diz respeito a Portugal, eoneordamos que Sperati devia ser muito amigo
dos eole~cionadores portugueses, porque
nunea fOl sua inten!;ao falsificar os selos
de Portugal e do Ultramar, mas... apenas
urn de Mo!;ambique.
Supomos que talvez houvesse um desinteresse da sua parte em rela!;ao aos nossos
selos, por sel'em de difieil falsifiea!;ao, e
sbmente terem alto valor no nosso Pais
0!lde· seriam distinguidos pelos 6ptimos pe:
ntos que temos.
. Este Boletim cumpre agora a promessa
felta no seu n.' 48/49, de Maio/Junho de
1955, dando a reprodu!;ao do selo de Mo!;ambique, que Sperati falsifieou.
Falso

ii
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MOCAMBIQUE

LISTA DE S6CIOS DO

Ha uma pequena falha ao centro
do (2).
(IV) Ha urn bocado partido no centro
do . R. de «REIS", outro na parte debaixo
do «E », e lima outra mancha branca na part ~ direita do «S».
(III)

cabe~a

Vinte Reis
Tradw;:iio de «The Work of Jean Sperati .
Sabe-se que Sperati fez muitas reprodu~6es a cores, e provavelmente usou-as insulitamente, feitas em papel verdadeiro.
Deve ser lembrado que este selo foi emitido mas nao circulou na Colonia.
Para compara~ao, usa-se urn selo autentieo.
o selo verdadeiro foi tipografado, e are·
produ~ao foi impressa por fotolitografia.
Ubervando-se a cor da reproducao, nota-se que aquela e cor de rosa embaciada,
e nao brilhante como no genuino.

da

Analise especificada
(I ) Ha urn corte na base do «E. de
. Correio».
(II) Hi uma falha branca ao (undo, entre 0 «AM» de Mocambique, outra na parte
sllpeJ;ior ao meio do «B», e urn terceiro distintivo branco por cima do traco a direita
do . U. ,

«The Work of Jean de Sperati» - 2 1'0,
IUllles-edir,:iio da British Philatelic Society,
Londres, 1955.
«La Philatelie sans Experts» -1946.
«Berliner Briefmarken Zeitung», Berlim,
8 de Abril de 1909.
"Catalogue of the Exhibition of the reproductions made by Jean de Sperati» Londres.

1881 -

r

Dizer-sc que Sperati levou para 0 tumusegredo das suas falsifica~oes, tambem
nao e exacto. Encontram-se muitas delas
explicadas no Iivro da sua auto ria «La Philatelie sans Experts • .
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____________________________________________________________________

~J

Altera,oes - Reingressos - Novos
470 - Francisco Antonio Granadeiro - Rua
Anieeto do Rosario, 14 - Cascais (P) Po, Es, T. N. U. 3. 90.
2490-Antonio Jorge da Silva Pedro-Calc;:ada de Sant'Ana, 204-3."-Dt." - Lisboa
-(P) Po, T. COoN. U. 60.1. 2. 94.
3420-Jose Carreiro - Rua Damasceno Mon·
teiro, 8-r/c-Esq. - Lisboa - (P) Po,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Desportivos. 90. 94.
3421-Jose de Gois Romao Coutinho - Rua
Maria aos Anjos, 27-3.0 -Esq. - Lisbon
- (M) Po, Fr, In, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. Israel e Tematiea Aves. 90.
3422-Vasco Bandeira de Lima - Pra:a da
Alegria, 18-1.°-Dt. - Lisboa - (P) Po,
Dr. T. N. U. 60. 1. 2. 94.
3423-Adriano Jose Granjo - Rua D. Manuel II, 26 - Porto - (P) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3.
3424-Dr. Joao Martins Pinto Elvas-Alameda Salazar, 15 - Castelo Branco (P) Po, T. C. V. U. 60. 1. 2. 93.
3425-Tenente Coronel Francisco de Lucena
- Rua dos Ferreiros a Estrela, 73-1."-Esq. - Lisboa - Fr, In, AI, T. N. U.
60. I. 2. 5. 3. ate 1914. 90.
3429-Armando Avelas e Silva - Largo Ribeiro Cristino, 2-1.", Dt.", Alvalade-Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2.
Desportivos. 90. 94.
3430-Marco Antonio de Aguiar de SousaRua Lu.is Pinto Moitinho, 3 cave-Lisboa - (P) Po, Fr, T C. N. Tematicas
(Flores. Animais e Desportos). 90. 94.
Torrens.
3431-Jose Ferreira Gaspar - Rua J. Lote
61-1.°-Dt. - Bairro da Encarnacao Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 3.
3433-Antonio Chichorro Marcao da Cunha
Galvao - Rua Carlos Franca, 27 Torres Vedras - (P) Po, T. C. N. U.
60. I. 2. Tematiea da Fauna. 94. Torrens.
3436-Fernando Augusto de Lemos Maia Largo do Bariio de S. Martinho, 36 -

MfMBRES

.

,
SOCIOS

Braga - (P) Po, Fr, T. N. U. 60. 1.
'2.93.
3437-Jorge Manuel Pereira Meeo-Rua Ferreira a Lapa, 5-A-1.° - Lisboa - (P)
T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
3438-Vltor Hugo Gomes Vasques - Avenida de Roma, 96-6. -Dt.o - Lisboa ( M) T. C. N. 60. 1. 2. 93. 94.
3440-Germano Antonio de Mello Leal e Villa Nunes Ribeiro - Rua Damasceno
Monteiro, 112-1.°-Dt. - -Lisboa - (M)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 90.
0

A QORES
3439-Isabel Maria Lourenco Rocha-Rua da
Boa Nova, 6 - Angra do HeroismoIIha Terceira - (M) Po, T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. Tematica music a e religiosos. 90. 94.

ANGOLA
3378-Antonio Jorge Sousa Costa- C. P. 4127
SP - Luanda - (P ) Po, Fr, In, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.

MOQAMBIQUE
3419-Gilberto Cordeiro Duarte-Caixa Postal, 755 - Beira - (M) Po, Fr, In, T.
C. N. U. 60. 1. 2. U. P. U. e Desportos. 94.

S. TOME E PRINCIPE
3427-Luis Nunes de Sousa - Caixa Postal,
26 - S. Tome - (P) Po, Fr, Es, T. C.
N. U. 60. 1. 2. 93.

BRASIL
3376-Tarcizio Negreiros Cesar - Colegio
Cristo Rei - Jaearezinho - Paarml -

j\J«ulas HUlHislluStieas

Deveria ser mais e melhor, e afirma«;ao
que nao pode ser aplicada it primeira manifesta«;ao numismatica do Clube Filatelico
de Portugal , levada a efeito em fins de Outubro ultimo, adentro das suas portas, nas
suas salas, entre os seus socios, para deste
modo homenagear 0 sabio professor Dr.
Leite de Vasconcelos, na pasagem do centemirio do seu nascimento, e que foi grande
entre os grandes da Numismatica Portuguesa.
Com valiosos auxiJios de casas comerciais da especialidade, de consagrados mestres dados ao estudo da Numismatica, com
o amparo recebido da Administra«;ao da
Casa da Moeda, da propria imprensa de Lisboa, Porto e outras terras do pais : e ainda
de muitas outras individualidades, conseguiu-se erguer qualquer coisa de bela, levar
a born fim uma manifesta«;ao que ficara a
afirmar, asim pensamos, a capacidade de
trabalho e de realiza«;ao de urn grupo de entusiastas pel a Numismatica, pela Medalhistica e pela Tesserologia. ~ certo tam bern
que houve a colabora«;ao dos chamados
avan«;ados, melhor ainda, de consagrados,
tais como os Srs. Jorge Gon«;alves Ribeiro
Borralho, Capitao Sidonio Pais, Joao Carpenter Robertson, Jose de Oliveira de Sousa
Nunes e Antonio Ferreira Diogo, cujos mostroarios so valorizaram 0 certame, e deram-lhe aquele brilho e beleza sempre necessarios em tais ocasi6es.
Suponho, e sem haver intuitos de vaidade c1ubista, que nao sera faeil a qualquer outro organiza«;ao particular levar a
efeito, com Hio elevada categoria, manifesta«;ao cultural de tal monta.
Conjugaram-se elementos nas tn!s modaJidades, e deste concurso surgiu urn magnifico conjunto que, durante 8 dias, atraiu
numerosos visitantes.
Alguma coisa deve tcr ficado de todo est!!
csfor«;o, destc primeiro ensaio, ou, antes,
desla primeira prova.
E reportando-me, agora, ao catalogo, treze foi 0 numero total de concorrentes, e
alem daqucles names ja acima re[cridos,
marcaram a sua presen«;a mais os seguintes
expositores: Antonio Afonso Pinto, Dr. AntOnio de Figueiredo, Dr. Arnaldo Brazao, Dr.

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO
. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro, Dr. Cesar
Antunes, Elias Moita Girao, Jaime Reis dc
Almeida e Dr. Joaquim Pedro Durao Leitao.
Ha ainda que destacar a cunhagem de
uma medalha comemorativa do centemhio .
No anverso, encontra-se 0 busto do home·
nageado, por legenda 0 nome do sabio ~ro
fesso, e no enxergo as datas, 1858-1958; no
reverso, e dentro de uma fina e bern tra«;ada coroa de louros, a seguinte inscri«;an:
HOl1lenagem da Seet;:Qo Numismdtica do C.
F . P. aD Insigne Professor Dr. Leite de Vasconcelos 110 I Cel1tefldrio do. seu Nascimento.

Feliz iniciativa roi essa, que vini atestar,
aos vindouros, 0 preito de homenagem de
urn gropo de iniciados no vasto campo da
cieneia numismatica, onde procuram encontrar satisfa«;ao completa as necessidades do
seu espirito culto, e sempre avido de sabe r.
e bern assim 0 seu grande interesse pelo
coleccionamento de moedas, ou de medaIhas, ou ainda de tesseras, se nao pelas tres
modalidades em conjunto.
Como inova«;ao, que e muito de louvar,
e com 0 intuito de espalhar 0 gosto da
Numismatica entre os visitantes, [oram sorteados variados e valiosos premios, e entregues aos portadores dos catalogos previamente numerados.
Nao devemos deixar de salientar os de
maior valia, como uma medalha e 0 livro
"Dinheiro e Medalhas Portuguesas», da Casa.
A. Molder, 0 "Catalogo das Moedas Portuguesas», oferta do sr. Engenheiro Ferraro
Vaz, seu ilustre autor e consagrado mestre,
numcrosa bibliografia oferecida por outro
nao menos consagrado mestre e ilustre publicista, sr. Dr. Pedro Batalha Reis, e alguns
lotes de moedas. Devemos confessar que,
como elemento de propaganda, nao ha me11101', e para desejar e que, em futuras competi«;oes, na Ilossa casa ou em casa alheia,
isto nao seja esquecido.
o exemplo foi dado, e seguir pel a mesma
estrada, ou por melhor caminho.

Creio, mas creio com convic«;ao, que
ainda este ana teremos uma serie de selos
de correia aereo, para glorifica«;ao das asas
portuguesas. A fe e que nos salva. .. e n6s
temo-Ia!
Permito-me, assim, e dentro deste meu
convencimento, fazer uma sugestao, ou, meIhor, sugestoes.
Penso que os selos, que espero sejam
emitidos para comemorar 0 50.' aniversario
do Aero Clube de Portugal, devem constituir uma especie de introdu«;ao aos que tambem creio serao emitidos por ocasiao das
comemora«;oes Henriquinas.
Assim, a serie de selos para comemorar
o 50.0 aniversario do Aero Clube de Portugal podia referir-se ,56 aos verdadeiros pioneiros da avia«;ao: Bartolomeu de Gusmao
e a Passarola, Cipriano Jardim e 0 seu baHio dirigivel.
~ que, no proximo ano, e dentro das Co,-

SELOS
Grande sortido de Portugal e Ultramar. Novos e us ados
NOVIDADES de todo

0

mundo

Stok extraordiOlirio dos temas Aereo - Religioso - Desportivo, etc.
ATEN<;AO A PROV1NCIA
Aceito qualquer quantidade de
selos usados de Portugal e Ultramar, dando em troca selos novos
para a sua colec«;iio. Condi«;5es a
combinar.
ATENDO ONICAMENTE POR
CORRESPONDE:NCIA

Pedidos a

EDUARDO TEIXEIRA
Escadas do Monte, 4-1."-Dt ."

LISBOA-2

- Selos de correio aereo
Pelo
DR. JORGE VIEIRA
memora«;oes Henriquinas, podem e devem
comemorar-se, a meu ver, note-se bern, os
fcitos dos nossos her6is e mestres das arte
e ciencia de navegar atraves do espa«;o, e,
para tanto, seriam feitas series de selos de
correio normal com os navegadores dos descobrimentos, e series de selos de correia
aereo com os her6is da avia«;ao.
Vejamos, pois, como deveria proceder-se
no tocante ao correio aereo:
Emissao de uma serie destinada 11 lllta
da Madeira em comemora«;ao do primeiro
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.
•
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Para Angola, urna serie comemorativa do
voo Lisboa, Guine, Angola e volta, - 31 de
Dezembro de 1930 a 21 de Fevereiro de 1931
- com Humberto Cruz e Carlos Bleck.
Para Slio Tome e Mo~ambiqueJ urna serle
comemorativa do voo levado a efeito, de 5
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Para MacClu, uma sene com Brito Pais,
Sarmento Beires eManuel Gouveia-2 de
Abril a 20 de Junho de 1924-, e, para Timor,
uma outra com Humberto da- Cruz e Gonc;:alves Lovato, alusiva ao voo Lisboa, Timor, Macau, India, Lisboa, de 25 de OUtllbro a 21 de Dezembro de 1934.
Ainda com relac;:ao a Mo~a/11bique, con"inha referenciar 0 voo de Torre do Vale e
Amadeu Araujo, LOllrenc;:o Marques-Lisbon
- I de Abril a 14 de Maio de 1933.
Claro que, em todas estas series, alem
das efigies dos aeronautas, deveria salientar-se: as rotas seguidas, os avioes em que
os cometimentos foram levados a efeito, e
as terras portugcesass demandadas.
Como coroac;:ao de todos estes feitos, urn
bloco para circulac;:ao em todas as Provincias Ultramarinas, com 0 Planisferio, as datas de 14 de Dezembro de 1935 a 8 de Abril
de 1936, a rota seguida e os pontos tocados
no 1.' Cruzeiro Aereo as Colonias, e as efigies de Cifka Duarte, Ribeiro da Fonseca,
Pinheiro Correia, Pinho da Cunha, Amado
da Cunha, Tartaro, Pimenta, Joaquim Baltazar, Moreira Cardoso, Humberto da Cruz,
Manuel Gouveia, Pedro Gomes, Anibal, SantoS, Ramos, Monteiro, Simoes e Dinis.
Dir-me-ao que e impossivei, que e meter
· 0 Rossio na Betesga, como costuma dizer-se, mas a verdade e que os grandes homens sao os ql.!e conseguem superar as dificuldades, e no mundo nao existem impossiveis.
Guardei, propositadamente, para 0 fim,
e com destino ao Continente, a parte a que
penso deveria ser dado maior relevo : a
da 1." Travessia Aerea do Atlantico Sui.
A proeza nunca dantes cometida, de ir
ao encontro de urn navio depois de 1700 qui16metros de voo sobre 0 mar, por urn processo de navegac;:ao cientifica de que os Portugueses foram os iniciadores, e das que
obrigam a soar, infindamente, as trombetas
da fama!
Antes de qualquer outro pais, Portugal
conseguiu a travessia do Atlantico Sui, Iigando, de 30 de Marc;:o a 17 de Junho de
1922, Lisboa ao Rio de Janeiro, pel0 ar.
Os gloriosos e heroicos Gago Coutinho
e Sacadura Cabral, com esta sua ,>itoria sobre os elementos adversos, encheram de
prestigio a primeira pagina da Hist6ria
aerea do mundo, que eles proprios e outros
portugueses continuariam a desfolhar com
brilho e heroismo.
Tambem a I." Travessia Aerea nocturna
do Atlantico SuI, a Iigac;:ao Lisboa-Rio de
Janeiro, levada a efeito por Jorge Castilho,
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Sarmento Beiras e Manuel Gouveia -16 a
17 de Marc;:o de 1927 - deveria constar da
serie a emitir no Continente.
Claro esta que 0 maior relevo deveria
ser dado ao feito de Coutinho e Cabral, e
que 0 sextante nao deveria ser esquecido
nessa serie.
Penso que deveria ser feito tambem urn
bloco para 0 Continente, com 0 Planisferio,
acima dele Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e, por baixo, Jorge Castilho, Sarmento
Beires e Manuel Gouveia.
No Planisferio, seria trac;:ada a oiro a
rota de Coutinho e Sacadura, e a prateado
ou negro a de Castilho, Beires e Gouveia.
Confesso que nao sei, 0 que me penaliza,
onde colocar Placido de Abreu, mas, se me
fosse dada a incurnbencia de estudar 0 assunto, nao duvidem de que 0 sentaria no
banco dos herois.
Penso que, por esta forma, se faria nos
selos um pouco da historia da aviac;:ao portuguesa, e se prestaria homenagem e justic;:a
aqueles que a merecem.
Nao Coi em vao que, levando nas asas
dos seus avioes a fe e 0 amor pela Patria,
urn punhado de herois cruzou, em todas as
direcc;:oes, espac;:os nunca dantes navegados.

ESCRIToRIO FILATELICO
Fundado em 1920

f. CASTEL·BRANCO
& fILHO, L. DA
Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades,
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista

Avenida Rocha Paris, 54-1.·
Apartado n.· 44
If lANA DO CASTELO
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UM CATALOGO DE MOEDAS PORTUGUESAS PARA PRINCIPIANTES

•

Ja aqui tivemos ocasiao de referir a falta
de urn catalogo simples, que descreva as
moedas portuguesas mais recentes e mais
vulgares, como uma das razoes por que a
numismatica portuguesa n a 0 encontra
maior numero de adeptos.
Volta agora a ser anunciada a proxima
edic;:ao, pel a Fundac;:ao Nacional para a Ale·
gria no Trabalho, de tal catalc5go, e nao po·
deplos deixar de regis tar que, se tal noticia
desta vez tiver seguimento, ficara a numismarica portuguesa a dever urn inestimavel
servic;:o ao dr. Jose da Costa Moreira. Discordamos dos seus process os de avaliac;:ao,
em func;:ao dos «graus de raridade., mas
mesmo que os valores atribuidos no catnliogo - que hao-de ser de sua autoria e
reflectir a sua opiniao - estejam errados,
os elementos de consulta la ficam ao dispor de quantos desejam iniciar-se nos segredos do coleccionamento de moedas. Mesmo
que urn deficiente sistema de amostragem,
e a desproporc;:ao entre a oferta e a procura, levem a cotar as moedas por valores
exagerados, as imutaveis leis economicas se
encarregarao de repor as coisas nos devidos
termos, e, assim, s6 com alguma perturbac;:ao 0 catalogo atingira 0 objectivo que se
pretende atingir ao edita-Io. E ca ficamos
esperando por esse verdadeiro brinde de
Natal, que e para quando esta anunciada a
pubIicac;:ao.

Palo
DR. CARDOSO . RIBEIRO

·1

ferir que a moeda de 1$00 de 1935 nao aparece correntemente, e que e rara a moeda
de $20 com eixo vertical. Em relac;:ao a esta
moeda, consta-nos que a cunhagem nao
ultrapassou a casa dos 3.000. Hoje, chamamos a atenc;:ao para outra variedade nao citada no catalogo Ferraro Vaz: a moeda de
10$00 (emissao de Ourique-1928) existe com
eixo vertical e horizontal.
MOEDAS NA PROVINCIA DE MACAU
Devido it amabilidade de urn associado
do Clube, residente nesta provincia portuguesa, e possivel , dentro de certo limites,
fornecer aos associados que se interessem
pel as moedas de Macau, a quase totalidade
das pec;:as actualmente em circulac;:ao. 0
fornecimento sera efectuado tomando como
base 0 dimbio entre a pataca e 0 escudo,
e haven do apenas a acrescer as despesas de
correio. Os interessados devem dirigir-"c
por escrito ao Editor do Boletim do Clube,
indicando os valores, datas e quantidades
que desejam .
BIBLIOTECA NUMISMATICA

REUNIOES NUMISMATICAS
Tern continuado, na sede do nosso Clube,
'as reunioes dos associ ados que se dedicam a
Numismatica. Todas as quintas-feiras, as
21.30 horas, se encontram nas salas do Clube alguns socios dispostos a iniciar, na ciencia do coleccionamento das moedas, todos
os interessados. POl' iniciativa de alguns as~ociados, e tambem possivel ceder sem encargos, aos novos numismatas, algumas
moedas para as suas colecc;:oes.
MOEDAS POUCO VULGARES
EM CIRCULACAO
]a.

nest as colunas houvc ocasiao de rc-

Renovamos hoje 0 nos so pedido de oferta ou de indicac;:ao das condic;:oes de cedencia de Iivros, revistas e catalogos, que se
ocupem de moedas nacionais ou estrangeiras . A existencia de uma boa biblioteca numismatica a disposic;:ao dos socios do Clube,
sera de muita utilidade. Dentre as revistas,
citamos os numeros da rcvista «A MOEDA.,
editada pela conceituada casa A. Molder, c
as listas de prec;:os da casa Almeida Basto
& Piombino . Os exemplares que sejam recebido~ em cU.!plicado serao vcndido~ para
obl.:nc;:fto d.: fundos destinados il compra
lk outras especies bibliogrMicas que nJo
seja possivel obter scm encargos.
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j\J«ulas HUlHislluStieas

Deveria ser mais e melhor, e afirma«;ao
que nao pode ser aplicada it primeira manifesta«;ao numismatica do Clube Filatelico
de Portugal , levada a efeito em fins de Outubro ultimo, adentro das suas portas, nas
suas salas, entre os seus socios, para deste
modo homenagear 0 sabio professor Dr.
Leite de Vasconcelos, na pasagem do centemirio do seu nascimento, e que foi grande
entre os grandes da Numismatica Portuguesa.
Com valiosos auxiJios de casas comerciais da especialidade, de consagrados mestres dados ao estudo da Numismatica, com
o amparo recebido da Administra«;ao da
Casa da Moeda, da propria imprensa de Lisboa, Porto e outras terras do pais : e ainda
de muitas outras individualidades, conseguiu-se erguer qualquer coisa de bela, levar
a born fim uma manifesta«;ao que ficara a
afirmar, asim pensamos, a capacidade de
trabalho e de realiza«;ao de urn grupo de entusiastas pel a Numismatica, pela Medalhistica e pela Tesserologia. ~ certo tam bern
que houve a colabora«;ao dos chamados
avan«;ados, melhor ainda, de consagrados,
tais como os Srs. Jorge Gon«;alves Ribeiro
Borralho, Capitao Sidonio Pais, Joao Carpenter Robertson, Jose de Oliveira de Sousa
Nunes e Antonio Ferreira Diogo, cujos mostroarios so valorizaram 0 certame, e deram-lhe aquele brilho e beleza sempre necessarios em tais ocasi6es.
Suponho, e sem haver intuitos de vaidade c1ubista, que nao sera faeil a qualquer outro organiza«;ao particular levar a
efeito, com Hio elevada categoria, manifesta«;ao cultural de tal monta.
Conjugaram-se elementos nas tn!s modaJidades, e deste concurso surgiu urn magnifico conjunto que, durante 8 dias, atraiu
numerosos visitantes.
Alguma coisa deve tcr ficado de todo est!!
csfor«;o, destc primeiro ensaio, ou, antes,
desla primeira prova.
E reportando-me, agora, ao catalogo, treze foi 0 numero total de concorrentes, e
alem daqucles names ja acima re[cridos,
marcaram a sua presen«;a mais os seguintes
expositores: Antonio Afonso Pinto, Dr. AntOnio de Figueiredo, Dr. Arnaldo Brazao, Dr.

Pelo
DR. ARNALDO BRAZAO
. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro, Dr. Cesar
Antunes, Elias Moita Girao, Jaime Reis dc
Almeida e Dr. Joaquim Pedro Durao Leitao.
Ha ainda que destacar a cunhagem de
uma medalha comemorativa do centemhio .
No anverso, encontra-se 0 busto do home·
nageado, por legenda 0 nome do sabio ~ro
fesso, e no enxergo as datas, 1858-1958; no
reverso, e dentro de uma fina e bern tra«;ada coroa de louros, a seguinte inscri«;an:
HOl1lenagem da Seet;:Qo Numismdtica do C.
F . P. aD Insigne Professor Dr. Leite de Vasconcelos 110 I Cel1tefldrio do. seu Nascimento.

Feliz iniciativa roi essa, que vini atestar,
aos vindouros, 0 preito de homenagem de
urn gropo de iniciados no vasto campo da
cieneia numismatica, onde procuram encontrar satisfa«;ao completa as necessidades do
seu espirito culto, e sempre avido de sabe r.
e bern assim 0 seu grande interesse pelo
coleccionamento de moedas, ou de medaIhas, ou ainda de tesseras, se nao pelas tres
modalidades em conjunto.
Como inova«;ao, que e muito de louvar,
e com 0 intuito de espalhar 0 gosto da
Numismatica entre os visitantes, [oram sorteados variados e valiosos premios, e entregues aos portadores dos catalogos previamente numerados.
Nao devemos deixar de salientar os de
maior valia, como uma medalha e 0 livro
"Dinheiro e Medalhas Portuguesas», da Casa.
A. Molder, 0 "Catalogo das Moedas Portuguesas», oferta do sr. Engenheiro Ferraro
Vaz, seu ilustre autor e consagrado mestre,
numcrosa bibliografia oferecida por outro
nao menos consagrado mestre e ilustre publicista, sr. Dr. Pedro Batalha Reis, e alguns
lotes de moedas. Devemos confessar que,
como elemento de propaganda, nao ha me11101', e para desejar e que, em futuras competi«;oes, na Ilossa casa ou em casa alheia,
isto nao seja esquecido.
o exemplo foi dado, e seguir pel a mesma
estrada, ou por melhor caminho.

Creio, mas creio com convic«;ao, que
ainda este ana teremos uma serie de selos
de correia aereo, para glorifica«;ao das asas
portuguesas. A fe e que nos salva. .. e n6s
temo-Ia!
Permito-me, assim, e dentro deste meu
convencimento, fazer uma sugestao, ou, meIhor, sugestoes.
Penso que os selos, que espero sejam
emitidos para comemorar 0 50.' aniversario
do Aero Clube de Portugal, devem constituir uma especie de introdu«;ao aos que tambem creio serao emitidos por ocasiao das
comemora«;oes Henriquinas.
Assim, a serie de selos para comemorar
o 50.0 aniversario do Aero Clube de Portugal podia referir-se ,56 aos verdadeiros pioneiros da avia«;ao: Bartolomeu de Gusmao
e a Passarola, Cipriano Jardim e 0 seu baHio dirigivel.
~ que, no proximo ano, e dentro das Co,-

SELOS
Grande sortido de Portugal e Ultramar. Novos e us ados
NOVIDADES de todo

0

mundo

Stok extraordiOlirio dos temas Aereo - Religioso - Desportivo, etc.
ATEN<;AO A PROV1NCIA
Aceito qualquer quantidade de
selos usados de Portugal e Ultramar, dando em troca selos novos
para a sua colec«;iio. Condi«;5es a
combinar.
ATENDO ONICAMENTE POR
CORRESPONDE:NCIA

Pedidos a

EDUARDO TEIXEIRA
Escadas do Monte, 4-1."-Dt ."

LISBOA-2

- Selos de correio aereo
Pelo
DR. JORGE VIEIRA
memora«;oes Henriquinas, podem e devem
comemorar-se, a meu ver, note-se bern, os
fcitos dos nossos her6is e mestres das arte
e ciencia de navegar atraves do espa«;o, e,
para tanto, seriam feitas series de selos de
correio normal com os navegadores dos descobrimentos, e series de selos de correia
aereo com os her6is da avia«;ao.
Vejamos, pois, como deveria proceder-se
no tocante ao correio aereo:
Emissao de uma serie destinada 11 lllta
da Madeira em comemora«;ao do primeiro
feito das asas portuguesas - 22 de Mar«;o
de 1921.
.
•
Os selos dessa serle deviam conter 0
mapa da llha, 0 aviao em que foi levado
a cabo 0 cometimento, e a eflgie desses primeiros her6is: Gago Coutinho, Sacadura
Cabral, Ortins de Bettencourt e Soubiraud.
Para a Guint!, urna serie de selos, tambern iniciada por urn mapa daquela provincia, e as rotas seguidas nas voos de Sergio
da Silva, Pinheiro Correia eManuel Ant6nio - 27 de Mar«;o a 2 de Abril de 1925e de Costa Macedo e Saraiva Santo - 16 a
30 de Abril de 1931.
Para Angola, urna serie comemorativa do
voo Lisboa, Guine, Angola e volta, - 31 de
Dezembro de 1930 a 21 de Fevereiro de 1931
- com Humberto Cruz e Carlos Bleck.
Para Slio Tome e Mo~ambiqueJ urna serle
comemorativa do voo levado a efeito, de 5
de Setembro a 26 de Outubro de 1928, por
Pais Ramos, Oliveira Viegas, Esteves e Manuel Antonio.
Para a India, dentro da tra«;a das anteriores, uma serie comemorativa da primeira tentativa de Carlos Bleck, 0 voo Lisboa-Gaza - 9 a 21 de Fevereiro de 1928, e do~
outros dois voos - 1 a 19 de Dezembro de
1930, devido a Moreira Cardoso e Sarmento
Pimentel, e 0 de Carlos Bleck, realizado de
19 de Fevereiro a 1 de Mar«;o de 1934.

BOlETIM

14

DO ClUBE FllAHLICO DE PORTUGAL

MOCAMBIQUE

LISTA DE S6CIOS DO

Ha uma pequena falha ao centro
do (2).
(IV) Ha urn bocado partido no centro
do . R. de «REIS", outro na parte debaixo
do «E », e lima outra mancha branca na part ~ direita do «S».
(III)

cabe~a

Vinte Reis
Tradw;:iio de «The Work of Jean Sperati .
Sabe-se que Sperati fez muitas reprodu~6es a cores, e provavelmente usou-as insulitamente, feitas em papel verdadeiro.
Deve ser lembrado que este selo foi emitido mas nao circulou na Colonia.
Para compara~ao, usa-se urn selo autentieo.
o selo verdadeiro foi tipografado, e are·
produ~ao foi impressa por fotolitografia.
Ubervando-se a cor da reproducao, nota-se que aquela e cor de rosa embaciada,
e nao brilhante como no genuino.

da

Analise especificada
(I ) Ha urn corte na base do «E. de
. Correio».
(II) Hi uma falha branca ao (undo, entre 0 «AM» de Mocambique, outra na parte
sllpeJ;ior ao meio do «B», e urn terceiro distintivo branco por cima do traco a direita
do . U. ,

«The Work of Jean de Sperati» - 2 1'0,
IUllles-edir,:iio da British Philatelic Society,
Londres, 1955.
«La Philatelie sans Experts» -1946.
«Berliner Briefmarken Zeitung», Berlim,
8 de Abril de 1909.
"Catalogue of the Exhibition of the reproductions made by Jean de Sperati» Londres.

1881 -

r

Dizer-sc que Sperati levou para 0 tumusegredo das suas falsifica~oes, tambem
nao e exacto. Encontram-se muitas delas
explicadas no Iivro da sua auto ria «La Philatelie sans Experts • .
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Altera,oes - Reingressos - Novos
470 - Francisco Antonio Granadeiro - Rua
Anieeto do Rosario, 14 - Cascais (P) Po, Es, T. N. U. 3. 90.
2490-Antonio Jorge da Silva Pedro-Calc;:ada de Sant'Ana, 204-3."-Dt." - Lisboa
-(P) Po, T. COoN. U. 60.1. 2. 94.
3420-Jose Carreiro - Rua Damasceno Mon·
teiro, 8-r/c-Esq. - Lisboa - (P) Po,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Desportivos. 90. 94.
3421-Jose de Gois Romao Coutinho - Rua
Maria aos Anjos, 27-3.0 -Esq. - Lisbon
- (M) Po, Fr, In, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. Israel e Tematiea Aves. 90.
3422-Vasco Bandeira de Lima - Pra:a da
Alegria, 18-1.°-Dt. - Lisboa - (P) Po,
Dr. T. N. U. 60. 1. 2. 94.
3423-Adriano Jose Granjo - Rua D. Manuel II, 26 - Porto - (P) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3.
3424-Dr. Joao Martins Pinto Elvas-Alameda Salazar, 15 - Castelo Branco (P) Po, T. C. V. U. 60. 1. 2. 93.
3425-Tenente Coronel Francisco de Lucena
- Rua dos Ferreiros a Estrela, 73-1."-Esq. - Lisboa - Fr, In, AI, T. N. U.
60. I. 2. 5. 3. ate 1914. 90.
3429-Armando Avelas e Silva - Largo Ribeiro Cristino, 2-1.", Dt.", Alvalade-Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2.
Desportivos. 90. 94.
3430-Marco Antonio de Aguiar de SousaRua Lu.is Pinto Moitinho, 3 cave-Lisboa - (P) Po, Fr, T C. N. Tematicas
(Flores. Animais e Desportos). 90. 94.
Torrens.
3431-Jose Ferreira Gaspar - Rua J. Lote
61-1.°-Dt. - Bairro da Encarnacao Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 3.
3433-Antonio Chichorro Marcao da Cunha
Galvao - Rua Carlos Franca, 27 Torres Vedras - (P) Po, T. C. N. U.
60. I. 2. Tematiea da Fauna. 94. Torrens.
3436-Fernando Augusto de Lemos Maia Largo do Bariio de S. Martinho, 36 -

MfMBRES

.

,
SOCIOS

Braga - (P) Po, Fr, T. N. U. 60. 1.
'2.93.
3437-Jorge Manuel Pereira Meeo-Rua Ferreira a Lapa, 5-A-1.° - Lisboa - (P)
T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
3438-Vltor Hugo Gomes Vasques - Avenida de Roma, 96-6. -Dt.o - Lisboa ( M) T. C. N. 60. 1. 2. 93. 94.
3440-Germano Antonio de Mello Leal e Villa Nunes Ribeiro - Rua Damasceno
Monteiro, 112-1.°-Dt. - -Lisboa - (M)
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 90.
0

A QORES
3439-Isabel Maria Lourenco Rocha-Rua da
Boa Nova, 6 - Angra do HeroismoIIha Terceira - (M) Po, T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. Tematica music a e religiosos. 90. 94.

ANGOLA
3378-Antonio Jorge Sousa Costa- C. P. 4127
SP - Luanda - (P ) Po, Fr, In, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.

MOQAMBIQUE
3419-Gilberto Cordeiro Duarte-Caixa Postal, 755 - Beira - (M) Po, Fr, In, T.
C. N. U. 60. 1. 2. U. P. U. e Desportos. 94.

S. TOME E PRINCIPE
3427-Luis Nunes de Sousa - Caixa Postal,
26 - S. Tome - (P) Po, Fr, Es, T. C.
N. U. 60. 1. 2. 93.

BRASIL
3376-Tarcizio Negreiros Cesar - Colegio
Cristo Rei - Jaearezinho - Paarml -
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(M) T. N. U. Recebe correspondencia
em Po. Fr. In. Es. AI. Responde em
Po. l. 2. 19. 17. 19. 21. 24. 61 ou 90.

ESPANHA
3426-Juan Santaeugenia Grau - Ferraz. 51_2." - Madrid - Es. Fr. In. Po. T. C.
V. N. 60. 3. 65. 90. 96.
3434-Pedro Martinez - Orzan. 66-2." - La
Coruna - (A) Po. Fr. In. Es. It. T.
N. U. 3. 60. 63. 64. 65. 80. 90.

FINLANDIA
3266-Erkki Mansikka - Rue Raastuvankatu 55 - Vaasa - Vasa - (A) T. N.
U. 60. 3. T. 60. melhores 100-200.

ALEMANHA
lI77-Hugo Schuiz - Bockhorst. 436 - Hbg.
Blankenese - (A) Po. AI . In. Es. T.
N. V. 60. 65. 69. 71. 97.

DE PORTUGAL

COMPRO
PORTUGAL e Ultramar Porlugues: Series DOVas usadas, s elos
em:lS~ados e quilos, 56 de boa
mistura, pwgo muito beITl.

ALFREDO SCHICK
A:partado 842
LISBOA-2

Tetef. 58312

POL6NIA
3428-Gwidon Kinastowski - Augustianska
19/23 - Krak6w - PI. AI, Es, In, T.
N. U. 60. F. D. C.• books. 90. 96. 97.

TURQUIA
3413-Georges Karatsalsi - Beyaz gul cad.
77 - Arnavutkoy - Istambul - Fr.
In. T . N. U. 60. 3. 90.

CANADA
3435-Richard Roader - 1959. Arcos Street
- Windsor - Ontario - (P) In. T. C.
N. U. 60. 3.

PAQUISTAO
3432-J. H. Jamil Afridi - IOA-1I0. Latifabad
- Hyderabad Sind - M. T. N. U. 3.
60. 61. 62. 63 . 66. 70. 80. 69. (Ladies) .
90. 91. 92. 97 . In . Urdu. Persian . Embroidery. Knitting. Tailoring & Cookery.

Colonial,
gfliros, boas
erras classicas (I
vvlgor(ls (1m
tidodfl
I-L.rr,rI nn I

NTOS ViECAS
.1* 0(/zem bro, 45- 3'
LIS BOA

o relato considerado veridico de Helmut
Andics. em tradu!;ao livre da revista a1ema
«Die Lesestande». n.· 9, por Irningart Luise
Glaeser. e publicado com 0 titulo «A grande vergonha». no nllmero 36/37 de «Bahia
Filatelica.. em que aparece romanceada a
apreenslio que deu motivo ao «Affaire Sperati», afasta-se muito da verdade, assim como muitos outros relatos aparecidos tanto
na Iiteratura especializada - internacional.
como na nacional.
N6s, que temos acompanhado, des de 0
inicio. todo 0 assunto, no mais pequeno
detalhe. podemos explicar como as coisas
se passaram.
Os antecedentes de Sperati como falsificador e perseguido pela lei, em varios paises, sao conhecidos, mas para 0 nosso artigo nlio tern interesse de maior.
Os an1incios de Sperati como simples
filatelista tambem sao conhecidos.
Porem. 0 que deu motive a descoberta
foi uma remessa efectuada por Sperati para
urn filatelista portugues.
Assim, em 1942, a Alfandega franeesa
abriu uma carta que eontinha 18 selos montados num c1ass"iieador, e processou Sperati por exportar selos ilegaImente sem a
respeetiva dec1ara!;ao. Os selos da' sua remessa eram os seguintes: Espanha n." 4. ti,
23,68 e 182; Baviera n." I-a; Belgica n.' 37-a;
Bremen, n.'· 2 e 4; HanOver D." 16 e 21;
Hong Kong n.' 19; Lagos n.' 26; Oldenburgo
n."' 5 e 13; .Parma n.' 16; Su.ecia n.' 13; Vurtemberga n.' 5, tudo num total de 40.000
francos franeeses (cota!;ao da epoca).
Sperati teve 0 cuidado de ehamar a aten!;ao para alguns carimbos desta sua remessa, anotados como por exemplo: no easo do
Original

Por
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selo de Hanover n.' 21 (Hildeskeim) e do
OIdenburgo n.' 5 (Jever). Agora sabe-se que
possuia 22 carimbos falsos para os selos
de Hanover. e nada menos de 57 (!) para
OIdenburgo. Nao admira que os selos carim~os e sobreseritos falsificados, ascen'dam
a mdhares de exemplares ...
No que diz respeito a Portugal, eoneordamos que Sperati devia ser muito amigo
dos eole~cionadores portugueses, porque
nunea fOl sua inten!;ao falsificar os selos
de Portugal e do Ultramar, mas... apenas
urn de Mo!;ambique.
Supomos que talvez houvesse um desinteresse da sua parte em rela!;ao aos nossos
selos, por sel'em de difieil falsifiea!;ao, e
sbmente terem alto valor no nosso Pais
0!lde· seriam distinguidos pelos 6ptimos pe:
ntos que temos.
. Este Boletim cumpre agora a promessa
felta no seu n.' 48/49, de Maio/Junho de
1955, dando a reprodu!;ao do selo de Mo!;ambique, que Sperati falsifieou.
Falso

ii

( FALSIFICA~OES DE SELOS )
o Presidente da Central Internaciona!
para a lu.ta contra as falsificacOes, Wilhelm
Hofinger, transmitiu-nos 0 seguinte:
Alguns peritos, assim como a Comissao
Alema para a luta contra as falsificaCOes,
tomaram conhecimento da existencia de varias falsificacoes em prejuizo dos coleccionadores.
1 - Comunicaram-nos de Israel que os
tres valores Doar-Ivri de 250, 500 e 1.000 M.
sao utilizados em grande numero nas questOes fiscais, is to e, em contratos ou nos recibos. Ha tempos que se encontram no mercado estes tres selos, em grandes quantidades, tanto novos como usados. Trata-se de
falsificacoes produzidas sobre os selos que
foram utilizados para fins fiscais . 0 carimbo foi apagado com produtos quimicos, e
carimbados seguidamente com um carimbo
postal, ou regomados e vendidos como novos. Neste caso, as falsificacoes podem ser
facilmente verificadas com a lamp ada de
quartzo, na qual aparece 0 carimbo fiscal
(quer seja manuscrito, quer carimbado com

Frederico VILLANI tern

0

prazer

de informar V. Ex.' de que a nacio.nalidade Portllguesa por naturalizacao Ihe foi concedida recentemente,

~

pede para tomar nota de

que, em obediencia as disposicoes
legais,

0

seu nome passa a escre-

ver-se conforme a ortografia portuguesa:

FREDERICO VILANI
Roa doe RemMlos it. Lap&, 60
LISBOA

Tel. 66 5'7 IS

Comunicado da
Federa~io
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A V Exposic;ao Filatelica Portuguesa

Porluguesa de FilJltelia

tinta vulgar das almofadas). 0 valor destes
selos e nulo. A venda e uma simples gatunice.
2 _ Verificou-se que urn vendedor de selos austriaco, por agora desconhecido, enviou um grande numero de bloc os «Theresienstadt» para venda em Francforte, Nurenberga, e na Suica. Estes blocos estao
assinados .. Vessely • . 0 vendedor austriaco
tern por habito anexar a sua oferta urn
artigo de Baumann/ Kassel, assim como a
resposta do Professor Gilbert, de Praga.
Nesse artigo, assinala-se que Vessely sera 0
perito oficial para esta emissao, e que se
trata de blocos que puderam ser salvos em
Praga, apos a rendiCao dos alemaes. Estes
blocos sao falsos.
3 - 0 selo austriaco de 1 «Kreutzer» de
1839, 0 . Spittal Marke», foi dec1arado, apos
varios exames dos peritos filatelicos (Londres, Viena e Munique), como uma peca de
fantasia sobre uma carta autentica da epoca
pre-filatelica. Ao Bayrische Landeskriminalamt, de Munique, foi pedida, pelo proprietario desta carta, para ser feita uma peritagem, e esta organizacao descobriu que a
adjuncao do selo e posterior a carta. 0 representante do proprietario da carta dirigiu-se, depois de varios insucessos, a urn
empregado da Bayrische Landeskriminalamt. Nesta ultima peritagem, alguns pontos nao puderam ser interpretados como.
positivos, mas esta peritagem nao foi aceite
pela organizacao nem assinada pelo director, de modo que nao tern valor. 0 proprietalio publicou nos jomais alguns artigos
para causar sensacao (malgre tout, pas de
falsification). Nesses artigos sao apenas
especificados alguns pontos, mas nao se faz
mencao de todas as peritagens feitas anteriormente. Comunicamos a todos os interessados que a .. Spittal Marke» e uma simples
falsificac;;iio.
4 - Desde ha tempos que se encontrarn
no mercado varios selos falsificados do Lettland-Afrikaflug.
Trata-se de selos originais que foram
cortados e nos quais fizeram urna imp ressao falsa; 0 traco horizontal da letra «L»
permite facilmente reconhecer 0 selo.

Ao procurarmos nomes para formar a
Comissao Organizadora da V Exposicao Filatelica Portuguesa, deparamos com a dificui dade habitual de haver tao poucos a
quem seria de por a questao de fazer mais
qualque r coisa pela nossa filatelia. Reparamos que dois teriam de ser dos que organizaram a primeira, ha 25 anos , na Camara
Municipal de Lisboa, e que, dos novos em
filatelia , poucos tinhamos com quem contar.
Infelizmente, assim e. Sao bern poucos
os entusiastas desinteressados que tratam
da filatelia com 0 carinho que esta Ihes
deve merecer, em troca de tao bons e agradaveis momentos, durante a coleccianacao.
Aproveitamos para pedir a todos os coleccionadores que contribuam para 0 progresso da filatelia portuguesa, do que estamos tao necessitados. Esses encontram vivos meia dUzia de mestres, que certamente
os ajudarao com os semi vastos conhecimentos da matelia. E. preciso divulgar e escrever mais, porque temos muito pouco
para legar: alguns volumes de Historia do
Se1o, catalogos, e meia duzia de folhas de
revistas.
Precisamos tambem de muitos Godofredos, que historiem os correios, aos quais a
filatelia anda intimamente ligada.
Nao deviamos deixar a filatelia recuar
um passo, e ja 0 fizemos . Realizavam-se
leiloes, e estes acabaram. No Pqrto, tambern havia as vendas sob ofertas, e essas
paralisaram, nao chegando it 15 .'. A F.P.F.
tem ha anos nomeadas Comissoe;; de E s tudo que nunca chegaram a reunir. .. .
Agora mesmo, deixamos partir, desconsolado, um comerciante do Porto, a quem
a filatelia muito ficou a dever. Ate nos queremos fazer 0 catalogo das franquias mecanicas, e estamos parados por valios motivos. Os exemplos seriam as dezenas.
Depois, teremos de actualizar e completar os estudos feitos por estrangeiros a
nossa marcofilia e filatelia. Acrescentar, nas
colunas da «Lista dos Filatelistas Eminentes», esses nomes, onde os portugueses estao
em minoria.

Por
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Perguntam filatelistas estrangeiros? Sim.
e muitos deles ignorados totalmente.
Os actuais, por exemplo: Cap . Stem, 0
filatelista da Africa do Sui, que tern estudado e possue a maior coleccao de sobrescritos do correia aereo de Mocambique; Robson Lowe, 0 editor da «Enciciopedia», que
inciue carimbos antigos das nossas Provincias Orientais ; Edwin Muller, que edita 0
catruogo onde estao cot ados os selos, pares,
tiras, cartas antigas de Portugal, como nos
nunca fizemos ; Dr. Urwick, a notavel propagandista dos nossos selos em Il1glaterra,
on de tem publica do varios estudos; Noel.
em Franca, que estudou os «Bureau» de entrada das cartas idas de Portugal. nos primeiros anos da circulacao dos selos .
Deixamos fugir muitas e valiosas pecas,
que nos fazem falta para 0 estudo da historia postal, e qt:e de vez elJ1 quando sao
leiloadas no estrangeiro. Os poucos catlllogos que nos mandam, alguns deles maravilhas de impressao, s6 sertem para a maioria ver a s bonecos.
E voltando it historia postal, uma recente modalidade da filatelia onde se procura reunir tudo 0 que existe sobre determinado paiS, serie au selo, choca-nos que,
na materia, disponhamos de tao pouco, e ao
acaso apontamos . Desde 1886, 0 ano em
que circularam as primeiros selos de Timor, apenas tres ou quatro artigos sobre os
selos desta nossa Provincia. No que diz respeito a Macau, ignoramos e nao possuimos
a maioria dos carimbos pre-filatelicos, estes
sao avaramente guardados pelos especialistas de selos ingleses, e em particular pelos do «British Post Office». Por outro lado,
a correio em Macau era ingles, 0 que valoriza extraordinitriamente esses mesmos carimbos, chegando alguns a valer mais do
que urn selo novo de 100 reis D. Maria .. .
E as franquias mistas nos sobrescritos

~
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Notabilissimo exito portugues

Julio Mmules
Em Vila Real de Santo Antonio, faleceu
o nosso prezado consocio sr. Julio Mendes,
comerciante naquela vila. A familia enlutada, apresentamos sentidos pesames .

J o'se M wria Gomis H errrerro
Em Tabemes Blanques, Valencia, Esp",
nha, faleceu 0 sr. Jose Maria Gomis Her·
rero, pai do nosso prezado consodo e que·
rido amigo Jose Maria Gomis, important\!
comerciante de selos e editor de sobrescd
tos de 1." dia e de catruogos, do pais viz~
nho, !I. quem enviamos urn abrac;o de sentidos pesames.

do nosso E s tado da India e de Moc;ambique? Aqui bern perto, em Angola, tambem
a filatelia tern muito que con tar. POI' exemplo: Sabe-se que ainda hoje usam carimbos
que ja deviam es tar fora de uso ...
Na parte respeitante 11 Guine, uma correctlssima disputa, simulto1neamente de vas·
tos eonhecimentos filatelicos, entre os nossos ilustres colaboradores Coronel Vitorino
Godinho e Joaquim Pires de Figueiredo,
esta dando optimos resultados .
Nao pretendo de modo algum magoar
seja quem for, e apenas suscitar interesse
entre 0 novos, para que aparec;am.
Ao inidarmos este artigo, a nossa in tenc;ao era falarmos sobre a V Exposic;ao Filatelica Portuguesa, e afinal alongamo-nos
de mais em divagac;oes, que nos propol'cionam mais de vinte anos de experiencia,
e 0 compulsionamento de milhares de volu·
mes sobre filatelia.
Mais um pedido: Saibamos acarinhar e

HORA

NA "IHTERPOSTA"
Ministerio do Ultrwmwr
Direq;iio Geral das Obras Ptiblicas e
Col1tunica~oes

Servic;o de Valores Postais
PORTARIA N." 17.137
Manda emitir e pOI' em circulac;ao, na
provincia da Guine, 200.000 selos de franquia
postal da taxa de 2$50, comemorativos do
1." Centenario da morte de Hon6rio Pereira
Barreto, tendo como motivo a reproduc;;ao
de uma estatua, erigida em Bissau.
Os referidos selos, com as dimensoes de
27"""x 34,S,"m, sao impressos nas cores preto-marfim, verde, castanho, azul e encarnado.

concsponder 11 iniciativa da realizac;ao da
Exposic;ao Nacional, quer concorrendo 0
maior numero possivel de coleccionadores,
quer visitando essa exposic;ao.
Entristece-nos reler a carta de Godofredo Ferreira, quando 0 consultamos sobre 0
numero de visitantes da Lisboa 19S3, onde,
«alem de 200 convites enviados a diversas
entidades para assistirem 11 inaugurac;ao oficial da Exposic;ao, pelo Senhor Presidente
da Republica, distribuimos, graciosamente,
1.000 bilhetes de livre entrada permanente,
e vendemos ao publico 10.309 bilhetes de
entrada ... »
'Pasmemos: 10.309 visitantes, numa Exposic;ao Intemacional onde os nossos correios , correspondendo aos desejos de todos
nos, deram a filatelia mundial a melhor exposic;ao filatelica que se realizara ate entao.
Nao esperamos que os filatelistas e 0
publico continuem ingratos, e POI' is to espcramo-los em massa, e de brac;;os abertos,
na V Exposic;ao Filatelica Portuguesa!

Ao fecha,r d,a edic;ao, recebemos
de Hamburgo noticia do exito extraordim1rio aJcanc;ado pelos filatelistas portugueses na grande Exposic;ao Filatelica, Internaeional daquela cidade, dnterpos·ta-1959 ».
De momento, e sem es.pac;o para
mais, podemos dar a grata noticia
de que as moo8Jlhas aJlcanc;adas pelos filatelistas portugueses fOl'am
as seguintes:
JOSE GONZALE-Z GARCIA 2 medalhas de ~Uro, uma delas
a companhada de outro premio,
equiparada a «GRAN PRIX», c
medalha de prata.
PROF. DOUTOR CAR LOS
TRINCAO - Medalha de ouro.
EDUARDO COHEN - MedaIha de Qluro.

CORONE'L VITORINO GODINHO - Medalha de ouro.
A. J. CORR~A JuNIOR - Medalha de ouro.
DR. CORREiA NUNES - Medalha de vermeil.
BRIGADEIRO . CUNHA LAMAS - Medallia de prata.
DR. CECfLIO FERNANDEZMedalha de prata, e medalha de
bronze prateada.
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARV ALHO - Medalha de bronze
prateada.
CAPIT.A:O SID6NIO PAISMedalha de bronze prateada, e medalha de bronze.
JOSE HIP6LITO - Medalha
de bronze prateada.
FE'R REIRA GONQALVES
Medalha de bronze prateada.

o acto da collocac;;ao do mausoleu erigido 11 memoria do Govemador Honorio
Pereira Barreto, manda, pelo secretari0
d'Estado, significar aquelle magistrado
que viu com satisfac;ao 0 modo POI' que
se hOllove para se dar a maior solemni·
dade possivel 11quella homenagem de venera~o e reconhecimento prestada pel a
Na~iio portuguesa em honra do funcionario distincto que tao importantes servic;os prestou 11 administrac;ao publica
d'aquela possessaolt.

Tcmos navegadores, guerreiros, mlSSIOnario, sabios e tantos outros herois nacionais, que mereceram, do govemo, e bern, 0
~lireito a uma emissao, na metr6pole, de selos comemorativos, a fim de que, nao so as
suas pessofls, como os seus feitos, sejam conhecidos e divulgados, POI' intermedio dos
selos.
Porque razao, a este e a tantos outros,
herois nacionais tambem, como este govemador Honorio Pereira Barreto, a emissao de selos comemorativos, que a eles se
refere, se situa, apenas, na provincia ultra·
marina, onde a sua acc;ao se evidenciou, e
nao na metropole, para uma major divulgac;ao, que nao e tao necessaria na provincia
on de os factos se passaram?

Pac;;o 14 de Abril de 1882.
Assina

0

oficio Jose de Melo Gouvei:l
Arquivo H. Ultramarino

c:Jtonorio CYereira 5Jarreto

C'olouste qulbenkia n

o governo portugues, para comemorar 0
centenano da morte de Honorio Pereira
Barreto, heroi da Guine portuguesa, ocorrida em 26 de Abril de 1859, mandou emitir,
para aquela provincia, urn selo representando a estatua que, a esse governador, foi
erigida por Bissau, capital da provincia.

Vai realizar-se, no proximo mes de Junho, nas salas da Associa.;ao Comercial
de Lisboa, uma exposi.;ao de selos que
promete ser de interesse. e que cremos ira
ter urn nivel bastante elevado, promovida
pelo Clube da B.P. (British Petroleum). e
patrocinada pelo Clube Filatelico de Portugal.
As participa.;oes enviadas de varios paises, por membros dos c1ubes da B.P., slio
jii em numero elevado, e sabemos que, nesse «certame. , sera apresentada uma colec.;ao tematica do distinto filatelista e funcionario da Shell Portuguesa, Dr. Romano
Camara, colec.;lio que tern de aliciante 0
motivo escolhido: 0 petroleo.
Foi - e na verdade assim devia suceder
- superiormente autorizado urn carimbo
especial comemorativo do acontecimento«comemora.;lio dos 50 anos do Grupo B.P .•
- e no local da exposi.;uo funcionara urn
posto de correio.
o Clube B.P., em conjuga.;ao com 0 Clube Filatelico de Portugal, emitini um sobrescrito que ja tivemos 0 prazer de apreciar, reputando-o bonito e equilibrado. 0
que, alias, era de esperar, pois foi desenhado por urn esplendido artista: Fernando
Bento.
Tern estas e..,<posi.;oes urn interesse absoluto. quer pela sua projec.;lio internacional,
quer pela fun.;ao educativa que exercem,
convindo, por isso, faze-las amiudadas vezes, e com 0 maior brilho e gran.deza.
Sempre que se fala em petr6leo, ocorre-me 11 lembran.;a Calouste Gulbenkian, 0
Senhor 5%, como era conhecido mundialmente este Rei do Ouro negro, figura que
deve ser considerada grande em Portugal,
pois tendo-o tornado, no final da sua vida,
como Patria adoptiva, legou aos portugueses beneficios de toda a especie, de que
muito jf! aproveitamos, e mais aproveitarc:mos no futuro.
Temos para com Calouste uma divida
~m aberto, homenagear a sua memoria, e,
dada a projec.;lio quw Ele teve em todo 0
mundo, bern poderiamos ter aproveitado
esta exposi.;lio do Clube B.P. para colmatar
urn pouco essa brecha aberta, emitindo urn
selo com a sua efigie, ou varios com algumas das pt:eciosidades artisticas que nos legou, ja que, por ora, nao podemos apresen tar a sede da Funda.;lio.

Par
J. Pires de Figueiredo

da.;ao da nossa soberania, num periodo
pertu.rbado da nossa Historia.
Devemos-lhe uma enorme gratidao~.

- - -*- - Honorio Pereira Barreto, nascido em
Cacheu, em 1813, era preto, filho de pai
caboverdeano e de mlie guineense.
Mandado estudar para 0 Reino, regressou
a Cacheu aos 16 anos.
Estava no auge a manobra dos franceses
para se apoderarem do nosso territ6rio do
Casaman.;a.
Hon6rio Pereira Barreto, nomeado goven'lador da Guine, em 1837, apenas com 24
anos de idade, foi 0 maior baluarte de resistencia, perante aquelas manobras, servindo denodadamente a patria.
Aos 33 anos, era comendador da Ordem
de Cristo e cavaleiro da Ordem da Torre e
Espada, falecendo com 46 anos de idade,
no posto de tenente-coronel do Exercito.
Na sesslio da Sociedade de Geografia de
Lisboa, a proposito da passagem do priroeiro centenano da morte de Honorio Pereira
Barreto, 0 sr. prof.' dr. Mendes Correia
disse:
«Honorio Barreto e 0 slmbolo da
leal e profunda dedica.;lio dos naturais
do Ultramar 11 Patria portuguesa, e
prestou os maiores servi.;os na consoli-

edifoes Torres ou Molder. Para. trocarem
alguns selas carimbados por selos novas.
Para legendarem 0 mais campletamente
posslvei todos os selos, mas so legendas,
nao «bonecos». Numa palavra, para se colocarem no nlvel filatelico e cultural que
eles ambicionam, e para que esta sua exposifao niio desmerefa, antes ultrapasse
o exita- das ultimamente realizadas na capital.
Estes saa os votos que sinceramente forntulamos, e tbn 0 valor de serem de alguem que nao e coleccionador temdtico,
mas campreende 0 alcance e a valor, mesIlla par,' a filatelia propriamente dita, das
colecfoes tel1laticas. - V. C.

Em 1897, ao ser nomeado Agostinho Coelho, Governador da Guine, (a essa data ja
provincia autonoma), nas instru.;oes que
lhe foram dadas 11 sua partida, pelo Ministro, consta:
«Urn dos primeiros cuidados de V.
Ex.' deve ser: procurar os restos mortaes do ex-Governador da Guine - Honorio Pereira Barreto, e erigir-Ihe urn
modesto monumento, cuja iI;lscri.;ao diga a todos 0 seu nome e . o seu merito,
e testimunhe a gratidao que a Patria
vota aos seus servi.;os.
Egualmente deve V. Ex.' investigar
se delle existem filhos ou descendentes
que precisem do auxilio da autoridade
portuguesa, para os collocar convenientemente, conforine os seus merecimentos, ou aptidoes.
Secretaria d'Estado dos Negocios da
Marinha e Ultramar, em 5 de Abril de
1879. ass) Thomaz Antonio Ribeiro Ferreira».
Confidencial N.· 5, ao Governador da
Guine, Arquivo Historico Ultramarino.

--,.-Em 4 de Mar.;o de 1882, 0 Governador da
Guine comunicava para 0 Reino que mandara colocar, no cemiterio de Bissau, 0
mausoleu mandado erigir 11 memoria do tenente-coronel Honorio Pereira Barreto.
Oficio N.· 61, da Guine
Arquivo Historico Ultramarino
Este oflcio deu. lugar 11 seguinte resposta:
«Sua Magestade El-Rei A quem foi
presente 0 officio do Governador da
Guine portuguesa sob 0 n.· 61, com data
de 4 de Mar.;o passado, noticiando haver-se apresentado em Bissau no dia 11
de fevereiro ultimo para com a sua presen.;a e da guarni.;iio do vapor «Guine»
que ali 0 conduziu, tornar mais solenme

Pelo
Dr. Jorge de Melo Vieira

_Mas ha mais mares do que marinheiros .. .

o Clube B.P. pensa levar a efeito, todos os

anos, uma exposi.;iio, e e natural que 0
Clube SHELL, a MOBIL e a SACOR, ao
verificarem 0 exito enorme que auguramos
a 'esta iniciativa feliz do Clube B.P., se deem
as mlios e, em conjunto, promovam umn
exposi.;iio ao mais alto nivel, e se aproveite,
eritao, para realizar a homenagem que agora
sugiro.
Portugal sempl'e primou pela lhaneza no
agradecimento, e nunea foi desprimoroso no
cavalheirismo.

selos espeCJals

10
+5

Vai ser aberta solenemente, no dia 22 de
Maio, pelo Senhor Ministro Stuecklen, a
grande Exposh;:ao Internacional de Filatelia.
E a maior exposi!;ao mundial que, des de ha
trinta anos, se realiza na Alemanha.
As colec!;oes da Rainha de Inglaterra e
do Cardeal Spellman, dos E.U.A., bern como
de outras eminencias da Filatelia de todo 0
mundo, serao expostas em lugar de honra,
perfazendo 800 expositores. AMm disso, estarao tambem expostos os tesouros filatelicos de 21 paises europeus!
o significado desta exposi!;ao e acentuado pelo facto de 0 Correio Alemao emitir
2 selos especiais para a Interposta, representando os velhos selos de Hamburgo e
Lubeca do ano de 1859. A introdu!;ao destes
selos naquelas duas cidades e 0 motive dos
festivais de plahtas e flores que tern lugar
de 22 a 31 de Maio.
o selo de Lubeca mostra 0 celebre erro
de impressao do selo de 2 schilling. 0 impressor Rathgen, ao compor a prancha, tinha na sua frente os projectos para os outros selos de 21/2 schiling, tendo is to dado
aso a uma confusao. S6 mais tarde veio a
corrigir a prancha, e emendou entao «21/2 »
para «2» . Pou.co depois, quando todos estayam prontos, verificou, com espanto que 0
valor do selo tinha permanecido de 2112
schilling na cercadura do selo!
Apenas foram vendidos 1.182 exemplares
deste selo antes de se ter dado pelo erro, e
a maior parte foi certamente inutilizada.
No entanto, sobraram 1.590 exemplares, que
nunca foram u.tilizados.
Isto e urn desejo irrealizavel para 0 co-

2 CRONICAS

leccionador de selos: conseguir urn deles !
Para adquirir uma imagem desse selo,
pode-se adquirir urn selo especial da Interposta.
CORES: Selos de Reprodu!;ao do selo de
Hamburgo: preto e branco, lege ndas a verde escuro. Do selo de
Lubeca: em castanho (como 0
original) e legendas a vermelho
cscuro.
PAPEL: Levemente matizado.
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Lisboa - 14 de Maio de 1959 - Congresso Hipano-Luso-Ame ricano-Filipino de Municipios - Posto de Correio instalado no
Pahicio das Galveias, Campo Pequeno, Lisboa-I.

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

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
LISBOA
(PORTUGAL)

Colec~oes

tematicas

E sabido que nilo somos coleccionador
tematico, que e 0 coleccionador que nilo colecciona, conforme os moldes classicos, selos de Wll ou de varios paises, todos, segundo a ordem cronologica das respectivas
emissoes, - mas apenas selos que tim por
1Il0tiVO determinado tema, COI1l0, por e;templo, desportos, flores, animais, musica, etc.
Nem somos coleccionador temdtico, nem
sequer Illorremos de amores pela modalidade, que, desassombradamente, continuamos
considerando como ul1la filatelia de segunda Oll terceira ordem.
Mas esta 1l0ssa opiniilo, que nilo e nossa,
por ser da quase totalidade dos filatelistas,
nci o tem qualquer sentido depreciativo, ('
nilo nos impede, como' sempre temos publicado, de rei::onhecer a expansiio extraordindria do coleccionismo temdtico, e a contribtlic:cio formiddvel que milhares e dezenas de lI1ilhares de coleq:oes temdticas de
todo 0 Mundo, movimentando milhoes e 111ilhoes de selos, estilo dando para 0 prestigio e para a enorme valorizac:ilo dos selos.
Este reconhecimento, por igual sincero
e desassombrado, levou-nos, hd. poucos
anos, a lanc:ar a ideia e a organizar, completamente desamparados, a primeira exposic:ilo
filattilica temdtica realizada em Portugal: a
1." Exposic:iio FilaUlica da Temtitica dos Caminhos de Ferro, integrada nas comemorafoes do centend.rio dos Caminhos de Ferro
Portugueses, realizada nUlna das salas .da
Sociedade Nacional das Belas-Artes, e cujo
exito excedeu toda a expe.::tativa.
Fomos agora convidados a patrocinar e
a aiudar a organiza~iio, em Lisboa, de uma
grande exposic:iio filatelica, sequencia de
outra organizada em 1958, em duas das melhores salas da capital.
Coerentes com as idetas resumidamente
referidas, e no desenvolvimento de ullla politica que vimos seguindo hd. cerca de t/11Ul
dezena de a1l0S, e que tilo bons resultados
vem dando, - apresentdmos a sugestilo, logo prontamente aceite, de que essa nova

DO

expos!c:ao seja dedicada a toelos os temd.ticos portugueses.
o acontecimento terti lugar antes do fill!
do ano, e a sua importiincia obriga-nos a,
num dos proximos numeros, voltarmos a
ele dedicando-lhe a cronica de que esta e
sin;ples prefdcio. - V. C.

Ainda as colec90es tematicas
Falamos, no domingo passado, das co!eq:oes temdticas, e ammcidmos a proxima
realizafiio em Lisboa, e por sllgestiio nossa,
de uma exposic:iio dedicada a todas as colecfoes tel1ldticas.
InicialllLente, tinhamos pensaelo apenas
n., temtitica desportiva. Mas tememos restringir demasiadamente 0 objectivo da exposi9ilo, e a repetic:iio monotona dess~ objectivo, atem do qlle ignoral1los se ex!stem
co/ecc:oes. categorizadas, atem da do dr. Salazar Carreira.
Por tudo isto, optd/11oS por alargar a exposic:iio a todas as temtiticas, 0 que, se por
WI! lado alarga e valoriza, sob muitos aspectos, a exposifcio, por olltro lade serve
de incentivo aos coleccionadores portLlglleses' de todas as temdticas.
De esperar Ii qlle todos eles respondam
it chal11ada, e correspondam aos sacrificios
de tempo, de traballlO e de elinheiro, que,
por eles, Fiio fazel' as dLlas entidades organizadoras ..
Se e verdade que se torna necessario 0
maior ntlmero possivel de expositores, niio
menos verelade e qlle eles devel11 ter um minimo de categoria, e que tal minima deve
resllitar, nilo tanto do numero Ott do valor
dos selos expostos, mas, principalmente, do
aspecto, da beleza da sua apresentac:cio.
Das cinco ou seis exposi90es actLlalmente em organizafiio no 11OSS0 Pais, esta serd
a l~ltil11a, possivelmente em Outubro ou Novembro. 0 que significa que os coleccionadores temdticos tem tempo de sobra parol
cOl1lpletarel1l OLL l1lelhorarem as suas colec90es. Para as II/ontarem em folhas apropriadas, de cartolina, de preferencia as das
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TROCAS
SOLICITAM

SURGIU UMA NOVA REDE DE
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Escrevem-nos vlirios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles:
FRANCISCO SUAREZ CORONEL-Jose
del Toro, 14 - Cadiz - Espanha.

KAWAN KITA - P. O. Box, 70 - SoloIndonesia.

Manifestllc;oes fil llt~ li c a s
internacionllis
palo Cantan6rio dos
selos da Sicflia
e pelo ISO.· Aniv.· do n-osc.· de Tommaso
Aloisio Juvara
Promotora !
Unione Filatelie Sicmana, Palermo

MARIANO MATABUENA APARICIOAv. Antonio Miranda, n.~ 4-BaracaldoBilbao - Espanha.

. Palenno, 16-26 de Outubro de 1959

BORYS PIEKUT - Zabkowska 2 m 7Warszawa. 4 - Pol6nia.
KANU GANDHI - P. O. Box, 1208 - Bombay 1 - INDIA.
ANTONIO CORT SAL VAT - Lista de Correos Reus - (Tarragona) - Espanha.

A. K. SCHUITEMA - 20 CastorstraatDelfzijl- Holanda.

nos pavilhoes da «Feira do Mediterriineo)l)

JAIME PORTABELLA-Muntarrer 106Barcelona - Espanha.

Exposic;1io filllt~lica internacionol
potrocinlldo pelo F.I .P.
80150 filatelica internocional
Manifestac;oas artlsticas e culture is

TOKYO •
STAMP C.o_P. O. Box, 16-Ka-

mata - Tokyo - J apao.
ROLF HARALD MEYER - Rua Boao de
Itapetininga, 221-11.· andar- Sala n .· 1.105S. Paulo - Brasil.
HIROSI TAMURA - Hyogo prefectureNishinomiy city - Japao.
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Es tes enderecos sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.
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Sede da Comissao Organizadora:

Plazule Dogberi. (Pllml Banco di Sitilil)
hi. 15.680 - PALE HI 0

ORGAllf OffiCIEL - IL COLLEZIOHITl- ITAU' flUTf1JC1

(

\~---------------------O€ tobo 0 munOo

novlbabes
rllatellCaS ' r,....------~
~~--------------------------~)

ARGENTINA-No decurso ·destc ano,
devem emitir-se os seguintes selos:
- falecimento de S. S. 0 Papa Pio XII, do
valor de 1 peso;
- uma serie de propaganda dos II." Jogos Desportivos Panamericanos, com a composi!;ao seguinte: atletismo, 0,40+0,10; basquetebol, 0,50+0,20; box, 1.00+0,50; remo,
2.00+1.00; nata!;ao, 3.00+1.50.
- um selo alusivo a inaugura!;ao dos
voos em avioes de reacc;uo das Aerolinas
Argentinas do valor de 5.00 P.
- urn selo comemorativo da 1.' Grande
Exposi!;ao Horticola Internacional, do valor
de 1.00 P.
- urn selo relativo a semana da CJ'l'Z
Vcrmelha Nacional;
- urn selo comemorativo do 150." aniversario do nascimento de Abrahao Lincoln;
- urn selo alusivo ao Dia do Filatelista,
do valor de 1.00 P.
.
- uma serie comemorativa do XXI Congresso Internacional de Cit!ncias Fisiologicas, composta dos seguintes valores: 050,
1.00 e 150 P.;
- uma se rie .Pro Inffmcia ...
CHECOSLOVAQUIA ....:. Anuncia-se a emissao duma serie comemorativa do centenario
da funda!;uo das fabricas Skbda, em Pilsen,
que serviu de motivo a organizac;ao duma
Exposi!;uo FilateJica Nacional. A serie compoe-se dos seguintes vaJores: 30k., edificio
da Camara Municipal, em estilo Renascenc;a,
castanho; 60k., parte duma turbina de vapor, violet a e verde; lkcs, igreja de S. Bartolomet.:., azul; 1.60 kcs., parte dum trent>
nipido, pre to e amarelo.
- Vai ser emitido urn selo de 30k., azul,
comemorando 0 II Congresso da Sociedade
Tchecoslovaca para 0 alargamcnto dos conhecimentos politicos e cientificos.
- Para comemorar 0 10." aniversario da
existencia do organismo dos pioneiros, vai
SCI' emitida uma serie com a composi!;uo
seguinte: 30k., rapariga com boneca, azul c
verrnelho; 40k., pioneiro-turista, cinzenio
escuro e azul; 6Ok., pioneiro num posto receptor de telefonia, cinzento escuro e vio-

Pelo
Eng. Monteiro de Almeida
leta; BOk., rapariga plantando arvores, castanho escuro e verde.

REPVBLlCA ARABE UNIDA (Egipto)Vai ser emitdo urn selo de 10 mils, azul, comemorativo do I." Congresso Arabe de Petroleo.
SU 19A - A serie Pr6-patria. de 1959, emitida a quando da festa nacional sui!;a, compreende, como de costume, 5 valores que,
este ano, sao os seguintes: 5+5c., Globo
terrestre e bandeiras suic;as, cinzento e vermelho; 10+10, agata, verde, laranja, vermeIho e castanho; 20+10, turmalina, verrnelho,
verde-azul, amarelo e~ cinzento; 30+10, ametista, castanho, violeta azuJado, cinzento;
40+ 10, salamandra petrificada, azul, cinzento azul ado , cinzento.
HUNGRIA - Para comemorar 0 1.. de
Maio de 1959, a administrac;iio dos Correios

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

3.· - Que aproveis urn voto de agradecimento aos nossos empregados, e a todos
quantos colaboraram com a Direc!;ao,
ou fizeram ofertas ao Clube;
4,> - Que delegueis na Direc!;ao a designa!;ao dos delegados do Clube a Federac;ao Portuguesa de Filatelia.
Lisboa, 14 de Abril de 1959.
A Direq:iio»
Depois de terem usado da palavra os
srs. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Miguel Pimentel Saraiva e dr. Antonio d'Almeida Figueiredo, procedeu-se a eleic;ao dos
corpos directivos para 1959, os quais, pOl'
unanimidade, ficaram assim constituidos:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Dr. Fernando Baptista da
Silva.
Vice-Presidente - Brigadeiro . Jose da
Cunha Lamas.

I." Secretario - Jose Manuel Rebel~ de
Sousa.
2.· Secretario - Eng.· Antonio Manuel de
Pina Serra.
DIRECCAO
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Cardoso Salgado
Tenente Coronel Vasco Godfroy de A. Lima
Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo
Dr. Jorge de Melo Vieira
Eng." Cesar Monteiro de Almeida
Dr. Maximiano de Sousa Lemos
Dr. Romano Caldeira Camara
CONSELHO FISCAL
Efectivo - Eng. Aurelio Marcos Pereira
»
- Dr. Jose Ferreira Gomes da
Costa
»
- Major Jose JUlio da Silva
Substituto - Antonio Carvalho Marques
»
- JUlio Gomes da Cruz

~ucLeo- ?JfilaleUco de Angra

do 9teroiBmo
CORPOS DlRECTIVOS PARA 1959
Foram eleitos os corpos directivos do
«NucJeo Filatelico de Angra do Heroismol>,
de Angra do Heroismo, Ilha Terceira, A!;ores, os quais ficaram constituidos do seguinte modo:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente-Dr. Joaquim Moniz de Sa
Corte Real Amaral. •
Vice-Presidente - Capitao Helder Jose
Fran~ois Sarmento.
Secreta rio - Manuel Machado Cota.

hungara emitiu uma serie de 2 selos de 6Of.
c Ip., cujo motivo central e uma rosa e uma

7

DIRECCAO
Efectivos
Presidente - Teotonio de Ornelas Bruges
JUnior.

Tesoureiro - Carlos Tadeu de Sousa
Rocha.
Secretario - Voltaire Gonzaga de Serpa.

Substitutos
Tome Ferreira Cardoso
Gilberto Amarante
Eduardo dos Santos
CONSELHO FISCAL
Efectlvos
Teotonio da Camara Ornelas Bruges
Dr. Joao da Cunha Vasconcelos
Jose Correia Sarmento

Substitutos
Jose Gabriel Bettencourt Porto
Luis Portugal Magalhiies Brandao
Eduardo dos Santos Frias

•
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Pensamos que identica o rientac;iio deve ra
ser seguida para 0 futuro .
SEDE SOCIAL
Continua a ser urn problema. J:. evidente
que, para a soluC;ao do mesmo, todos os
esforc;os tern de se conjugar. Nao bas ta 0
trabalho da Direcc;ao ; e indispensavel que
cada Consocio colabore consciente e diligentemente. A Direcc;ao visitara todos os locais
que Ihe parec;am aceitaveis, e que os s6cios
queiram ter a amabilidade de Ihe sugerir,
ja que, por s i so, a Direcc;ao nao tern conseguid9 encontrar sede capaz, dentro das
suas possibilidade econ6micas.
MASSA ASSOCIATIVA
E n,idamos os melhores esforc;os no sentIDo- de aumentar 0 numero de socios. Esperamos ql!e cad a urn colabore nesta campanha, porque urn Clube e 0 que os seus
sucios quiserem qu~ seja : - ou progressivo
e florescente, ou apagado e decadente, e is to
por mais esforc;os que a DirecC;ao f~ . 0
pres tigio de que 0 Clube goza presentemente
deve-se aos esforc;os de todas as DirecC;6es,
e se sentimos orgulho em 0 fazer notar aos
nossos Consocios, nao procuramos com isso
agradecimentos pelo cumprimento de urn
dever gostosamente assumido. Mas a forc;a
de urn Clube resulta da uniao de todos, e
da conjugac;ao de esforc;os para que 0 nu·
mero de associados aumente cada vez maio;.
Citemos numeros :
No final de 1952 ... ... ... ........ ... .
956 socios
»
No final de 1953 ... .. ..... .. .... .... . 1.349
No final de 1954 ... .... .. ..... .... .. . 1.400
»
No final de 1955 .... ... ...... ..... .. . 1.50.8
»
No final de 1956 .... .... ..... ... .... . 1.540.
»
No final de 1957 ...... ...... .... .... . 1540.
»
No final de 1958 ........ .. ... ... .... . 1580.
"
TOTAL DAS RECEITAS
Nao obstante a Iigeira baixa do total de
cotizac;6es, adiante referido, as receitas totais do Clube, figurando aqui todas as verbas recebidas, aumentou como se ve :
1952 ..... ...... ... ..... ......... ........... ...... 122.963$00
1953 ., ... ... ....... ..... .... ..... ... ... .... .. .... 245.045$75
1954 ....... ... .... ..... .. ........ ......... .. ..... 257.321$59
1955 .. .. .... .... .... .... ,., .... ... . ... .... ...... . 229.776$05
1956 ........ ....... ............. .. .. ... ..... ..... 220.0.89$80.
1957 ... .... ..... .. ... .. ... ... ........... ... .... .. 214.200$70.
1958 .. .. .. .. ...... .. ... ...... .............. ... ... 292.313$35
COTAS COBRADAS
1952

35145$77

DE

PORTUGAL.

1953
1954
1955
1956
1957
1958

o CaRlmSO
39.693$90
71.310.$80.
76.0.29$50
84.796$00
85.229$20.
82.10.8$40.

BOLETIM DO CLUBE
Que I' no qce respeita it periodicidade, ao
aspecto grafico, expansao, numero de paginas , e cQlaboraC;ao, da qual querernos des·
tacar a da nossa Secc;ao Numismatica, 0 Boletim do Clube tern tide de ana para ano
urn progresso notave!. Ainda recenternente,
tivemos urn pedido de cedencia de gravuras , por parte de uma revista estrangeira,
o que mos tra bern que a obra que procuramos realizar e conhecida e apreciada hi
fora, tanto ou mais do que entre n6s . As
despesas aumentaram, como se ve, mas se
repararmos que, para uma dcspesa de Esc.
30.578$20., tivemos Esc. 24557$30. de anUncios,
podemos legitirnamente mostrar que nos esforc;amos por que um Boletim como 0 nosso
represente para 0 cJube urn encargo minimo de uns 6.000 escudos ...
DESPESAS DIVERSAS
Os Iivros de contas estao it disposic;ao
dos socios, para consulta. Todavia, referimos aqui algumas das despesas de maior
vulto.
As rendas de casa encontram-se estabiIizadas em 16100$00.
Os ordenados e gratifcac;6es subiram es te
ano a 32.122$00, verba que nunca tinha side
atingida.
1952 ..... ..... .... ..... ...... ... .... ....... ..... . 10.668$10
1953 ... ........ ....... ..... ... ......... .. .... ... . 16520.$00
1954 .............. ..... .... .. .... ........... .. . .. 21.124$40.
1955 ... .... .... .. ........ .. ..... .... .. .......... . 24.672$60.
1956 ..... ..... .............. .. .. ... .... ...... .. . . 29.815$30.
1957 ...... ... ........... ....... ..... ... ..... .. .. . 26.397$50.
1958 .... .... .... ...... ... .. .. ... ..... .......... .. 32.122$00
As numerosas organizac;6es de que 0 Clube comparticipou, trouxeram, como era de
preYer, avultadas despesas.
A yerba de diversos subiu a 20..689$43, e
a de transportes a 2.113$10..
No enta11to, a vida financeira do Clube
continua equilibrada, como 0 prova 0 pequeno saldo que passa ao ano seguinte .
CONCLUSOES
ConcJuindo, temos a honra de propor:
1." - Que aproveis urn voto de pesar pelos
socios falecidos durante 0 ano de 1958;
2." - Que aproveis urn voto de saudac;ao e
agradecimento it Imprensa e it Radio ;
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cercadura violeta, no selo de 6Of., e castanho
no de Ip.
FINLANDIA - A direcc;i\o Geral dOli Correios decidiu emitir urn selo da serie cor-

do QUINE
Por
Joaquim Pires de FI\4uelredo

POl' volta de 1930., 0 Coronel Valdez, entao encarregado do Govemo da provincia
da Guine Portuguesa, mostrou-me urn envelope de 1885, dirigido a urna casa francesa
de Marselha, ido de Bolama, onde, em vez
doS' respectivos selos, se via 0 carimbo
«Franco de porte •.
Vim encontrar a dccifrac;ao deste enigma
num oficio do Director Geral da Direcc;ao
Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes,
datado de 25 de Novembro de 1885, e dirigido ao Director Gera! do U1tramar:
«Tenho a honra de levar ao conhe·
cimento de V. Ex.' para os effeitos
convenientes, 0 inc\uso officio de
Franc;a, datado de 20. do corrente, em
que se comunica a irregularidade cometida, por vezes, pe\o correio de Bo·
lama, de empregar na franquia das
correspondencias que circulam na
Uniao Postal, 0 caril7lbo «Franco de
porte», em l'ez dos respectillos selos
postaes».

Este oficio tern 11 margem: "Officio ao
Govemador da Guine em 5-1-86.»
No Arquivo Historico U1tramarino.
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VERDE Y VERDE PALIDO

A ASSEMBlEIA GERAL , ()O

tirada 6.000.000
Emisi6n conmemorativa del Monasterio
de SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS
CAIDOS.
Este Monasterio que empez6 a construir-se en 1940, es considerado como el mas
extraordinario y grandioso monumento erigido en el Siglo XX.
A 56 kilometros de Madrid, cerca del celebre Monasterio de El Escorial, y en una
montaiia de granito se ha erigido una enorme Cruz blanca de 150 metros de altura, Y
en el coraz6n de la montana que esta de-

enterrado~

eh ..-entenares de cementerios
por toda l:.spana.
Ya han trasladados, el dia 30 de marzo
de este ano, los restos de JOSE ANTONIO,
fundador de la Falange Espaiiola, fusilado
en noviembro de 1936.
Se ha elegido la fecha del 1 de abril para
inaugurar este Monumento, conocido como
el VALLE DE LOS CAIDOS, por ser la fecha en que termino la Guerra Civil el ano
1939.
Las cuatro barras que aparecen en el

YiLube c:!JfiLaleLico de C:Porlugal
RelatoRIO ba Cj€R€nCla be 1958
CORP OS blRectlvos paRa 1959

Realizou-se, no passado dia 30 de Abril,
a assembleia geral do «Clube Filatelico de
Portugal», para discussao e votac;ao do relat6rio e das contas da Direcc;ao de 1958, e
do parecer do Conselho Fiscal, e para eleiC;ao dos corpos directivos para 1959.
Presidiu 0 sr. Joaquim Pires de Figueiredo, e, do mesmo modo que as contas e 0
parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado
por ac1amac;ao 0 relat6rio da gerencia de
1958, que transcrevemos seguidamente, para
conhecimento dos nossos cons6cios:
"Prezados cons6cios:

valle de los caldos
PRIMERDIA

FIRST DAY OF Issur

(Sobrescrito de I.· dia deste selo, edi~ao AIfII, e que nos foi gentilmente oferecido pelo nosso
prezado amigo M. Galvez, Principe, I, Madrid).

bajo, se ha construido una Iglesia y un
Mausoleo, con una amplia nave abovedada
de 300 metros de largo por 27 metros de
altura.
A este Mausoleo se estan transportando
los restos de los Caidos durante el Alzamien to Nacional, tambien conocido como
Guerra Civil Espaii.ola, que se encuentran

frente son los famosos monolitos llamados
los Juanelos, debido al nombre del arquitecto de Carlos V que los talla en roca en
una sola pieza, y que estaban en los campos
de Toledo desde aquella epoca, de donde
fueron trasladados con grandes dificultades para ser ins tal ados en el principio de la
carretera que conduce al Valle de los Caidos .

Uma vez mais, em curnprimento das obrigac;aes estatutarias, vern a DirecC;ao cessante
apresentar 0 relato das suas actividades.
o ana de 1958 foi fertil em realizac;6es
filatelicas, quase todas realizadas sob 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal. 0
facto de tantos convites nos terem sido dirigidos atesta, por si s6, .0 prestigio conseguido em prol da filatelia nacional, sabido
como e que nada a favorece tanto, nem faz .
aumentar 0 numero de coleccionadores, como a realizac;ao de Exposic;6es Filatelicas.
AMm da Exposic;ao da Cas a do ' Pessoal
do Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, ja referida no Relat6rio anterior, mas
realizada em 1958, 0 Clube patrocinou a Expo!>i<;tio Filatelica na Uniao de Gremios dos
Lojistas de Lisboa, que teve lugar na sede
desta ultima colectividade, no mes de Maio,
e foi uma das melhores de Lisboa, nos ultimos tempos.

Ainda em Maio se realizou a II Exposi;ao Filatelica de Vila Real de Santo Ant6nio, para a qual enviou 0 Clube premios destin ados a todos os expositores. Em Julho,
teve lugar, sob 0 patrocinio do nosso Clube,
o I SaHio de Filatelia e Nurnismatica de Setubal, que constituiu urn exito de assinalar.
Em Outubro, ainda patrocinada pelo Clube, teve lugar a I Exposic;ao Filatelica do
Distrito de Setubal, efectuada no Barreiro.
Tambem neste mes, e na sede do Clube, a
sua Secc;ao de Nurnismatica levou a efeito
a I Exposic;ao Nurnismatica do Clube Filatelico de Portugal, de homenagem ao Prof.
Dr. Leite de Vasconcelos, outro exito digno
de lembranc;a.
Em Novembro, a I Exposic;ao Filatelica
de Famalicao levou para mais longe 0 patrocinio do nosso Clube. Finalmente, em Dezembro, realizaram-se as comemorac;6es do
«Dia do Selo», de que se encarregou, em Lisboa, por designac;ao da Federac;ao Portuguesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico de Portugal, cujo Boletim inseriu, de tal acontecimento, uma reportagem completissima.
Organizada pelo Clube, esteve patente, no
Centro Israelita de Portugal, uma Exposic;ao do maravilhoso conjunto das participac;6es portuguesas na Tabil-57, poucas vezes se tendo podido apreciar, em Exposic;6es nacionais, tao rico e valioso conjunto.
Este sucinto relata de actividades mostra sobejamente que a Direcc;ao nao se poupou a esforc;os para que 0 Clube estivesse
presente na quase totalidade das manifestac;6es filatelicas realizadas em Portugal, no
ana de 1958.
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esquerdo, sendo parcial esta ausencia no inferior direito. Os dois selos superiores sao
nonnais.
Caso curiosa de notar, e 0 facto de a
quadra apresentar os dois selos superiores
nonnais, tendo os inferiores os mesmos defeitos que os centrais do bloco de seis, mas
«atenuados», pois em vez da impressao albina, tern uma impressao defeituosa a preto-pardo.
A explicacao para 0 facto deve ser a seguinte ; Durante 0 fabrico, caiu, no rolo ou
na chapa, talvez um pedaco de papel de seda que impediu a impressao na parte por
ele ocupado (caso do bloco de seis selos).
Mas na folha seguinte, por que esse papel
ja tivesse apanhado algwila tinta, e ainda

( BIBLIOQRAflA

ALGUMAS VARIEDADES NOS SELOS DA
EMISSA.O COMEMORATIVA DOS SEXTOS
CONGRESSOS DE MEDICINA TROPICAL
E DE PALUDISMO

Embora nao sejam constantes em toda
a emissao, encontram-se, em grande mimero de folhas da taxa de 1$00, as variedades ;
Selo n." 65 - com um ponto sobre 0 «M» de
«Paludismo»
50 - com urn ponto no cingulo interno do «L. de «Portugal»
86-«.958. em vez de «1958.
94 - «L. de «Lisboa», defeituoso
95 - a ponta inferior da lingua da
cobra termina em ponto.

COSTA RICA

o Clube Filatelico de San Jose de Costa
Rica, satisfazendo QS desejos de grande numere de filatelistas, dadas as numerosas e
graves deficit~ncias que apresentam quase
todos os grandes caj:alogos internacionais,
quando se referem aos selos de Costa Rica,
editou 0 catalogo organizado pelo Dr. Carlos Saenz Mata.
A edicao que temos presente e antiquada, pois se refere a 1953, e e de apresentacao grafica bast ante modesta. A rna impressao das numerosas gravuras nem sempre pennite a observacao das numerosas
variedades apresentadas. Isso nlio impede,
todavia, que constitua est a publicaclio urn
exaustivo estudo dos selos da Costa Rica,
que os especialistas consultarao com proveito.
I8RAEL

nao tivesse side retirado, a impressao e defeituosa (caso da quadra).
De qualquer fonna, trata-se de pecas
Unicas, de grande beleza, que por certo irao
enriquecer dignamente uma coleccao especializada.

Na taxa de 2$50, devem existir as mesmas
variedades, mas ainda s6 encontrei a do
selo n." 65, por falta de material para estudo.

Durval Arnalda Pereira de Brito

Editado por E. H. Moshi, e publicado pela Mosdes Stamp C."-Queen's House, Leicester Square, Londres, W. C. 2, ao preco de
1 d6lar americano, saiu 0 suplemento ao
catalogo de selos postais de Israel, de 1958.
EdiClio magnifica e muito cuidada, referem-se as alteracoes de precos que houve
em reiaclio ao catruogp de 1958, os selos
emitidos desde Abril passado a Fevereiro de
1959, sobrescritos de primeiro dia, carimbos
postais especiais, bilhetes postais, ,postais
maximos, etc.
Pode dizer-se ql.le e um dos mais completos catruogos que conhecemos, e, por si
56, este suplemento merece inteiramente a
pena ser consult ado, ao mesmo tempo que,
para 0 especialista, e verdadeiramente indispensavel.
Numa das seccoes em que est a dividido,
faz-se referencia aos 78 selo~ homenageando
personalidades judaicas, emitidos em vArios
paises, ali podendo ver-se citado 0 partugues Garcia da Horta.
Se bern que todas as seccoes sejam muito boas e completas, pennitimo-nos destacar ados carimbos especiais, que cita todos os carimbos aparecidos entre 1-12-57 e
10-12-58, os quais slio meticulosamente re-

fl LATJ;LICA )

produzidos na sua quase totalidade; e a dedicada as «Exposicoes Filatelicas Itenerantes de Israel»
Estas exposicoes, organizadas em todas
as cidades e distritos, sob 0 patrocinio do
Departamento de Educaclio e Cultura das
respectivas Municipalidades, tern por fim
principal incrementar a filatelia entre a juventude, e, com ela, a educaclio geral e a
cultura dos jovens. Mostram-se alguns dos
belos sobrescritos de primeiro dia, e os
carimbos especiais usados, e que contem a
legenda «Estabelecer Circulos de Filatelia
de Jovens em Cada . Local de Israel» . Enfim ; Urn born catalogo, complemento indispensavel de uma boa coleccao de selos.

BRASIL
A 17." ediclio do Catalogo «Bandeirante»,
de selos do Brasil, do Dr. Francisco Schiffer, editado em Slio Paulo - Caixa Postal
5357 - conserva a mesma orientacao e aspecto grillco - nem sempre muito born das anteriores.
A disposiCiio de selos no catruogo, separan do as chamadas emissoes-base das emissoes comemorativas, se nao e seguida por
todos, nlio deixa de ter certo fundamento.
Numerosissimas variedades estudadas, a
menclio e os sinais distintivos das falsificacoes, reproducao dos carimbos especiais,
etc., torn am 0 catalogo muito util para a
especializacao do Brasil.

Wanted stamps from Spain, Portugal, France, Italy, Belgium and
ali their colonyes in quantity. In
exchange I offer stamps from Poland, Russia, Rumanie. Correspondence in English.

TOMASZ HOLOW ACZ
til. Ty,niecka 3ImS
Warszawa 25
POL6NIA

C___"__o_t_ic__iB_'_,i_o___F_i_I_B_te_'_li_c_o___)
ASSOCIAQAO FILATELICA
TEMATl!CA ARG:IDNTINA
Chamamos a aten~ao dos nossos consOcios para 0 assunto de que trata uma circular enviada pela Associa~ao Filatelica Tematica Argentina, 5imp6sio de Filatelia Tematica, Caixa Postal, 3130. Buenos Aires,
Rep. Argentina.
«A Comissao Executiva da AFIT A-As 50cia~ao Filatelica Tematica Argentina - pensa
realizar urn Congresso repeitante a Filatelia
Tematica. Nesta ordem de ideias, deseja saiJer 0 que se passa acerca da Filatelia Tematica no nos so pals, das suas possibilidades, meios concretos para a sua promo~ao,
e troca de impressoes com vista a uma futura Exposi~ao Tematica Internacional.
Pede que os filatelistas portugueses lhe
enviem as suas opinioes, de preferencia antes do fim deste mes, acerca do seguin,t!
programa:
1 - Filatelia Tematica e suas denominac;oes.
2 - Classifica~ao detalhada das suas diCe.
rentes partes.
3 - Posi~ao que ocupa a filatelia tematica
na filatelia geral.
- Regras para uma Exposi~lio Nacional
respeitante a filatelia. tematica.
5 - Regras para Exposi~6es Internacionais
de Filatelia Tematica.
a) Aprecia as ideias e pianos expostos?
b) Em caso afirmativo, deseja tomar parte
no Congresso, ou dar apenas as suas
opinioes por escrito?
c) Quais dos topicos indicados de I a 6
escolhe?
d) Pode indicar 0 seu nome, 0 assunto escol hi do, e a dura~iio aproximada do tempo que demorani a sua interven~iio?
e) Pens a que e melhor cad a sec~iio da tematica apresentar 0 seu relat6rio separado, ou prefere uma ac~ao comum de
todos os circulos interessados?
f) Pensa que e uma boa ideia discutir uma
ac~ao comum no Congresso?
h) 5ugere outros topicos ou diferentes pontos de vista que possam ser tratados?
h) Pode informar-nos das Associac;oes TenHiticas existentes no seu pais. seu enderec;o e numero dos seus membros?
i) Quais sao, na sua opiniiio, os moth'os

mais coleccionados, e que rela~ao pode
existir entre os seus adeptos?
j) Pode dar-nos informa~6es acerca de literatura tematica?
Nas respos tas, e desnecessario transcrevel' as perguntas, bastando indicar os mlmeros ou as letras •.

o assunto e, de facto, de bastante interesse, sobretudo para os apaixonados das
colecc;oes tematicas. Eles tern a palavra, e
nao vao, certamente, deixar de responder.
Quanto a n6s, s6 poderemos, com magoa, fazer notal' que nao da pouco trabalho
manter urn Clube para a Filatelia em geraL.. quanto mais para a Tematica em particular ...
OENTENARlO DOS SELOS DE
NAPOLES
Para comemorar 0 primeiro selo italiano
emitido pelo reino de Napoles, hoi 100 anos.
resolveram os C.T.T. italianos emitir urn
selo, e alugar urn balao holandes, 0 Dutch
Balloon PH-Box, para urn voo oficial, que
teve urn carimbo privativo. Perante enorme
multidao, a custo contida pela policia, 0 Director dos C.T.T. entregou duas malas seladas ao Comandante Boesman, que se elevou
no balao, perigosamente cheio de hidrogenio, espectaculo que a T.V. italiana filmou.
50brevoado 0 Golfo de Napoles e 0 Vesuvio, 0 ballio desceu em Pomigliano d'Arco,
depois de 2 1/2 horas. Logo que aterrou,
foi, porem, apresado pelas autoridades militares, que 0 retiveram 24 horas, findas as
quais 0 Jibertaram sem exigir quaisquer formalidades, antes apresentando desculpas
pelo incidente. 56 enHio as malas puderam
ser entregues.

STAMPEX - 1959
Organizada pel as Philatelic Trader's 50ciety e The Junior Philatelic 50ci(.!ty, acaba
de se realizar, com enorme exito, esta Exposi~ao, no Central Hall em Londres.
Foi-nos grato verificar que, entre os expositores convidados, figurou 0 Dr. R. H. Urwick, com uma selecc;ao de ~elos de D.
Maria e D. Pedro, emissoes de 1953-55, e G.

CURIOSO eRRO em selos Oa
emlssao comemoRatlva

Numa recente visita que fiz ao importante escrit6rio filatelico dos 5rs. F. Castel-Branco & Filho, de Viana do Castelo, na
ansia de vel' coisas, .que muitas vezes nao
posso adquirir, tive 0 grande prazer de apreciar urn linda erro em selos de 1$00 da
emissiio cRainha Dona Leonor •.
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Durval Arnaldo Pereira de Brito

n.O 9-10-14 e 15 da folha, e 9-10-14-15-19 e 20.
No bloco, verifica-se a impressao albin a
do «preto> em parte do selo, com ausencia
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Trata-se de uma quadra e de um bloco
de seis selos, que, depois de exame atento,
verifiquei serem, respectivamente, os selos
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total da legenda «PORTUGAL l$OO~, nos dois
selos centrais, e igual ausencia da legenda
«RAINHA DONA LEONOR. , no selo inferio r
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Art... 12 - As recompensas - medalhas
ou equivalentes - a preyer para a classe
de coleq;Oes tematicas, devem ser identicas
as previstas para as outras classes, mas levarao a mem;;ao: .Coleq;;ao tematiea».
Art." 13 - As seguintes recompensas deverao ser previstas para as coleq;Oes tematicas:

Medalhas

Ott

equivalentes

Ouro ....................................................
Ouro e prata .................................. ..
Vermeil .............................................. .
Prata .......... ........................................ .
Bronze-prata ............................ .......... .
Bronze ................... ............................
. _---1
__

Minimos de pontos a obter numa Exposieiio

I

Internacional Nacional -Regional Local
95
85
80
75
90
80
75
70
85
75
70
65
80
70
65
60
75
65
60
55
70
60
65
50
Art." 14 - Serao admitidas nas exposi\;oes intel1Ulcionais, nacionais e regionais, as
colec\;oes que tenham obtido pelo menos
uma medalha de prata ou 0 seu equivalente, respectivamente numa exposi\;ao nacional ou local, organizada de acordo com 0
presente Regulamento. (Este artigo nao e
aplicavel para a INTERPOSTA)~.

Chamamos a aten\;aO dos coleccionadores portugueses, especialmente, para os Arts.
3, 4 e 8, de harmonia com os quais mais de
90% das colec\;Oes assim denominadas pelos
seus possuidores nao poderiio considerar-se
tematicas.
Tomemos por exemplo a colec\;ao de
plantas. A colecc;;ao nao pode resumir-se as
plantas que figuram nos selos de cada pais,
dispostas por ordem alfabetica destes. Tern
de seguir, pelo contrario, a classificac;;ao geral da botaniea. ~ evidente que outras colecc;;6es menos vastas poderiio ter diferente
ordenaC;;ao. Por exemplo, uma colecc;;iio de
selos com plantas medicinais podera classifiear-se pelos seus efeitos terapeuticos, uma
colecC;;ao de plantas ex6ticas, segundo as
caracteristicas do clima onde se desenvolvern, etc. as fundamentos da classificac;;ao
devem ser objecto duma pequena mem6ria
que acompanhara a colecc;;ao (Art." 8).
Os leitores verificarao que esta concep\;ao das colecc;;Oes tematicas - se exige menor dispendio de dinheiro do que a organizac;;ao duma colecc;;ao de tipo classico (dizemos tipo classieo, e nao, forc;;osamente, se-

los classieos) requer uma soma de conhecimentos do tema a desenvolver, a qual se
nao pode adquirir sem aturado estudo.
Este afigura-se-nos 0 principal 6bice das
colec\;oes tematicas. 0 segundo e que, a
despeito da doutrina dos Art." 2, 4, 5, 6 e
ate 7, e embora «0 selo de correio deva sel'
sempre 0 motivo principal e dominante de
toda a colecc;;ao tematica., a atenc;;ao do coleccionador estara constantemente distraLdd
dos selos para 0 tema, de modo que a hip6tese da existencia de pec;;as raras neste
tipo de colec\;Oes, rarlssimamente se verificara, visto que 0 interesse pelo desenvolvimento do tema ha-de forc;;osamente desviar
do interesse pelo selo. e 56 este leva a desembolsar quantias avultadas na compra de
pec;;as raras que (perdoem-nos que 0 digamos) serao muito mal empregadas Duma
colecc;;iio tematica.
o coleccionador de selos da Romenia, se
tiver disponibilidades materiais para tanto,
nao deixara de comprar todos os selos da
Moldavia ·e da Moldo-Valaquia. 0 coleccionador de selos com animais, ou., mesmo
mais restritamente, de selos com bovideos,
contentar-se-a com um bisonte noutro selo
mais barato, onde alias tera a possibilidade
de encontrar reproduc;;oes mais fieis do animal, segundo 0 ponto de vista zool6gico. E
como na colecC;;ao tematica, mais do que
mostrar todos os selos que osten tam determinada especie de animal, 0 que importa
e reunir selos que mostrem urn animal de
cada especie, as grandes raridades deixarao
de nela fazer falta.
o regulamento transcrito impOe 0 ponto
de vista da F.I.P .. Pode concordar-se, ou
discordar-se dele; mas nao se pode participar em exposic;;Oes filatelicas patrocinadas
por aquele alto organismo internacional,
sem the obedecer.
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ANONCIOS
A partir do proximo mllllero do Boietim,
tigurariio na seq:iio de "Anuncios Economicos» mais duas sub-seceiies:
TEMATICA e MANCO-LISTAS

Na pril1leira, seriio ;nseridos os N.·' dos
socios que desejarem, e nas diterentes n/bricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos.
etc., mediante 0 pagamento de Esc. J$Of)
por cada publicaeiio.
Na segunda seriio inseridos os N.'" dos
socios, numeros de sua manco-lista, e referencia do catdlogo, mediante 0 preeo habitual desta seceiio.
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nJas. A. Rezende--Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - BrasU.
SA CARVALHO-Heroes Africa, .255,
Le1x6es - Compra e troca. Venda com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultrarnar e Estrangelro.

SELDS I

Pago bern. Portugal
e Ultramar. Colec!;!les,
pac(ltes, stocks e ao
Qullo.

Vendo antlgos e modemos. Bons descontOB. Llsta pre!; 0 B
G RAT I S

Ferreira da SUva - Praga do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759

a

PROVAS E ENSMOS
Troeo ou compro, pago bem, resposta
Secretarla, ao n." 22.

R. Cardoso - na Secc;;ao de Hist6ria Postal
- com Carimbos Primitivos Portugueses de
1853 a 1890.
Tambem 0 major T. L. C. Tomkins figurou entre os expositores convidados, na
Secc;;iio Tematica, por ter obtido 0 Diploma
de Merito da Associacao Tematica Americana, em tematica de competic;;iio, com a
sua Colecc;;ao cNavegadores Portugueses»,
que «procura mostrar, em selos, as descobert as geograficas dos Portugueses desde 0
tempo de Henrique - 0 Navegador - ate as
descobertas da rota maritima das Indias,
por Vasco da Gama, e do Brasil, por Pedro
Alvares Cabral».

ECON6MICOS
L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS,
CFP, eIF, NPS. Fornece selos portugueses, especia1mente lin'dla; Envelopes de
I.· Dla; Maxtmos a Intelros. PregArio a
pedldo.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugulis, troco por selos para a sua colee<;ao, mediante mancol1sta.
SANCHO OSOBIO
Rue de Medelene, 80-3.0 - L1SBOA

Uaravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T .P. NagAo 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$,
50$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.o--'Llsboar--(Portes
registados extra).
Vendo selos de Portugal e Ultrarnar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 eada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mogamblque, 56-a."-Esq.--'Lisboa - Telefone 842083.
Vendo fazendas para fatos com grandes desconto.!l aos pr.sgos marcados pelo
fabrlcante. Em Lisboa, leva-se 0 mostruario a casa dos interessados. Jose Pinto
Duarte, Rua de Mogambique, 56-3.·-Esq.,
Telef. 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
UiltraJl1l8Jl', aos centos, p8Jgo fb ons pre!<OS,
ou troeo por selos Portugueses ou estrangeiros para a sua eolecglio. A. SIMOES
- P. Renovagao, 9-2.'-Dt.o - A.lmada.
SUDAO

C. D . Argyros, .A!bbas Ave, House 69,

:ci~c: !~E{I1~~~~~SiS~I~:rp;I'I~~
250-500 base Yv.
ALWAYS VALID.

Exchange wanted with coUectors in
Portuga:l and Overseas Countries. Base
YlVert 1959. ISpecially interested in
fauna, flora, and sport-moUves .
R. SUJiATIIMAN.
pjalan Blla 17 - Djakarta 1, 14
Indonl'isia

DOLETIM
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DO CLUDE FILATELICO

Exchange with all Countries ;L.36, by

catruIogue or stamp for stamp. A. T. Fr,
In, AI, Tc, PI, Ep, 90. 96. 97. --

st.

Iwan-

c6w-Wroclaw 2 -- Stalowa 71 m 6 -- Poland.
Se V. Ex.' tern publica~oes filatelicas e
nao as quer, ofere~a-as ao nosso Clube.
Enrique~a

-nos todas as

a nossa biblioteca enviandopublica~oes que nao desejar.

Contra sellos Portugal y Colonias, doy
Italia, Colonias, Vaticano, San Marino,
Trieste - Mainolfi Lucio - Miano, Napolis, (ltaIia).
Desire recevoir 2-300 timbres, grand format, Portugal et Outremer. Donne merna
quantite. Hongrie et Pologna en ecbange.
Tousenvoie recommandes. Miss Catherine
Kertesz, 10. rue SercsenyI. Pestszentloring,
Hungary - membre du C. F. P.
ISRAEL PHILATELIC .NEWSREEL
P. O. Box, 2292
TEL AVIV - ISRAEL
SUBSCRIPTION RATES:
U. S . A. and Canada .. .. ...... .. .......... .. $5.00
Continental Europa ........................... $5.00
Mailed in Philatelically Franked Envelopes
Cambio Novedades con todos los Palses ,
doy Espana - Colonias; Base Yvert. Correspondo siempre, en espanol - frances.
ROSIQUE-HERIZ, 114.", San Sebastian ESPARA.
ATTENTION COLLECTORS
I wish to exchange stamps with all countries, specially with Portugal and Overseas;
Jugoslavia; Russia; Hungary; Romania ;
Poland; Germany; Czechoslovaquia, and
Italy, in complets set, mint and used, commemoratives, floures, animals, sports and
airs. I shall send in exchange Spain, Andorra, Ifni, Sahara, Guinea; Venezuela,
Cuba, Uruguay, Costa Rica, Colombia, etc.
Bases Yvert 1959. Registered your sendings.
PEDRO MARTINEZ - Orzan 66-2." - La
Coruna (SPAIN).

DE PORTUGAL

P. Detemmerman - Notelaarstraat 92GENT - Belgica exchange - Troco-novo-series completas - ultramar Portugues USA - Canada - Japan for Belgica, and
Europa Cl, Fil. Port. Nr 1810.
Desejo trocar selos novos de PortugalUltramar - America do SuI, em series completas. Ofere~o: MARROCOS - GIBRALTAR
- ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e Aereos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Nacianal n.' 32 - CEUTA (Norte de Africa).

•
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A. C. I. INTERNATIONAL EXCHANGE
CLUB & IL COLLEZIONISTA - review inclused name address 1000 members! Yearly
subscription : USA I S or Ie reply international coupons or current unused postage
stamps. Write to: Manager: Rag. cay. Mario
Romano, Giffoni Valle Manager, (Salermo),
ITALY.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal e
Ultramar. Dou Finlandia, Escandinavia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, Finhandia.
DUPLA SOBRECARGA
Curioso erro de impressiio, uma folha
inteira de 50 selos de $80 sl 3 Rps., da India
Portuguesa, com margens e goma perfeitas
- nltidamente impressa.
Per;a unica - Folha inteira - minimo
pre~o Esc. 7.500$00. Sera fornecida a quem
oferecer melhor pre~o.
L. M. DE NORONHA - Ucasaim - Bardez - GOA.
Henriqueta de Noronha, suspende as
suas actividades filatelicas por tempo indeterminado.
Compro, troco e vendo selos e material
filatelico. Vendo pacotes. Procuro selos
cJassicos e series de Portugal, Europa e de
todo 0 mundo, Aereos, Flores, Animais, Desportos e Caminbos Ferro, quadras, tiras, falhas e envelopes 1."' dias de Cam. Ferro. Tanbo grandes «stocks» para corresponder.
Coleccionador e negociante des de 1930. A.
BORGf:S BRITO - BARREIRO - Portugal.

Os muitos afazeres nao nos tern permitido dar a conhecer aos interessados 0 ragciamento aprovado pelo Ultimo Congresso
da Federa~ao Internacional de Filatelia, realizado em Bruxelas, no passado mes de Setembro, e que vern especificar os requisitos a que devem obedecer as colec~oes tematicas, que aspirem a ser expostas nos
certames internacionais patrocinados por
aquele organismo internacional. Determina
este regulamento, alias ja publicado nas paginas deste Boletim:
«Art. 1 - £ considerada colec~ao tematica uma colec~ao feita segundo urn plano
determinado e seguindo urn tema - ideia
condutora - inspirada pelos motivos representados nos selos, ou pelo objectivo da
emissao dos selos.
Art.' 2 - 0 selo de correio deve ser sempre 0 elemento principal e dominante de
toda a colec~ao tematica.
Art.' 3 - Nao pode considerar-se colec~ao tematica aquela que classifica os selos
por pais ou por ordem cronol6gica.
Art.' 4 - 0 desenvolvimento do plano e 0
conhecimento do tema devem aparecer claramente em toda a colec~ao, e podem fazer-se por meio de selos novos, selos com carimbos especiais e outros, inteiros postais.
selos sobre correspondencias, sabre documentos, sobre fragmentos, etc.
Art.' 5 - Os selos devem ser autenticos
e em perfeito estado. As pe~as filatelicas
devem ser autenticas.
Art.' 6 - Os selos usados devem levar carimbos legiveis e limpos, maculando 0 me-

Pelo '

PROF. DR. CARLOS TRINCAO
nos possivel 0 motivo que ilustra os selos
Os selos usados e novos nao podem ser misturados, salvo por qualquer razao particular especialmente valida.
ArLO 7 - As anota~oes devem ser reduzidas a urn estrito minimo ; devem ser claras
e exactas.
Sao proibidos os desenhos, salvo quando
sirvam de explica~ao indispensavel e directa do motivo tratado.
Sao proibidas imagens, ilustra~oes, recortes de jornais. etc.
Art." 8 - A colec~ao deve ser acompanhada duma curta descri~ao do plano e do
tema que se propoe desenvolver. 0 nUmero
de folhas de album que a compoem deve
ser indicado.
ArL" 9 - Para permitir ao Juri julgar a
amplitude do tema tratado, podem ser enviados os albuns.
Art."" 11- Para avaliar as colec~oes, 0
Juri inspirar-se-a nos criterios seguintes:
1) Elementos filate/icos:
a) estado dos selos .. ........ ....... 15 pontos
b) presen~a de pe~as filatelicas 25
»
c) raridade das pe~as .. .......... 10
»
2) Apresentar;iio, aspecto geral, etc. ........... ....... .... . 30
3) T ema: grau de desenvolvimento e amplitude do
lIlotivo tratado .. ....... .. .. 20
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CLUBE F.ILATELICO DE PORTUGAL

A

CASA A. MOLDER

esta sempre compradora de

c(Jlec~oes,

stoks, varieda-

des, cartas, blocos, pares, pro vas, reirnpressoes etc.
Se esta verdadeiramente interessado ern adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao 010 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAS.

Rua 1.

0

de Dezembro, 101-3.°

TELEFONE

21514

LISBOA

FILIADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FlLAT81..!1A (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE:

AV.

ALMI~ANTE

REIS, 70·3. 0 ·0t.O - L1SDOA - Telaf. 54936
APARTADO 2B69 - L1SBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Tar'ias a Sarias.fairas, das 21 As 24 horas, e Sabad~. das 16 as 20 horas
CORRESPOND~NCIA:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Continente (excepto Lisboa) Dus e Provincias Ultramarinas
Efectivos .... ......... 60$00, por ana }
. l t d I al
ou equlva en e em moe a oc
Juniores ............... 30$00, por ana
Brasil ....... .. .............................. Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, por mes; Juniores ........ . 2$50, por mes

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

hlp6Llto
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

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

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI·
ZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «MARMONIERlil
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLUI3E FILA-TELICO DE PORTUQAL
ANGOLA - Luanda' - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MACAU - Rolando dos Reis AngeloC. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30.

S.

TOM~

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

"
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~"£r4~\ PAGAMOS BONS PRE<.;OSj
S~RIES -

ISOLACOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

CLUBE FILATELICO DE P.ORTUGAL
:

•

. ' ,

j

AO QUILO

Como somas a maior casa filat.lica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
pertes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
EM ShiES I De valor baixo e m~dlo. Completas OU
Incornpletss. novas ou usarlas.
'
• SELOS ISOLADOS I Varledadell baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdlldosamente. com selt's perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS. de todos os g4!neros.
MISTURA (1.0 QUILO) sobre papel.
PI. itA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tamb6m deaejamos comprsr quaDtt.1ades
mala pequenas de lIeloa em s6rles. de preco m6dlo e m .. ls elevado.

• snos

•
•
•

Quelra mandar-nos a sua /ista de o/erias. que merecers a nossa pronfa e cuidadosa eten~lJo.

GRATIS, A PEDIDOI

A nossa

nova

Iiste d . compre.1

.Os melhores preeos por selos doa Estados Unldos e Canadli.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & C.O

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISeO BOSTON

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Er.derec;o telegrafico : LUSITANA

Te lefon e n.O 10 -

V A LEoN

<; .'"

-DENOTAVEL ERRO DE IMPRESS.i.O NOS SELOS RAINHA DONA LEONOR

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

VER ARTIGO NO INTERIOR

RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAL)

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os 'a rtigos de
borracha em geral
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