~"Er4~~ \ P A GAM 0 S BONS PRE<';OS
POR
seRIES -

ISOLADOS -

MISTURAS -

PACOTES -

AO QUILO

Como somas e meior cese filet.lice de Americe, estemos constentemente e comprer grendes quentidedes de selos de todes es
pertes do mundo. Actuelmente, estemos perticulermente interessedos
em comprer:
SILOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompletas. novas ou lIsadas.
• SILOS ISOLA DOS I Varledade~ baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perfeitos
GRANDES QUAHTIDADES E RESTOS DE dTOCkS .. de todos os generos.
MISTURA (AO QUILO) sobre pape\.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tamb"m desejamos comprar quantl.iade
mals pequenas de selos em series. de pre~o mtldlo e mhls elevado.
•

•
•
•

Queira mand!Jr-nos a sua Iista de olertas. que merecera a nossa pronfa e cuidadosa

afen~io.

G R J.. TIS, APE DID 0 I A nos s a n 0 v a l 1st a d e c 0 m p r a.
.Os melhores pre~os por selos dos Estados Unldos e Canadll..

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORTADOR

H. f. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

A

..

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON

CASA A. MOLDEH

esta sempre compradora de colee<;:6es, stoks, variedaGRANDE ERRO DE IMPRESSAO NOS SELOS DO DIA DA MAE.

des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es etc.

VER ARTIGO NO INTER IOR

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao (10 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LISTA DE OFERTAS.
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fABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATEUIA (F. P. F· l
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RUA DAS ANTAS- VALENQA
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Telefone n.O 10 -

Erderec;o telegrafico: LUSITANA

(PORTUGAL)

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

GLUBE DE GOLEGGIONADORES PARA GOLEGGIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA- Telef. 54936
CORRESPOND!;:>ICIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDI ENTE - Terfias e Sextas-feiras, das 21 os 24 horas, e Slibados, das 16 as 20 horas
CATEGORIA DE SoCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:

Continen.te (excepto Lisboa) Ilbas e ProviIJ.&a.s Ultramarinas
Efe~tivos ..... ........

60$00, por ana l ou equivalente em moeda local
Jumores ....... ,.. ..... 30$00, por ano (
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 CURsa
SAO SoCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 AN OS

AQENTES DO CLUBE FILATELICO 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. Lourenc;o
de Gouveia - Rca das Dificuldades,
28-30.

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

. . .IIIi..........

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TOR~ES

VEDRAS

TElEF. 3

E

53

PORTUQAL

32

BOLETIM DO CLUBE FILAHLICO
(Col1til1UU9iio da pdgillCl 30)

Dou selos comemorativos do Brasil, em
troca de selos com motivos de fauna, universais. Ugo del Debbie - Rua Alfredo Gucdes, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspondencia em portugues e ingles.
Compram-se sobrescritos da edil;aO do
C. F. P. n." 1. 2. 4., e dos C.T.T. do Cent.
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P.
n.O 30.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal c
Ultramar. Dou Finlandia, Escandimivia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkik Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, Finlandia.
Posso dar todos os selos da Holanda
dos ultimos ql.:inze anos, novos, ao dobro
do valor facial, e tambem sobrescritos do
1.0 dia com correia gratis. Aceito selos e
dinheiro no equivalente a 1 dolar, 2,80 florins holandeses, ou 30 escudos. Numeros dos
catalogos Yvert. Scott. Michel. Zumstein.
Correspondencia em Ingles, Frances, Alemao, «Big mail» da Europa $0,25. ExPCl;o
franqueadas circulares de qualquer dimen-

DE PORTUGAL

sao 100/ 0.15 200/ 0.25 5 postais i1ustrados
(vistas). Reexpel;o cartas a $0.25 cada. Aceito selos l00xSY - C. J. H. Ter Riet - Getfertsingel, 112 - Enschede - (Holanda ).

r

Dou selos estrangeiros de diferentes paises em quantidade, usados, recebendo em
troca series novas de Portugal e Ultramar.
desportivos, fauna, flora, militares e cam inhos de ferro. MANUEL MADEIRA JUNIOR - Rua Baptista Lopes, n.· 43-1."-Esq.
-Faro.
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D. A. J. de V esconc~Ios Carvalho

ACEITAMQS INS'C RICOES
REMESSAS A ESCOLHA
* TEMATICOS *
FACILIDADES DE PAGAMENTO
SEMPRE BONS PRECOS

Ap. 2290 - LlSBOA - Telef. 30701

Avenida Rocha Paris, 54-1.·

Apartado n." 44
VIANA

DO CASTELO
Portugal

Telefone n ." 22020
End. Telegrafico: REPERFILA

Molder
Pelo - - - -- - - - ;

NOVIDADES

ESCRITORIO FILAT:e.LICO
Fundado em 1920

Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades,
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista

-]

H. C. GARCIA.

RUA DO OURO, 149.3.· F.

F~ CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

JULHO DE 1959

\

TIP 0 R
TlNTAS PORTUGUESAS
S.A.R.L.
S.d. I (Pont. d. Odlvel •• )
ODIVILAS· Tele,•• 011 010.051206

Organlzacao portuguesa fabric ante
dos jl1 Camosos produtos Plngulm
pll1sttca, eromlte anticorroslvo, et.c.
Representente

de

BRITISH PAINTS, LTD.
As melhores '.lntas de Marinha

SI Ma611- [Ira e Pl1isb da rapola"o mundlll
APEXlDR - 'nH·uI6rito, loH'81Ivlol£8 e
AnH-tonoslvo
LOCKHEED - dlao de trlvDu dl Automliva Products
TlPPAH-fogllS I Gis
I[ TIl EX - Lobrili£ldor da. tapa dl dllndlls dOl
£lnGS em rodlglm

Faleceu Augusto Molder. E embora determinadas circunstancias, como as que
ocasionaram a sua morte, nos digam ser
demasiadamente cedo para bern se poder
falar do grande comerciante de selos, n6s
queremos ser 0 primeiro a dedicar-Ihe duas
palavras de saudade, - e de justil;a.
Espirito bondoso, generoso e gentil, Augusto Molder era urn perdulcirio, tanto de
dinheiro como de amabilidades. Filatelista,
gostava tanto de dar, como de receber. Comerciante, sentia tanto prazer -em ganhar
dinheiro, como, porventura maior ainda, em
du-lo, muitas das vezes sem saber a quem ...
Foi precisamente esta sua faceta de principe perduhirio que estupidissimamente 0
matou. Mas foi essa mesma faceta que 0
levoLl a prestar servil;os inestimaveis it filatelia porrLlguesa.
Efectivamente, talvez ninguem, no nosso
pais, se Ihe possa comparar, no aspecto da
contribuil;ao para 0 desenvolvimento e para
_0 prestigio que a ftIatelia portuguesa actualmente patenteia, e muito mais patenteara
num futuro pr6ximo.

Tal contribuil;ao estendeu-se durante dezenas de anos, e desdobrou-se atraves do
seu estabelecimento comercial, sua grim·
deza e 10calizal;aO, sellS leiloes e outras vendas, seus catruogos e outras edil;Oes, suas
dadivas, seus antincios e outras formas de
propaganda, suas participal;Oes, como comerciante e como coleccionador, nas exposil;oes filatelicas, etc., etc.
Servil;os profissionais inadiaveis, que ontern nos nao permitiram assistir ao casamento da filha de urn conterraneo e grande
amigo, impediram-nos absolutamente de,
precisamente a mesma hora, nos incorporarmos no funeral do grande comerciante
de selos e grande, queridissimo amigo, que
foi Augusto Molder. a que escrevemos ape·
nas para que a nossa ausencia nao possa
ter outras interpretal;oes.
Por isto nos, pensando tanto no filhito
que ele deixou, como na filatelia portuguesa
que a n6s dois nos uniu, queremos simplesmente repetir agora aquilo mesmo que anteontem, velando 0 seu cadaver, dissemos a
alguns dos seus colaboradores: - MORREU
AUGUSTO MOLDER. VIVA A CASA MOLDER!

NOTA - Este artigo, a que se acrescel1tou 0 quinto periodo e algumas palavras do
sexto, foi publicado 11£1 sec9iio filatelica do
«Didrio de Lisboa» de 26 do corrente.

Para qualquer carro...

SACOR
e sempre a garantia total

SELOS NOVaS
l

Argenlino8

j ~~~~~~~....,..,.,.,

Da embaixada da Argentina em Lisboa,
por intermedio dos excelentes servi«;os de
Informa«;6es dos nossos C.T.T., recebemos,
com 0 pedido de publica«;ao:
EMISION EXTRAORDINARIA CON SOBRECARGO «LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA»
El 20 de diciembre de 1958, sera puesto
en circulaci6n un timbre postal con sobrecargo, para la «Lucha contra la Leucemia.,
en el valor de man. 1.00+0,50.
Su viiieta nuestra una niiia de perfil, que
recibe en su manu la sangre vivificadora .
Fue impreso en la Casa de Moneda de la
Nacion, por el procedimiento litografico, en
la cantidad de 500.000 ej~mp!:)res, color azul
negrr·z sco y rojo.

EMISION COMEMORATIVA DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE
El 14 de marzo de 1959, sera pucsto en
circula«;ao urn timbre postal commemorativo del «x Aniversario de la Declaraci6n de
los Derechos del Hombre», en el valor de
man. 0,40.
Su viiieta presenta el emblema de las
Haciones Unidas y la reproducci6n de un
«esclave. de Miguel Angel.
"
Este sello fue impreso en la Casa de la
Moneda de la Naci6n, en la cantidad de
3.000.000 de ejemplares, por el procedimiento
calcognifico, en color viohiceo.
(Plancha de 50 sellos).

EM IS ION «PRIMEIRA GRAN EXPOSICION
HORTICOLA INTERNACIONAL»

SACOR
a marca de garantia
para

0

.
seu €onsumidor

Dia de Emisi6n: 23 de mayo de 1959
Valor: man. 1.00
Cantidad: 3.000.000
Color: violaceo
Tamaiio del sello: 30 x 40 milimetros
Pliego de: 50 sellos
Impresso en: huecograbado
Decreto n.D 1915/59
Dibujante: Segundo Perez
Viiieta: Globo terraqueo com leyenda
alusiva y orquidea.

For OealBrs Only

EMISION «INAUGURACION VUELOS A
REACCION AEROLINEAS ARGENTINAS.
Dia de Emisi6n: 16 de mayo de 1959
Valor: man 5,00 (correio aereo)
Cantidad: 3.000.000
Colores: verde y negro
Tamaiio del sello: 30 x 40 milimetros
Pliego de 50 sellos
Impreso en: Cas a de Moneda
Procedimiento: litografico
Decreto n.D 1915/59
Dibujante: Eduardo Miliavaca
Viiietas Avion a reacci6n sobre planisferio en el que ha sido ubicada la Republica
Argentina.

Write for free copy to

Monthly Illustrated Wholesale Price list of attractive
sets & special offers Whole
World

O. W. LEMPERT
1 9 Gerrard Street. Piccadilly, London W. 1 Englahd.
CORRESPONDENCE I ENI}LISH-FRENEm-GERMAN & NETHERLANDS.

ANONCIOS
A partir do proximo m imero do Boletim,
jigurariio na sect;iio de «Anuncios Economicos» mais duas sub-sect;oes:
TEMATICA e MANCO-LISTAS

Na primeira, seriio inseridos os N.·' dos
socios que 0 desejarem, e nas diterentes rubricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos,
etc., mediante 0 pagamento de Esc. l$OQ
por cada publicat;iio.
Na segunda, seriio inseridos os N.·' dos
socios, numeros de sua manco-lista, e referencia do catcilogo, mediante 0 pret;o habitual desta sect;iio.

ECONOMICOS
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou mtramar Portugui!s, troco por selos para a sua colec~iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3." -

Pago bern. Portugal
e Ultra mar. Colecciles,
pac{ltes, stocks e ao
qullo.

I

Enriqueca a nossa biblioteca enviando-nos todas as publicacoes que nao desejar.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES, CALDAS DA RAINHA. COMPRA E VENDE
SELOS PARA COLECCOES. MATERIAL FILAT~LICO. ESPECIALIZADO
EM TEMATICAS E PArSES COMPLETOS. TAIS COMO GHANA, LAOS.
RAU, ETC.

Desejo correspondentes para R6tulos de
Caixas de F6sforos e Selos, na Europa Manuel Ant6nio ler6nimo - Rua Coelho da
Rocha, I12-/ c Dt. - Lisboa 2.
Vendo antigos e modernos. Bons deacontoa. Llsta pre!l 0 S
GRATIS

Ferreira da Silva - Pra!;a do Municipio,
32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845159

a

LlSBOA

Se V. Ex." tern publicacoes filatelicas, e
nao as quer, ofereca-as ao nos so Clube.

481 SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Lelxoes - Compra e troca. Vende com
I;"randes descontos, selos novos e usados
de Portugal, mtramar e Estrangelro.

PROVAS E ENSAIOS
Troco ou compro, pago bem, reaposta
Secretaria, ao n ." 22.

L . M. DE NORONHA, Ucassa1m, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente lindla; Envelopes de
1.° Dia; MA.x1mos e Intelros. Pre!;arlo a
pedido.

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 cada franco. Jose Plnto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0 -Esq.- Lisboa - Teleifone 842083.
Selas comemorativos de Portugal e
IDtrama'r , aos centos, palgo ·b ons PIIe!lOS,
ou troco por selos portugueses ou estrangeiros 'Para a sua colec~A.o. A . SIMOES
- P. Renova!;8.0, 9-2.0..tDt.o - Almada.

caONICA DO

Desejo correspondentes para trocar novidades e series antigas novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira
Passos - Rua Moacir Leao, 45 - SalvadorBahia - Brasil.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco ou compro. pagando bern, resposta
11 Secretaria do Clube, ao n.O 23.
Cedulas Camanlrias e Particulares , e no tas retiradas de circulacao, metropolitanas
e ultramarinas , compra ou permuta. loao
Carpenter Robertson - Caicada da Ajuda,
158-2.° - Lisboa.
Paulo Roberto Falci - C. Postal, 1011Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interessado em manter correspondencia seria com
filatelistas id6neos, para troca de selos em
pequena e grande escala, base de catalogo
Yvert, e a valor facial. Ofere co Tematicos
de todo 0 rnundo . Correspondencia por
Aviao.
Envie 100 ou mais selos do seu pais, recebeni igual ql.!,a,ntidade de Espanha. Aceito
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la
Parra - Padre Calatayud, 13-4.° - Pamplonll
- Espanha.

(Continua na pcigina 32)

I
Acabo de receber intimacao do Dr.
Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube
Filatelico de Portugal, para iniciar e manter
uma seccao no brilhante BOLETIM da referida agremiacao filatelica.
~ impossivel deixar de atender a tal intimacao. Meus debitos para com ele, bern
como para com a filatelia portuguesa. sao
tantos, que qualquer desejo e uma ordem
para mim .
Assim, vou ten tar corresponder ao que
me solicita.
Assuntos, eu tenho numerosos, a dificui dade e a escolha. A filatelia abrange urn
campo lao vasto, que nunca deixa 0 sec.
escritor atrapalhado com a fait a de algo
para ser focalizado.
Hoje. vou abordar as actividades do meu
c1ube, 0 Clube Filatelico do Brasil, isto
para que tenham palida ideia de como nos
movimentamos.
Este c1ube esta instal ado em urn im6vel
de sua propriedade, compreendendo quatro salas e urn salao grande, no qual se
realizam as reunioes semanais dos s6cios,
e nas suas paredes encontram-se 34 quadros
que sao aproveitados para exibicao de coleccoes.
As reunioes realizam-se todos os sabados
a tarde, com variados programas. e sempre finalizam com urn leilao de selos e pecas pertencentes aos s6cios. A media de
comparencia e de 40 filatelistas, mas ja tivern os numerosas reunioes com mais de
100 pessoas, e natural mente que as presencas sao 0 reflexo do grau de interesse
dos programas .
Mensalmente, organiza-se uma reuniao

Por
Hugo Freccero/i

especial com uma Mostra de Selos. A primeira foi de selos emitidos em Sao Paulo
por ocasiao da Revolucao Constitucionalista
de 1932. Veio especialmente de S. Paulo 0
famoso jomalista filatelico J . L. Barros'
Pimentel, que apresentou e expos a sua
maravilhosa coleccao especializada da serie
acima referida, e fez uma preleccao com
interessantes documentos relativos ao transporte do correia das forcas revolucionarias
paulistas.
A segunda reub iao foi a exibicao de uma
coleccao especializada de selos da Grecia,
pertencente ao Embaixador da Grecia, senhor Georges A. Argyropoulos, que fez uma
preleccao e descricao da coleccao exposta .
Este conjunto conquistou uma medalha de
Duro em uma exposicao realizada na cidade
do Porto, em 1936. S . Ex.' e irmao do nosso
muito conhecido campeao europeu Alexandre Argyroupolos, que com sua maravilhosa
coleccao de Grecia conquistou 0 Grande
Premio da LISBOA 1953. Lembram-se?
A terceira reuniao constou de urn concurso entre os nossos especializados em selos desportivos, tendo sido escolhido 0 terna: olimpiadas da Grecia. Sao selos raros,
caros e dificeis de aquisicao. Sao os primeiros selos desportivos emitidos no mundo, 1896, pel a Grecia. Foram expostas pecas
maravilhosas. Selos, blocos, provas, cartas,
cartOes, quadras, etc., tudo que se possa
imaginar. Conquistou 0 primeiro premio 0
jomalista Wilton Liguori. Cui dado com os
nossos especializados em selos desportivos,

Marcofilio
PORTUGAL
Angra do Herofsmo -

23 a 29 de Junho

BRASIL

Selos para coleccoo
de procedencia do
estrangeiro

SOLICITAM

Atendendo ao apelo do Sr. Benjamin Camozato, colunista da uSecc;:lio Filatelica» de
CORREIO DO POVO, de Porto Alegre, transcrevemos 0 oficio n.· 13.911, que 0 Sr. Angelico de Miranda Loureiro, Director dos
Correios, dirigiu ao Inspector da AJfandega
do Rio de Janeiro:

de 1959. Carimbo comemorativo das Festas
da Cidade.
Lisboa - 29 de J unho de 1959 - 7.· Congresso do Secretariado Internacional Cat6-

lico da Infancia. Posto de correio instal ado
na Feira das Indu.strias Portuguesas - Belem.
Foi usado durante os rest antes dias, ate
4 de Julho, 0 carimbo de data m6vel "Congresso».
em uma exposi<;:lio internacional. Temos tres
que vlio disputar, com todas as possibilidades de stlCesso, 0 titulo de campelio.
A quarta, a deste mes de Junho, sera 0
maior leillio de selos organizado ate hOJe,
com cerca de 500 . lotes, no valor de cerca
de 3 milhoes de cruzeiros. Na minha pr6xima palestra, vou focalizar a utili dade e
o real valor deste leiHio, para a filatelia
brasileira, especialmente para os filatelistas residentes no interior do Brasil.
A sede social do Clube, que se encontra
bern no centro da cidade, est a abel1ta wariamente das 12 as 19 horas. Tern quatro
fundonarios e urn paquete, e urna frequen·
cia dililia de cerca de 40 pessoas.

uDESEMBARACO DE CORRESPOND£NCIA
COM SELOS PARA FINS DE COLECCAO» :
Em referencia ao \'osso oficio n.· 6335,
de 11 de Setembro flndo, em que solicitaveis esc1arecimentos sobre restric;:oes de natureza postal qt:e pudessem existir no tocante ao desembarac;:o de selos para fins
filatelicos, informo-vos que a Convenc;:lio
Postal Universal nenhurna citac;:lio ou restric;:lio faz a esse respeito, a nlio ser quanto a
c1assificac;:ao dos objectos que contenham
selos, apenas para efeito de cobranc;:a de
taxas e premios postais, que devem incidir
sobre e1es.
Sob 0 ponto de vista filatelico, deve preponderar a maior facilidade possivel no
intercambio de selos postais para fins de
colecc;:lio, entre todos os paises do mundo,
pois da maneira como chegam ao pais tais
objectos, slio tambem expedidos outros contendo selos brasileiros, preva,lecendo dessa
forma a perfeita reciprocidade entre as nac;:oes do mundo, reciprocidade essa que s6
podera ser obtida atraves das faciIidades
legais, alias previstas, como e do vosso conhecimento, na ultima Tarifa Alfandegaria,
que isenta de qualquer onus aduaneiro 0
desembarac;:o dos selos para fins de colecc;:lio».

TROCAS

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JEAN LOUIS COMINCIOLI - Leopold
Robert 64 - La Chaux de Fonds - Suic;:a.

P. SIM KIAT~Dj. Gandhi n." 14-Mo·
dan S. U. -Indonesia.
MORD AZAM - c/ 48 Trunk - bazar Rawal-findi - Paquistlio.
JUNIS ITALO WEITNERS - Maksa ula
4-2-Riga 4-Latvia-U.R .S.S . de Lettonie.
R. MERK =- Felgeleberstr. 22 burg F.-D.D .R. - Alemanha.
TRENG TIONG SEN - Surabaja - Indonesia.

nos pavilhoes da «Fe ire do Mediterr3neo»

Tromol Pos. 180
Exposi<;iio fildtel icd interndcional
pdtrocinddd peld F.I.P.
Bolsd fildtelica internaciondl
Mdnifestdc;oes artrstic~s e culturdis

CARLOS GRENE - Calle Comodoro Coe,
3690 Ap. 3 - Montevideu - Uruguai.
LOUIS MEYER - P. O. Box, 1071 Philadelphia 5 - Pa. U.S .A.

JERZY DABROWSKI - al. Wojska Polskiego 54 m. 55 - Warsazawa 32 - Pol6nia.

rosviECAS

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959

Magde-

R. DE WILDE - Rue du Chane,S - OIost
- Belgica.

/'1 Dezeffl bro, 4S- JP
LIS BOA

Man ifestdc;oes fildtelicos
interndciondis
pelo Centen~rio dos
selos dd Sidlid
e pelo 150." An iv.· do nosc.· de Tommdso
Aloisio Juvdrd
Promotord :
Un ione Fildtelid SidEdna , Palermo

ALBERTO FERNANDES - Rua Conde de
Slio Joaquim , 282-2.· andar - Apartamento
4 - Slio Paulo - Brasil.

E stes enderec;:os slio indicados sem compromisso . nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses arce given whithouth engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

I

Sede de Comissao Orgenizedore:

Piamle lInghlria (Pllml Bam dl Slcllll)
hi. 15.680 - PAt fRIO
OR6111f OffltlEL - It [OLLEZIOIIITl- ITlLlI f1L1TfL([1
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Filatelia y la formacion de Llna Comision
E jecutiva para SLL realizacidn.
EI creciente desarrollo de las actividades
fiIatelicas en nuestro pais, y la importancia
que las mismas han alcanzado universalmente, hacen altamente aconsejable un estrecho contacto con la realidad mundial.
Para ello 10 mas adecuado es la celebnici6n de un certamen de caracter intern acional, que, de una parte, permite en forma
de conferencia 0 congreso la discusi6n y
estudio de los temas filatelicos en sus mas
variados conceptos y extensicin y, de otra
parte, la realizacicin de una amplia exposicion sobre la materia. La conjugaci6n de
ambos actos habra, sin duda, de prom over
ulterior superacicin y eficaz intercambio de
ideas.
En su virtud, a propuesta del Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previo acuerdo del Consejo de Ministros del dia dieciocho de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO :
Articulo primero. - En mil novecientos
sesenta se celebrant en Barcelona el «I Congreso Internacional de FilateIia» cuyo objetivo abarca tanto la recepcicin, estudio y
discusicin de los trabajos que sobre fiIateIia
pn!dan ser presentados en todos sus aspectos, como na Exposicicin sobre la materia.
Articulo segundo. - Seran miernbros de
Honor del Patronato los Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y Gobernaci6n y
las personalidades que los mismos pudieran
acordar.
Articulo tercero. - Se formara una Co·

misicin Ejecutiva compuesta de los siguiennes miembros con las faculdades necesarlas
para la organizacicin y realizacicin del Congreso.
Presidente : EI de la Seccicin Cuarta del
Consejo Postal.
Vicepresidentes : Los Directores generales
de Correios y Telecomunicacicin y de Relaciones Culturales.
\locales: El Director del Instituto de Cultura Hispanica, el Interventor general de la
Administraci6n del Estado, el Director general de Tributos Especiales, dos miembros
de la Seccicin de Signos de Franqueo y Filatelia del Consejo Postal, e\ Alcalde de Barcelona, el Gerente de la Oficina Filatclica
del Estado, un representante de la Organizacion Sindical dos representantes de Asociaciones FiIateIicas Culturales espaniiolas
y un Secretario, nombrado por la Comison.
Articulo cuarto. - Los Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y Gobernaci6n quedan facultados para dictar las disposiciones
complementarias para la ejecucicin de este
Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto,
dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
EI Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.
Luis Carreto Blanco
DIRECCldN POSTAL:
Comisi6n Ejecutiva del I Congreso Internacional de FiIateIia.
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
Plaza de Colcin, 4 Madrid.
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UMA DESI.;OCAQ!:O NO SELO
DO «DIA DA MAE»
Adquirida pelo sr. dr. loao Taborda, distinto professor do ensino tecnico, apareeeu
agora em Elvas ' uma folha do selo de 11000
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FALTAVA EM FILATELlA! ...

.THEMATIC-REVUE» - Revista-catalogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que
contem de cada vez mil hares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO
-FAUNA-FLDRA-O.N.U.-EUROPA-CENTENARIO DO SELO-AVIA<.;AO,
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos as
paises. Esta revista, imica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por
simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a escrever-nos.

THEMATIQUE

REVUE .

HUBERT HENDRIKS -55, rue General Ruquoy - BRUXELLES 7 - BELGIQUE
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do «Dia da Mae», 1956, n." 825 do Catdlogo
Simoes Ferreira, com Lima notdvel e rara
desloca~ao de impressao. ·
Tivemos 0 prazer de ver tao bela pe~a,
que sabemos ter sido reeebida direetamente
dos armazens dos C.T.T., e da qual reproduzimos wn belo bloeo de oito selos.
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I EXPOSIQAO FILATELICA
bE AVEIRO
Conforme consta do respectivo Regulamento, publicado adiante, realiza-se no pr6ximo mes de Agosto, de 22 a 30, a I Exposi~ao FiIatcIica de Aveiro, integrada nas
grandiosas festas comemorativas do Milenario e Bicentenario de Aveiro.
Organizada por uma comissao executiva
constituida pelos srs. coronel Diamantino
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Antt:.nes do Amaral, Alberto Casimiro Ferreira da Silva, dr. David Cristo, eng. P'l.uio
Seabra Ferreira, Jose da Purifica~ao Morais
Calado e Carlos da Ro<.;ha Leitao, a I Exposi~ao Filateliea de Aveiro tern 0 entusiastico
patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,
cujo presidente, sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, proferira uma palestra filatelica durante a sua inaugura!;ao.
Cumprimentando muito efusivamente os
filatelistas do distrito de Aveiro, chamainos
a aten!;ao dos nossos leitores para 0 refe-

BOLETIM

6

rido Regulamento, e formulamos votos sincerissimos pelo exito da I Exposic;fio Filatelica de Aveiro.

ESTATUTO DO SIDLO
Publicaram as jornais a decreta-lei que
vai ser publicado no «Didrio do Governo »,
l/. prol1lulgar 0 «Estatuto do Selo Postal dos
CTT», e do qual nos foi enviado tIIlt exemplar.
Reconltecemos a felicidade e a per/eir;iio
de muitas das disposir;oes nele contidas,
mas niio podemos deixar de lamentar que
a projecto niio tenlta sido previamente sublIIetido d apreciar;iio dos interessados, designadamente na parte filatelica, que nos interessa mais do que aos outros, e da qual
sabelllos /Iluito 11lais do que ninguel1l.
No conjunto, e de louvar cste «Estatuto
do Selo», ao qual. no proximo numero desta
revista, nos referiremos mais de espar;o.

HUGO FRACCAROLI
Procurando valorizar cada vez mais as
paginas deste Boletim, acabamos de obter
a colaborac;ao permanente do ilustre filate!isla brasileiro Hugo Fraccaroli, dirigente
dos mais destacados do Clube Filatelico do

UNIPEX

1 960

[n TEBnAT ID.n I L

PBJ L. TELl[
EIBIBlTlDn
Johannesburg

To commemorate the Golden JubIlee of the Union of South Africa

1910 - 31 st May -1960
City Hall, Johannesbug, May 30 th
June ytb, 1960

,
----Comi ••ario em Portugal:

H.MANTERO
Rua 1.° de Dezembro, 101-3.° Esq.o

LISIO.
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Brasil c da filatelia brasileira, membro dos
juris de muitas das ultimas exposic;5es filatelicas internacionais, e nosso querido
amigo.
Hugo FraccaroJi, com 0 seu saber e a
sua autoridade incontestaveis, passara a
subscrever, mensalmente, a cronica do Brasil, secc;ao que muito valorizani este Boletim, e a qual vaG seguir-se cr6nicas de QUtros paises, assinadas por filateJistas de
igual categoria.
Por hoje, Jimitama-nos a deixar aqui urn
abrac;o a Hugo FraccaroJi, - e parabens °iOS
nossos leitores.

AUGUSTO MOLDER
Conforme noutro lugar vai referido, faleceu em Lisboa a grande comerciante de selos Augusto Molder, socio dos mais antigos
deste clube, e nosso queridissimo amigo.
Quando ltd poucos anos alguns comerciantes de selos de Lisboa e Porto prepararam uma «rasteira» contra as dirigentes do
nosso Clube, Augusto Molder foi dos primeiros a compreender a maIevola manobra,
e a solidarizar-se connosco.
Mas Molder foi sempre Wit grande amigo
deste clube, como a foi, generosamente, de
todos as filatelistas, pelo que a sua morte,
demais nas circunstcincias lamentdveis em
que ocorreu, causou geral e profunda consternar;iio.
Da morte de Augusto Molder pode e deve
tirar-se uma lir;iio. Ou varias lir;oes, - para
usa de muitos .. .

COLECC6ES TEMATICAS
Sem exageros ridiculos, e sem frases de
propaganda comercial, este Boletim, e os
seus dirigentes, embora nao sen do coleccionadores tematicos, tern dedicado especial
atenc;ao as colecc;5es tt;maticas, e nao e demais repetir que 0 presidente do Clube Filatelico de Portugal, sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, foi 0 iniciador e 0 organizador da primeira exposic;ao tematica organizada no nosso pais : a I." Exposil;ao FilateJica da Tematica dos Caminhos de Ferro.
Hoje, no prosseguimento de uma politica
filatelica que vim os seguindo ha anos, estc
Boletim inicia uma secc;iio permanente dedicada as colecc;oes temalicas.
Dirige-a 0 nosso prezado consodo Jorge
Pereira, antigo director do Clube, e urn dos
mais destacados coleccionadores da especialidade. Mas outros valiosos colaboradores ten!. esta nova secc;ao , entre os quais
desde ja prometemos, para breve, 0 sr. eng.
Vitor Pinheiro, dirigente do .. Clube B. P.»,
e filatelista muito distinto' e entusiastico.

1 .conqR€SSO
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BaRCelona 1960
A inquielude filatelica, crescente e progressiva em Espanha nestes Ultimos tempos , culminou. com 0 anuncio da celebrac;ao
do I Congresso Internacional de FilateIia,
que tera lugar em Barcelona, durante 0
curso do proximo ana de 1960.
Este .certame ha de apresentar urn aspecto duplo: duma p arte, 0 caracter de
Congresso, no qual possam ser descritos e,
em caso necessario, discutidos, quantos temas guardem relac;ao com a Filatelia ou
interessem a esta; doulra parte, uma Exposic;ao, na qual poderao ser admiradas as
principais pec;as do Mundo inteiro, em diferentes rormas de exhibiC;ao.

Por Decreto do Presidencia do Governo,
de 2 de Abril de 1959, estabelece-se a Comissao executiva, e os principais trac;os do Certame. Reunida esta Comissao, resolveu., na
sua primeira sessao, a publicac;ao do presente BOLETIM, que tern por objeto establecer urn contacto constante com todo 0
Mundo, especialmente com os meios filatelicos.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 489/1959, de 2 lie Abril, por
el que se dispone la celebracion en barcelona del I COl1greso Internaciol1al de

~-----------------------------------------------------------------------.
sua manufactura, sempre a linha vertical,
o E, ao centro, tendo na base 0 A, e na
parte superior 0 5X, e so num exemplar
esta por baixo, mas, em todo 0 caso montando 0 A.
Embora as moedas assim marcadas sejam de uma epoca assas agitada, e no rescaldo de uma revoluc;ao vencida, nao nos
inclinamos a considerar este punc;ao de !latureza politica. Sao elas fichas de jogo, assim nos informou 0 vendedor, e pertenceram a certa pataqueira local que enriqueceu
o seu proprietario ...
Nessa mesma ocasiao, adquirimos mais
9 moedas, de cupro-niquei, da Republica, de
1917 e 1919, tambem puncionadas. A marca
adoptada e aposta no anverso era A50, do
mesmo tipo das que foram acima refendas , umas furadas e outras inteiras. Em 2
exemplares, encontra-se urn C a esquerda
do A, noutro, urn A em cima e na mesma
linha vertical, e, entre os dois A, esta urn T'.
Ern outro exemplar, so se encontra 0 numere lOa, e nout ro ainda uma amalgama de
numeros 5 e 0, tendo 0 A na parte superior,
fHICO lrabalho do artisla marcador. Sao,

----

evidentemente, fichas de jogo, e a sua confirmac;ao tern a mesma origem. Urn outro
vintem de D. Lu.is, data desconhecida, tern
no anverso 0 ml mero 500 e no reverse uma
estrela de 8 bra<;os ladeada por M P. Sobre
o usa desta moeda tam bern nao temos duvida, foi noutros tempos ficha de jogo.
Antes de terminar esta croniqueta, embora nao sc trate dc moeda adaptada a ficha de jogo , quero aplesentar 2 exemplares
de medalhas religiosas, de aluminio, de diametro inferior ao do vintem, mas superior
a dez reis, que os viciosos e proprietarios
sem escrupulos, transformaram em- fichas
de jogo. Sao elas dedicadas a Nossa Senhora do Socorro Perpetuo e a S. Giraldo
MaielIa, e so as imagens foram retiradas,
do centro da medalha.
Vma tern as letras IF, e sobre elas 500
dentro de urn rectangulo, a outra tern sOmente 0 numero 20.
As legendas _jaculatorias ficaram circunclando 0 puncionamento.
E , posto isto, s6 tern os de pedir desculpa
aos nossos leitores pela perda de tempo em
ler estas breves considerac;oes, tt:do 11 volta
da carimbagem de moedas.

2 CRoNICAS

caRlmBOS Iteqals
Depois das nossas considera~6es respeitantes a carimbos politicos e nao politicos,
apostos nas moedas, faremos hoje refen!ncia a outros carimbos ilegais .
Come~a remos esta nos sa breve conversa
por duas moedas puncionadas com urn F.
uma de D. Luis (1883 ) e outra de D. Carlos (1892) , obedecendo a sua coloca~ao, 11aquela, ao eixo p erpendicular, e, nesta, ao
cixo horizontal.
Esta marca e igual nas duas moedas de
epocas diferentes, portanto da mesma origem. 0 seu significado ignoro-o ainda, e talvez nao seja facil saber do seu alcance.
Estaremos em face de nova manifesta~ao politica? Sera a senha de alguma sociedade secreta? Ou simples manifesta~ao de
m<lldade contra a moeda que para tantos
c madrasta?
Os dois exemplares, embora bern conservados, mostram certo uso, talvez aturado
tempo em algibeira, e as efigies estao fracamente oxidadas.
Se esta marca encerra algum segredo,
isto e, se tern algum significado, benvinda
seja a sua interpreta~ao, em boa bora surja
a ve rdade do facto acima apresl1[ltado.
Em duas outras moedas de D. Carlos, do
meu modesto numofilacio, encontranr-se dois
carimbos diferentes, urn e~ cada moeda.
Foram elas sujeitas a urn banho de estanho quase desaparecido.
Numa, no reverso, estao puncionadas as
letras S F, na outra, encontra-se no anverso
o mi mero 100, e sabre 0 zero central a letra

a) Ol) valores requisitados sao forneddos pelos armazens gerais, relacionados ';m
impresso modele n .ODSll-31, em duplicado:
urn dos exemplares c devolvido com recibo,
ficando 0 butro em poder do exactor dos
SIR para documenta~ao da conta corrente:
b) Os selos improprios para filatelia
sao devolvidos aos armazens gerais, em
qualquer oportunidade, relacionados em impresso modelo n .O 119, em triplicado. Os
armazens gerais, apos a sua recepcao e conferencia, devol vern urn desses modelos para

DO
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Pelo
Dr. Arnaldo Brazio
G, e no reverse da mesma moeda somente
a letra G, do mesmo tipo e tamanbo.
Os do is exemplares estao muito gastos,
as datas ilegiveis, e a circunstfmcia de ambas terem sofrido em banho de estanho,
para imitar a prata, leva-nos a cre r , e n ao
andaremo') muito longe da verdade, embora os puncoes sejam diferen!es, terem
elas sido fichas das casas de jogo, as conhed das pataqueiras, ond_ muito jovem se perdeu, e muito velho vicioso se arruinou.
Urn feliz acaso, em certa cidade da provincia , pas-me em contacto com uma casa
de sucata, onde fui cncontrar urn grande
manancial de moedas de cobre, de algumas
dezenas de quilos, e consegui obter 10 vintens de D. Luis e D. Carlos de 1883, 1884,
1891 c 1892, com as pun~oes E, 5 X, A.
Es.tes 3 grupos de marcas, constituindo
no seu conjunto urn puncionamento, nao
obedecem a determinada regra na sua col(h
cacao nos numismas de D. Luis .
Assim, urn so tem 0 E , faltando as rcstantes marcas, noutro sucede 0 contnirio,
isto e, falta 0 E, mas ficam os outras 2
grupos de letras, e noutras aparecem as 3
marcas, sempre colocadas na linha vertical,
mas s6 0 A se encontra na base, em todas
e1as . Quanto ao puncionamento das moedas
de D. Carlos, parece haver certa regra na

da conta corrente do exactor dos SIR.
5.0 A escrita relativa as opera~oes resul- •
tantes da venda de selos e outros valores,
bem como a entrega do produto da sua
venda, serao feitas de harmonia com as
instrur;oes dimanadas da DSF, e que se juntam em separado ( Anexo I).
docum enta~ao

N . R. - R eprodm.illlOs desta Ordem apenas 0 que mais interessa aos nossos consocios.

Folbas de album
Ainda hoje, com certa frequencia, aparecern albuns de selos com folhas feitas pelos
proprios coleccionadores, wnas vezes com
o quadriculado a lapis , outras com cercaduras pretas ou coloridas, cheias de «bonitos», que sao simplesmente feios, e com os
quais os seus autores gastam muito mais
tempo do que com os selos ...
Esta tendencia, nem sequer aceitavel em
principiantes, tende a desaparecer, u sando-se de preferencia folhas impressas, umas
para aqueles principiantes, apresentando 0
desenho de urn selo de cada tipo, a rim
de [acilitar 0 coleccionamento, outras, para
os mais avancados, apenas com 0 quadricl'.lado, permitindo a coloca~ao, tanto de
selos-unidade, como de selos em blocos, e
bern assim, ao lado dos selos normais, das
nuances, variedades e erros.
Sao estas ultimas folhas as' que devem
ser preferidas pelos filatelistas, pelo menos depois de ultrapassados os dois ou tres
primeiros anos de iniciaCao.
Existem, em cada pais, de varios editores, e em qualidade que vai desde 0 pobre
ao luxuoso, apontando-se, destas wtimas,
muitas das frances as e norte-americanas.
De tipo pobre ou medio sao as portuguesas, infelizmente com 0 enorme contra
de, entre urna e outra aquisicao, apresentarem diferen~as gran des na cor do papel e
da impressao, quando nao diferen~as no tamanho das proprias folhas, ou no dos furos
laterals que servem para a sua colocaCao
nos albuns...
.
Para remediar tais inconvenientes, apareceram hltimamente no mercado as folhas
de album Torres, que facilmente se distinguem por duas torres na margem lateral
esquerda.
Impressas em excelente cartolina, to!m
uma sobria mas bela cercadura, e apresentam l'm quadriculado muito fino, nurnerado
tanto vertical como horizontalmente, 0 que

muito facilita a acertada colocaCao dos selos.
As folhas de album Torres sao efectivamente muito boas, e estao obtendo a preferencia dos filatelistas portugueses, podendo
ser adquiridas tanto na secretaria do Clube
Filatelico de Portugal, como nos principais
comerciantes de selos de Lisboa. - v. C.

.

Os nossos leitores

nio filatelicos

Ouvimos ontem, a respeito desta sec~ao
filatelica do «Diario de Lisboa,., 0 mesmo
que quase todos os dias nos e dito pOI'
pessoas das mais variadas profissoes e condi~oes, nao filatelistas, mas que, nao obstante, semanalmente nos leem.
Com efeito, ao almocarmos ontem Dum
dos restaurantes tipicos do Bairro Alto, entre uma mesa em que· estavam os artistas
Fernanda Maria e Alfredo Duarte Junior,
e outra em que acabavam de aJmo~ar alguns dos maiores comerciantes de Lisboa,
como 0 Lopes, «rei dos cafes", e 0 Vilarinho,
.rei das mercearias», urn conviva desta ultima mesa, 0 Jervis Pereira, funcionario superior da Companhia Carris de Ferro de
Lisboa, disse-nos da assiduidade e do interesse com que ele, que nao e filatelista,
todas as seman as Ie esta sec~ao, acrescentan do e repetindo elogios que nao sao de
referir aqui, ate porque exagerados, embora
com visivel cunho de sinceridade.
Devem ser muitos milhares, em todo 0
Pais, os nao filatelistas que nos leem, e,
ao que parece, com geral agrado. Claro que
o facto nao pode delxar de nos agradar e
desvanecer. Mas a nossa satisfar;ao s6 sera
completa, e totalmente justificada, na llledida em que soubermos que estas pequenas e apressadas cr6nicas contribuem para
o aparecimento de novos coleccionadores de
selos. E para que eles se convencam das
efectivas e enormes vantagens, de ordem
moral e de ordem material, da filatelia.

v. c.
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o PATRAO
Frederico VILLANI tern 0 prazer
de informar V. Ex." de que a nacianalidade Portuguesa pOl' naturali-

COLECGIONAOOR

~a. ~

~

zac;iio the foi concedida recentemente, e pede para tomar nota de
que, em

obedic~ncia

as disposic;oes

legais, 0 seu nome passa a escrever-se conforme a ortografia portuguesa:

FREDERICO VILANI
Bua dos Remedios

a.

LISBOA

Tel. 665718

Lapa, 60

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

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

EM 1960 -

REALlZA-S~

EM LlSBOA A EXFILPO:

v

EXPOSICAO FILATE-

LlCA

PORTUGLJESA

- Eit pat rO.o ! Mais LlIH selo para a sua
eoleq:o.o!
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zes, por inexactas, ou incompletas, res sentinda-se da falta de uniformidade.
Tambem a morosidade, nalguns casos,
era manifesta, porque as rec1amac;Oes entrayam no expediente normal das repartic;oes.
As experil~ncias feitas levaram a pensar
na criac;iio, ainda que a titulo experimental, d05 Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes.
Pe1a ordem de Servic;o n.· 3701,655, fixaram-se os principios basilares em que os
mesmos deviam funcionar, regulando as
suas atribuic;oes, competencia e funcionamento, bern como as suas relac;oes com os
servic;os e os utentes.
Desde logo se reconheceram os seu~ beneficos efeitos, e 0 aprec;o em que 0 publico
tinha tais servic;os.
.
Entretanto, outras atribuic;oes lhes eram
confiadas, das quais se destaca a venda
de selos aos filatelistas.
Decorridos dois anos, 0 DeCJ;"eto-Lei n.·
29225, de 7 de Dezembro de 1938, reconheceu
os novas servic;os e deu-lhes forma legal,
constituindo com eles a 3." Secc;ao da 1.'
Reparti.;ao da DSC.
A maneira como os servil;os a seu cargo
decorriam e as melhorias verificadas corn
a sua interferencia ern todos os sectores
da nossa actividade, tornara-os imprescindiveis.
Com a publicac;ao do Decreta-Lei n."
36.155 de 10 de Fevereiro de 1947, 0:; Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes mantiveram-se, passando, dentro da nova orgasizac;ao, a fazer parte da 4." Repartic;ao da
Direcc;ao dos Servic;os Administrativos (artigo 2.° do citado decreto).
j\ medida que se desenvolviam, para sea
melhoria e apeFfeic;oamento, houve que se
publicar varias ordens de servic;o.
Pretende-se agora melhorar ainda mais a
sua acc;ao, impriminda-lhes novas directrizes, por forma a simpilicar 0 expediente.
com 0 fim de ser dada mais pronta soluc;~o as rec1amac;oes que nos sao apresentadas pelo publico e pela Imprensa.
Achou-se, aMm disso, conveniente reunir
numa unica ordem de servic;o tudo 0 que
aos Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes
diz respeito e in teressa, remodelanda-se 0
necessario a satisfac;ao do tim que se preten de atingir.
Nestes termos, determino:
8 - FILATELIA:
I." Compete aos SIR 0 fornecimento,
para fins iilatelicos, dos selos e outros valares postais dos CTT, ou relacionados com
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a filatelia, quer ern circulac;ao, quer dda
tirados e disponiveis. Todavia, os valores
ern circulac;ao poderao ser adquiridos t!m
qualquer outro local onrIe a sua venda se
efectue nos termos da lei.
a) Para a metropole e i1has adjacentes,
o fornecimento far-se-a pelo valor facial,
sem mais despesas, nas condic;oes adiante
estipuladas;
b) Para 0 ultramar e 0 estrangeiro, 0
fornecimento e feito pelo valor facial, sendo os portes do correia e premio de registo
das remessas por conta dos requisitantes.
2.· A aquisiC;ao pode ser feita, em Lisboa, nos SIR, e, na provincia e i1has, em
qualquer estac;iio, mediante requisiC;ao acompanhada da importfmcia correspondente.
a) Nos SIR far-se-a a venda ao publico
ao balcao, das 9 as 12 e das 14 as 16 horas
Podem, porem, aceitar-se requisic;oes para serem satisfeitas posteriormente, entreganda-se recibo modelo n.O 12 ao reqt.:isitante, a reaver em troca da entrega dos
valores respectivos;
b) Nas estac;Oes, entregar-se-a aos requisit antes recibo modelo n.O 12, de caderneta
especialmente destinada a este fim, no qual
sera indicado, com a maior c1areza, 0 fim
a que se destina a importancia recebida.
Nas requisic;oes e aposta a marca de dia
e inscrito 0 numero de ordem correspondente ao recibo modelo n.O 12.
As importancias a elas referentes sao
convertidas num unico vale de servic;o emitido a favor do exactor dos SIR, com a indicaC;ao ao alto «Aquisic;,ao de selos para
filatelia -, seguida do numero da requisiC;ao ou requisic;oes a que se refere, 0 qual
acompanha as requisic;oes a remeter no fim
de cada dia aos SIR em CTT registado,
3.· as SIR satisfarao as requisi!;oes recebidas das CTF, ou directamente dos coleccionadores, no mais curto espac;o de tempo possive!.
a) As remessas dos valores correspondentes serao cxpcdidas em carta com valor
dec\arado, considerada de servic;o;
b) No primeiro caso, as estac;oes entrrgarao os val ores recebidos aos respectivos
requisitantes, em troca do modelo n.O 12,
no qual e passado 0 competente recibo de
quitac;ao. Este modelo e colado ao duplicado na caderneta respectiva.
4.° as SIR requisitarao, em regime de
conta corrente, aos armazens· gerais, 3.· deposito, em impressos modelo n." 119, os
selos c outros valores relacionados com a
filatelia, julgados necessarios ao consumo
normal.
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de malas fechadas, a indicac;ao referida no
numero anterior deve ser completada com
a do mimero do comboio preferido pelo remetente, quando a aceitac;ao da' correspondcncia tiver lugar numa estac;ao dos C.T.r.
Na falta desta indicac;ao, a correspond~n
cia aproveitani a primeira expedic;ao posterior ao seu deposito.
5 -- Recepc;ao -- As correspondencias a
entregar em estac;5es ferrovhirias sao aceites em mao nas estac;5es dos C.T.T., nas
ambulancias postais e pelos condutores de
malas fechadas Clue transitem nos comboios.
Tambem podem ser depositadas nos receptaculos postais que circulem nos comboios.
II -- TRANSMISSAO :
6 -- OrganizaC;ao de mac;os -- As carrespondencias aceites em estac;5es dos C.T.T.
devem se r reunidas em mac;a especial provido de rcitulo em que se leia bern legivelmente: a entregar em es tac;oes ferroviarias.
7 -- Para efeitos de transmissiio a ambuhi.ncia postal com quem a estac;ao se corresponder ou a estac;ao de transito, este mac;a
inscreve-se na carta de aviso respecti:va com
a designac;ao : correspondencia a entregar
em estac;6es ferroviarias.
8 -- Se a estac;ao se corresponder com
urn condutor de malas fechadas, 0 mac;o
sera inscrito na guia n.O 339, com a designac;ao ja referida.
III -- ENTREGA :
9 -- Correspondencias recebidas por intermedio das amb~lancias ou dos condutores -- As correspondencias sao entregues nas
estac;6es ferroviarias a porta das carruagens
amquHincias postais ou daquelas em que
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transitem condutores de malas fechadas, por
estes ou pelo empregado da ambulanda
postal, aos destinatarios, depois de devidamente identificados, se nao forem conhecidos, 013 as pessoas por eles autorizadas
por escrito a recebe-Ias.
10 -- Correspondencias depositadas nos
receptaculos -- Em relac;ao as correspondcncias depositadas n'o s receptaculos postais
que circulem nos comboios, a entrega far-se-a nas mesmas condic;6es, logo apas a
abertura dos receptaculos pelo empregado
que for designado para 0 efeito.
Qt:.anda estas correspondencias nao esti·
verem devidamente franquiadas, sera paga
pelo destinatario a taxa de porteado que for
devida, nos termos das disposic;6es regula
mentares em vigor.
11 -- Correspondencias nao reelamadasAs correspondencias que nao forem reel amadas nas estac;6es feroviarias logo apas
a chegada do comboio que as transportou
serao remetidas para a estac;ii.o ou posto
dos CTT que sirva a localidade destinataria
indicada no seu enderec;o, a fim de serem
distribuidas pelos meios ordinarios se, antes disso, as nao reelamarem naquela estac;ao ou posto.
12 -- Suspensao do servic;o -- A Administrac;ao-Geral dos CTT pode determinar a
suspensao total deste servic;o, ou que 0
mesmo s6 se execute em relac;ii.o as correspondencias que devam ser entregues em
determinadas estac;6es ferroviarias.
Esta ordem de servic;o entra imediatamente em vigor.
Arq. 16-1-53, DSES 11/5, DSES
20 de Marc;o de 1959 -- 0 Administrador
Ajunto, Henrique Pereira.
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Reclamacoes e ;nfermacoes
Services de Filatelia - S. I. R.
ORDEM DE SERVICO N.o 5904,14
Ate 1936, nao havia nos C.T.T. urn servic;o
especializado a que os utentes se dirigissem,
a pedir informac;6es ou a formular sugestoes ou reparos sobre os seus servic;os.
Assim, as pedidos de informac;oes ou re-

clamac;oes eram feitos ao primeiro funcionario que se Ihes deparava no sector dos
C.T.T. que mais proximo tinham.
Dada a diversidade dos nossos servic;os
e a sua amplitude, facil e de coneluir que
as informac;oes prestadas pecassem, por ve·

r-----------------------------------------------------------------------,

Exposicoes

Filatelicas
I

EM CARMONA
Na cidade de Carmona, Congo Portugues,
acaba de realizar-se uma exposic;ii.o filatelica, integrada no programa das festas da
ddade.
Esta exposic;ii.o filatelica surpreendeu nao
s6 os leigos como os proprios filatelistas
que a visitaram. 0 nivel tecnico, com selos
raros e colecc;6es bern cotadas; 0 equilibrio
da apresentac;ii.o, cQm quadros para as diversas camadas de visitantes; 0 arranjo da
sala, tudo, enfim agradou na exposic;ii.o de
Carmona, que pode, sem contestac;ao, ser
considerada como uma das melhores ate
hoje realizadas em Angola.
A organizac;ii.o esteve a cargo dos filate!istas srs. Eng.o Tito Livio Feijo, Armando
Delgado, Antonio Ventura Mateus e Joaquim Neto Pratas, e participaram da exposic;ao onze filatelistas, com urn total de 20
quadros.

EM ANGRA DO HEROISMO
Na cidade de Angra do Heroismo, scaba
de realizar-se uma exposic;ii.o filatelica e
numismatica.
Inaugu.rada em 28 de Junho, esta exposiC;fio roi muito visitada, e tanto nesse dia da
inauguraC;ao, como no seguinte, em que se
encerrou.
Constituindo urn sucesso filatelico local,
de desejar e que ela sirva de estimulo para
u:na ·proxima e mais completa exposiC;ao.
COMEMORACOES DO I MILENARIO DE
AVEIRO E DO II CENTENARIO' DA SUA
ELEVACAO A CIDADE

REGULAMENTO DA
I EXPOSIQXO -FILATELICA
DE AVEIRO
ABERTA AO PVBLICO NO LICEU FEMI·
NINO DE AVEIRO DE 22 A 30 DE
AGOSTO DE MCMLIX
A Comissao das Festas do Milendrio de
Aveiro aco/heLl com IIwita simpatia a ideia
sugerida pe/a Sec~ao Filatelica e Numismdtica do Clube dos Galitos, de se realizar £lIna
Exposi9ao Filatelica, integrada no' programa das COl1lel1l0ra90es ] ubi/ares.

E assim, vai rcaliwr-se em Aveiro, de 22
a 30 de Agosto, a / EXPOS/CAO FILATELlCA DO D/STRITO.
Estamos certos da intima satisfa9iio de
todos os co/eccionadores, pois veem deste
modo concretizada uma aspirafiio talvez de
Ila muito ambicionada, uns por terem ensejo
de observar as pe9as filate/icas mais bonitas do distrito, e outros pela oportunidade
que se Ihes depara de poderem trazer a
adlllira~iio de !III! ptlblico cada vez I1lUlS
interessado, as belews das Stlas colec90es,
tratadas e guardac/as com tanto carinho.
Os organizadores mlo se tem poupado
CI esfor~os para CI consecu9iio do exito do
certame, Iwvendo CI facilitar a sua l1lissiio
o bom acolhimento encontrado, quer pe/as
entidades oficiais, quer particulClrmente.
A Exposi9iiO tem como primordial tinalidade a divulga9{IO do coleccionamento, como instrtllllento de cultura, de passatempo
Clgrac/avel e de meio sociologico para a forI1ta9iio de siis amizades.
Niio quel'emos deixar de vinear que 0
cardcter desta Exposiriio e divulgar e tliio
competir, pretendendo constitl~ir um estimllio pam os jov,ens e para aqueles que !em
Cldormecida a sua predilec9iio -- coleccionar
selos postais.
Deste modo, contiamos elll que tOdD 0
co/eccionador do Distrito de Al'eiro ira participar 110 catame, ainda que considere
1lI0desta a sua CO/ec9iio.
Esta Exposi9iio e de todos e para todos,
sendo dispensada especial aten~ao aos noI'OS, aos qlle se considerel7l prbzcipiantes.
Tel1los a certeza de que todos cOlllpreenderiio os nossos objectivos, e portanto nao
fCl/ta1'llo a chamada.
Honra-nos bastante 0 facto de contarmos
desde jd com as participa90es oficiais da
Administra9iio Geral c/os C.T.T. e c/o Mil1isterio. do Ultramar, e ainda com a adesiio
de lIIuitos coleccionadores, a que 110S regazi ja sobremaneira.
A Comissao Execuliva
REGULAMENTO
Artig.o I." -- Organizada pela Secc;ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos,
e com 0 patrocinio do Clube Filatelico de
Portugal e da Comissao das Festas do Milen{lrio e Bicentenario de Aveiro, realizar-se-a
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no edificio do Liceu Feminino de Aveiro,

com inicio em 22 de Agosto de 1959, e pstando patente ao publico ate ao dia 30 do
mesmo mes, a I EXPOSICAO FlLAT~LICA
DE AVEIRO, integrada nas Festas da Cidade.
Art. 2.° - A Exposic;ao tern caracter distrital, pelo que podem apenas inscrever-se
como expositores os coleccionadores naturais ou residentes no Distrito de Aveiro.
Art. 3.° - Fora do Concurso, havera uma
CLASSE OFICIAL, com as participac;oes da
Administrac;ao Geral dos Correios, TeIegrafos e Telefones e do Servic;o de Val ores
Postais do Ministerio do Ultramar, e urn
SALAO DE HONRA, constituido por eminentes filatelistas especialmente convidados .
Art. 4.° - A inscric;ao sera gratuita.
Art. 5.° - Os quadros terao 1,10 m. de
largura X 1 m. de altura.
Os comerciantes da especialidade terao
11 sua disposic;ao mesas com a area de 2 m2.
ou espa..os livres com cerca de 4 m2, destinados a «stands» cuja montagem sera feita
por sua conta.
Sera de Esc. 200$00 0 prec;o do aluguer
das mesas ou dos espac;os livres.
Art. 6.° - Admitem-se na Exposic;ao:
1) Marcas postais anteriores 11 cria..ao
dos selos adesivos (Prefilatelia);
2) Selos adesivos do correio, telegrafo
e telefone e blocos;
3) In teiros postais;
4) Projectos, ensaios e provas;
5) Carimbos e oblitera..oes postais ou
de telegrafo;
6) Sobrescritos com carimbos do 1.0 dia
de circulac;ao;
7) Postais maximos.
§ unico - Para incentivar a divulgac;ao
filatelica, serao convidadas algumas entidades para exporem literatura varia.
Art. 7.° - As especies admitidas serao
classificadas nas seguintes classes:
Classe I - Portugal e Provincias Ultra-

marinas
a) Colecc;Oes Gerais
b) Colecc;oes Especializadas
Classe II - Coleq;oes universais
a) Colecc;oes Gerais
b) Colecc;Oes Especializadas
Classe III - Colecfoes temdticas (Temas
livres)
Classe IV - Marcofilia
Olasse V - Maximafilia
Classe VI - Estudos
Art. 8.° - Nenhuma participac;ao sera
aceite sem previo pedido de inscric;ao, que
devera ser feito pela devoluc;ao do boletim

junto a este Regulamento, devidamente
preenchido. Este pedido devera estar em
poder da Comissao Executiva ate 30 de Julho de 1959.
A assinatura do pedido de inscric;ao equivale a aceitac;ao, pelo expositor, do presente
Regulamento.
Art. 9.° - A Comissao Executiva nomeara
urn Juri id6neo que julgani sem recurso. A
lista desses membros sera oportunamente
publicada.
Art. 10.° - Cabera a Comissao Executiva
a admissao, no todo ou em parte, das colecc;oes a expor.
Quando a colecc;ao a expor exceder 0 espac;o disponivel, 0 seu complemento sera
apresentado ao Juri.
S6 se admitem colecc;oes a expor em quadros, mas os expositores poderao faze-las
acompanhar dos albuns complementares
que entenderem, e que os membros do Juri
deverao examinar.
Art. 11.° - 0 material a expor devera estar em pOder da Comissao Executiva 0 mais
tardar ate ao dia 12 de Agosto de 1959.
Dar-se-ao todas as facilidades aos expositores que desejem montar pessoalmente as
suas colec..oes nos quadros da Exposic;ao,
o que deverao fazer nos dias 20 e 21 de
Agosto de 1959.
Art. 12° - Nenhuma participac;ao podera
ser retirada antes do encerramento da ExposiC;iio. Todos os expositores que desejem
levantar as suas colecc;oes fa-Io-ao nos dois
dias seguintes ao encerramento da Exposic;ao
Todas as despesas de transporte das colecc;oes correrao por conta e risco dos expositores.
Art. 13.° - Embora se tenha 0 maior cuidado com as participac;oes confiadas e esteja devidamente assegurada eficient~ vigiH'mcia e fiscalizac;ao, a Comissao Executiva
declina toda a responsabilidade por perda
de objectos expostos Oll danos causados nos
mesmos, qualquer que seja a sua causa,
tendo os cxpositores a liberdade de segurar
as suas colec..oes contra os riscos que entenderem.
Todos os quadros estarlio devidamente
protegidos contra a incidencia dos raios
solares .
Art. 14.° - Os premios serao constituidos
por medalhas de uvermeille», prata e cobre,
por diplomas de participac;ao e ainda por
outros premios que venham a ser instituidos por quaisquer entidades.
Art. 15.° - Nos casos omissos no presen-
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Lus6 . espanhol

ORDEM DE SERVICO N.o 5902/ 11E
Em 1 do pr6ximo m es de Abril, entrara
em vigor 0 novo convenio lusb·espanhol, que
vern substituir as Convenc;oes relativas 11
permutac;ao de correspondencia e de cartas
e caixas com valor declarado, publicadas no
uDiario do Governo» n.O 170, de 9 de Agosto
de 1923.
o supracitado Convenio sera oportunamente publicado naquele «Diario do Governo. No entanto da-sc nota das alterac;6es
levada.s a efeito no servic;o postal com a
Espanha, como conseqUl!ncia da sua entrada
em vigor em 1 de Abril :
1.0 0 premio de registo sera 0 que estiver estabe1ecido para 0 servic;o internacional, e nao, como agora, 0 fixado para 0
nosso servic;o nacional. A importancia da

indemnizac;ao em caso de extravio ou perda
de objecto registado sera tambem a que.
estiver estabelecida para 0 servi.. o intern acional (presentemente 230$);
2.° Como a execq;ao do servic;o postal
entre os dois paises fica subordinada as
disposic;oes da Convenc;ao Postal Universal,
os Ii mites de peso e de dimensoes das correspondencias serao os que estiverem previstos na referida Convenc;ao. Portanto as
excepc;6es actuais no que se refere ao peso
dos manuscritos, dos impressos c das amostras deixam de ter lugar;
3." Da mesma forma, as correspondencias com insuficiencia de franquia passam
a ser aplicaveis as disposic;6es CPU.
Arq . 201/1/2, DSE2.
27 de Fevereiro de 1959. - 0 Director dos
Servic;as de Explorac;ao, Oscar Saturnino.
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de correspondencia
em estacoes ferroviorios

ORDEM DE SERVIGO N.o 5903, 10
A titulo experimental, e depois de obtida
previa autorizac;ao de S. Ex." 0 Ministro
das Comunica..oes (despacho de 24 de Fevereiro de 1959), e criado no regime metropolitano 0 servic;o de entrega de correspondencias em esta..oes ferroviarias, que a presente ordem de servic;o reguiamenta.
I-ACEITACAO:
1 - Objecto do servic;o - As correspondencias ordimirias poderao expedir-se sob
condic;ao de serem entregues aos destinatarios numa estac;ao ferroviaria que sirva
a localidade de destine indicada no seu endere .. e, ap6s a chegada do comboio em que
tenham sido transportadas.
2 - Taxa e franquia - Pel a entrega de
correspondencias nas estac;6es ferroviarias
e devido 0 pagamento da taxa n.O 59 do

tarifario em vigor (1$). alem do porte qu~
Ihe couber.
Estas correspondencias sao de franquia
obrigat6ria .
3.° - Sinalizac;ao - Estas correspondencia deverao conter no lado do enderec;o a
indicac;ao , bern visivel, a tinta vermelha,
manuscrita ou impressa : «A entregar na
esta.. ao feroviaria de ... "
Esta indica..ao pode ser substituida por
urn trac;o impresso, tambem a vermelho, em
diagonal, considerando-se, neste caso, que
a entrega devera' ter lugar na estac;ao ferroviaria principal que sirva a localidade de
destino.
4 - Se da localidade de origem para a de
destino houver mais de uma expedic;ao de
correspondencia por intermedio de uma ambuliincia postal ou a cargo de urn condutor
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os servic;os preparatorios da impressao, totografia, preparac;ao de chapas «off-set» e
de rotogravura, instalac;oes de gravura em
talhe-doce e de galvanoplastia, gabinete de
projectos, arquivos e secretaria tecnica.
Na construc;ao das fundac;oes, agora na
fase inicial, esta prevista a ampliac;ao do
mesmo edificio para mais urn an dar. E a
concepc;ao das plantas dos varios pavimentos obedeceu a regras que se julgam (micas
em edificios do genero, as quais tornam impossiveis as intercomunicac;6es nao verificadas, entre as diversas secc;6es de fabrico,
e reduzem ao minimo as necessidades de
pessoal para fiscaliza~ao dessas comunicac;oes.
UMA SUBSTITUIC.l\.O PROGRESS IVA
DAS VELHAS MAQUINAS
o primeiro e grande passe para a rem<>delac;ao e actualizac;ao da Cas a da Moeda
foi dado em 1941, com a construc;ao do edificio em que actualmente funciona. 0 seu
equipamento permanecia, porem, a essa
data, constituido por antiqufssimas maquinas, algumas quase seculares. So a partir
de 1949 se iniciou uma substituic;ao progressiva dessa velha maquinaria, tendo side investidos, durante dez anos, em renovac;ao
de material, cerca de 9 mil contos. Tal investimento permitiu actualizar quase por
completo os antiquissimos equipamentos de
fabrico de moeda e de impressao tipognl.fica.
A medida que 0 tempo passava, tornava-se, todavia, cada vez mais imperiosa a introduc;ao dos modern os processos, mais perfeitos e eficientes, para cumprimento integral das func;oes fabris da Casa da Moeda, as
quais se desdobram em trabalhos em metal
- fabrico da moeda metalica e medalhas,
gr-avura dos selos do Estado, fabrico de matrizes, punc;oes e chapas necessarios para
a confeq;ao dos valores do Estado; e em
trabalhos graficos e execuc;ao de valores do
Estado, em papel, especificamente: titulos,
letras, valores postais, estampilhas fiscais,
papel selado e todos os valores seiad os Oll
outros de que 0 Governo a incumbir.
Alem destas funC;6es fabris, a Casa da
Moeda tern a seu cargo a aplicac;ao dos selos do Estado sobre os valores em papf'l
pertencentes a particulares (titulos, cheques,
letras, etc.) e a aplicac;ao dos punc;oes de
garantia sobre todos os artefactos de ourivesaria e relojoaria vendidos no Pais. Esta
ultima actividade e exercida at raves das
contrastarias, que constituem · servic;os do
Estado integrados na Casa da Moeda.
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No que se refere a trab:ilhos em metal,
o equipamento utilizado esta em condic;oes
de produzir trabalho satisfatorio, devido a
urn programa de substituic;ao progressiva
das antigas maquinas das oficinas de am9cdac;ao, programa ainda em curso, e em cuja
execuc;ao foram investidos, nos ultimos dez
anos, cerca de 4 mil contos. Esta actual mente prevista a remodelac;ao do sistema de recozimento e branqueio dos discos para moeda, de forma a aplicar a essas operac;oes tudo 0 que se possa obter da tecnica moderna. Mas, dum modo geral, nenhuma modificaC;ao fundamental de processos de trabalho
S\! julgou necessario introduzir nas oficinas
de amoedac;ao.
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·TE MATICAS

AS OBRAS DEVERAO ESTAR
CONCLUIDAS EM 1961

o custo da construc;ao do novo p~vilhao
e de adaptac;ao do actual edificio esta calcui ado em 10.500 contos. A esta importancia
devem juntar-se a instalac;ao de talhe-doce,
que importa em 12 mil contos, e 0 equipamento para impressao de fundos e imp ressao em rotogravura, que custara cerca de 10
mil contos, 0 que perfaz urn total de, aproximadamente, 32.500 contos, dos quais apenas dois terc;os, quase 22 mil contos, representam urn dispendio em divisas est rangeiras.
Se se considerar urn dispendio medio lie
5 mil contos anuais de divisas estrangeiras
consumidas em pagamento de notas de banco, titulos e selos impressos fora do Pais,
pel os sistemas de talhe-doce e rotogravura,
a instalac;ao projectada representara um
dispendio correspondente a quatro ou cinco
anos, que sera elimitado com a instalac;ao
do fabrico de valores em Portugal. Este
facto, e a futura utilizac;ao da mao-de-obra
nacional, visto haver necessidade de recrutar e instruir mais pessoal, representam sensivel beneficio economico, logo apos a entrada em funcionamento das novas instalac;oes, 0 que se preve para 0 segundo semestre de 1961. Traduzindo 0 espirito de
progressiva iniciativa que orienta e anima 0
Ministerio das Financ;as, a remodelac;ao da
Casa da Moeda colocarn, assim, aquele estabelecimento, de brilhantes tradic;Oes, alias,
num estado de actualizac;ao que muito contribuira para prestigiar ainda mais 0 trabalho que dali sai, e para terminar com d
dependencia em que ainda estamos do estrangeiro, no que se refere a execuc;ao de
algumas obras da especialidade.

Durante muitos anos, apos 0 inicio da
Filatelia, os coleccionadores dedicavam-se,
regra geral, ao coleccionamento de selos de
todo 0 mundo, que nao era nem tare fa
muito dificil nem muito dispendiosa, por
qlJanto as emissoes rareavam, e aqueles selos que nos hoje consideramos de «clas~i
cos» e de grande valor, nao faziam sentir
o seu «peso» nas bolsas dos coleccionadores.
Hoje, merce de aspectos economicos,
merce de aspectos politicos e merce de outras razoes que nao interessam trazer aqui,
comec;ou a avolumar-se 0 numero de emissoes de selos, - umas para servic;o postal,
outras para propaganda dos paises, e todas
para castigar os filatelistas, - que semanalmente vaG inundando 0 nosso planeta. Ante
esta avalanche extraordimiria de selos, duas
alternativas se apresentam para os coleccionadores: ou dispender grandes somas para
man ter as suas colecc;oes j a iniciadas ha
muito, ou abandonar tao interessante e educativo passatempo-ciencia, por fait a de
meios que solucionassem tal problema. Nao
t~ Regulamento, a Comissao Executiva resolveni discricionariamente.
Aveiro, 1 de Julho de 1959.

A Comissao Executiva
Coronel Diamantino Antul1es do Amaral
Albetto Casimiro Ferreira da Silva
Dr. David Cristo
Eng." Paulo Seabra Ferreira
Jose da Pttrificat;iio Morais Calado
Carlos da Rocha Leitiio

Por
Jorge Pereira

era dificil preyer que seria a segunda alternativa, a seguida por grande numero dos
coleccionadores.
Felizmente que 0 ('spirito e inteligencia
dos povos vao evoluindo em todos os aspectos da vida, acompanhando 0 progresso. Foi
filho daqueles espirito e inteligencia que
apareceu 0 coleccionamento tematico, soluc;ao que os coleccionadores encontraram
para manter 0 seu lindo, engenhoso e artistico entretenimento, sem se obrigarem a
gastos astronomicos para acompanharem a
cadencia acelerada das emissoes de selos
atraves dos cinco continentes.
Na verdade, a Filatelia e tao extensa, que
abre numerosos caminhos aos investigadores, nao haven do necessidade de, a viva
forC;:1, querer dedicar-se 11 realizac;ao de uma
colecc;ao geral, pois muitas outras especialidades podem permitir a urn filatelista
ocupar agradavelmente as suas horas de
(kio.
Uma colecc;ao universal de assuntos desr70rtivos, onde encontramos lindissimos coloridos e todos os aspectos da educac;ao ffsica, e de todos os desportos que se praticam no mundo, da urn incontestavel conjunto e uma excepcional beleza a urn ou
a varios albuns em que se monte; a educa(iva e alegre diversidade de que se compile
uma colecc;5.o de fauna mundial; 0 aspecto
policromado e admiravel que nos surge nu-
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rna colec~1io de flores, onde se podem observar as reprodu~6es dos mais variados e estranhos exemplares de toda a flora universal; a original conjunto que nos da urna
colecc;:ao dos centemirios dos primeiros selos universais que, habitualmente e quase
par nanna, nos apresentaI}l a reproduc;:ao
dos primeiros selos de todos as pruses, dando-nos ainda urn pouco da Hist6ria do Correio atraves dos tempos; 0 nurneroso conjunto de selos de inspira~ao crista, colecc;:ao que apresenta urn interesse considenivel, muito delicado, em que a Hist6ria do
Cristianismo e representada sob todos os
aspectos, e onde se pode seguir a sua evoluc;:ao em todo 0 Mundo. Todas elas !lOS
most ram predicados que levam milhares de
coleccionadores e dedicarem-se-lhes de alma
e corac;:ao.
Nao tivemos intenc;:ao de falar em todas
as colecc;:5es tematicas conhecidas, pois que
muitissimas outras poderiamos aqui referir,
mas somente desejamos mostrar alguns
dos aspectos que levaram os coleccionadores a enveredarem para este novo. aspecto
da Fila telia.
Ao iniciannos esta secc;:ao, esperamos
con tar com a colaborac;:ao dos coleccionadores tematicos, e bern assim a presenc;:a dos
seus escritos, que julgarem de interesse para
esta secc;:ao.
Queremos ainda deixar aqui a expressao
do nosso agradecimento ao Sr. Dr. Vasconcelos de Carvalho, dignissimo Director deste
Boletim, pela honra do convite que nos dirigiu.

centenario do primeiro selo das Bahamas.
1 p ., 2 p ., 6 p . e 10 p.
Bulgaria - Emissao comemorativa do
80.· aniversario do primeiro selo da Bulgaria
12 c., 16 c., 60 c., 80 c., 1 I., 2 I.
FAUNA
Austria - Emissao comemorativa do Congresso Internacional de Cac;:a.
1 S., 1,50 S., 2,40 S. e 3,50 S .
Suic;:a - Serie cPr6-Patria»
4Oc.+10c. (salamandra petrificada)
FLORA
M6naco - Serie de Flores
5 f., 10 f.s/3 f, 15 f. ' s/l f ., 25 f.
s/6 f ., 35 f ., 50 f., 85 ., s/65 f. e 100 f.
Luxemburgo - Floralias de Mondorf-Ies-Bains.
1 f., 2,50 f. e 3f.
Israel- Emissao comemorativa do 11."
aniversario do Estado de Israel.
60 p., 120 p. e 300 p.
DESPORTOS
Austria - Serie desportiva
1 S. e 1,50 S.
J ugoshivia - Emissao comemorativa da
Festa Federal de Cultura Fisica das Associac;:5es «Partizan», da Jugoslavia.
10 din., 15 din., 20 din., 35 din., 55 din.,
55 din., 80 din. e 100 din.
Mong6lia - Emissao de propaganda dos
varios desportos nacionais.
.
5 mung., 10 mung., 15 mung., 20 mug.,
25 mung., 30 mung., 70 mung., 80 mung.
DlAS DO SELO
E spanha - Dia do Selo de 1959 (Obras
\ de Velasquez)
uLTIMAS EMISSoES:
15 c., 40 c., SO c., 60 c., 70 c., 80 c., 1 p.,
CENTENARIOS E ANIVERSARIOS DO
1,80 p., 2 p . e 3 p.
SEW POSTAL
Tunisia - Dia do selo de 1959
6 m. e 20 m.+5 m.
Alemanha Ocidental - Emissao comemoCuba - Dia do Selo de 1959
rativa do centenario dos primeiros selos pe
12 C. e 30 C. para 0 correia aereo.
Hamburgo e Lubeque
10 p.+5p. (Hamburgo)
20 p .+l0p. (Lubeque)
Bahamas - Emissao comemorativa do

LUSO- VINI COLA, LDA.

CO:MPRO
PORTUGAL e Ultramar Portugu~: Series novas usadas, s~los
emassados e qullo8, 86 de boa
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ALFREDO SCHICK
A'Partado 842
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A CASA DA MOEDA
VAl PASSAR A FABRICAR NOTAS DE BANCO
depois das obras que estoo em curso para
a introducao das tecnicas mais modernas
A Casa da Maeda esta a passar por importantes transfonnac;:5es nos seus servic;:os
fabris, de modo a tornar-se integralmente
apta a cumprir 0 papel de relevo que lhe
cabe no quadro das actividades do departamento que orienta a vida financeira do Pais .
Os melhoramentos, que or~am, no seu total, em cerca de 32500 contos, englobam a
construc;:ao de urn novo pavilhao, no conjunto das actuais instalac;:5es que se erguem
na zona confinada pelas avenidas Miguel
Bomb~rda, Defensores de Chaves e Joao
Cris6stomo e Rua Filipa de Vilhena, destinado ao fabrico de valores pelos sistemas
de impressao ainda nao existentes naquele
estabelecimento do Estado : talhe-doce policn~mico, para selos, titulos e notas; rotogravura, para selos; e «off-set»-seco, para
fundos de titulos e notas.
Estes novos processos de impressao colocarno a Casa da Maeda a par dos modernos estabelecimentos congeneres estrangeiros, visto que actualmente disp5e apenas
dos dois metodos generalizados a quase todas .as gran des empresas graficas nacionais :
impressao tipografica e a uoff-set ...humido .
Par este facto, pela facilidade de execuc;:1io
de falsificac;:5es, e pela dificuldade de identificac;:ao das mesmas, esses dois processos
nao con vern ao fabrico de valores em papel
que exijam grandes condic;:6es de seguranc;:a,
motivo par que a Casa da Moeda nao esta
actualmente em condic;:5es de fabricar not as
de banco. 0 sistema universalmente consagrado ao fabrico. de notas e outros valares de maior seguranc;:a, pela complexidade da sua confecc;:ao e pelas maiores
possibilidades de identific~ao das falsificac;:5es, e 0 de talhe-doce, utilizado em
quase todos as paises. Pelas possibilidades
artisticas que oferece, e ainda empregado
em emiss6es de selos comemorativos. Tambern esta a ser muito usado, como complemento, 0 de «off-set»-seco, a varias cores
simultaneas, que oferece grandes vantagens
de finura de impressao e de manutenc;:ao de
igualdade de caracteristicas em longas tiragens. Para 0 fabrico de selos, e mais empregada a impressao em rotogravura.
Quanto ao processo talhe-doce, na Eu-

ropa so ainda nao instalado em Portugal.
Dinamarca e Luxemburgo, 0 equipamento
ja escolhido para a Casa da Maeda representa a ultima palavra da tecnica, pennitindo a grava~ao simultanea de tres cores,
com perfeito registo entre si. Para 0 de impressao de fundos , preve-se a aquisic;:ao. de
material tambem modernissimo, para gravacao simultanea de cinco cores, tres na
frente e duas no verso, com registo matematico dentro de cada urn e entre as duas
faces do papel. Quanta a rotogravura, vai
ser adquirido urn equJpamento susceptivel
de imprimir a quatro cores, e munido de
dispositivos electronicos de registo simul!fllleo das diferentes tonalidades.
Por cste descritivo inicial, pode formar-se uma ideia segura da grande importancia
da re.modelac;:ao, que engloba as mais modernas maquinas de impressao de valores,
dcstinadas a confecc;:ao de selos, notas c
titulos com muito maior seguranca, perfcic;:ao e beleza.

o

NOVO PAVILHJ.O PARA FABRICO
DE VALORES EM PAPEL
Mas, para a instalac;:ao dessas novas maquinas, houve necessidade de construir-se
urn outro pavilhao, dentro do actual edificio
fabril. Depois de visitas feitas a instalac;:5es
congeneres estrangeiras, por pessoal tecnico
da Casa da Moeda e pelo arquitecto Jorge
Segurado, autor do projecto inicial, assentou-se nas caracteristicas das novas depelldencias.
Assim, a referido 'pavilhao tera uma area
oficinal superior It ocupada actualmente pelos servic;:os graficos da Casa da Maeda, e
sera constituido par cave e dois pavimentos. A cave destina-se aos servic;:os sujos,
ligados aos trabalhos de impressao (recuperac;:ao de solventes e fabrico de tintas) e a
arrecadac;:iies, casas-fortes, etc. 0 piso terreo, aos servic;:os de impressao, talhe-doce,
uoff-set» e rotogravura, secc;:5es de acabamento e conferencia de notas e de acabamento e conferencia de titulos e selos, annazens de papeis fiduciarios e cas a-fortes necess arias ao funcionamento dos mesmos servic;:os. 0 primeiro andar, destina-se a todos

FOLHAS DE ALBUM,

•
DE CARTOLINA QUADRICULADA,
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o nosso 102.° leilao foi 0

maior leilaQ de selos
do ap6s-guerra na Republica Federal Alema

NVMERO «RECORD» DE CONCORRENTES E DE VOLUME DE VENDAS, FOI
RESULTADO DUM TRABALHO PERTINAZ E INTENSIVO, E DE PROPAGANDA EM TODO 0 MUNDO.
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MARCA TORRES.

A TELEVISAO ALEMA, VARIAS ESTA90ES DE RADIO E A IMPRENSA INTERNACIONAL RELATARAM TAL ACONTECIMENTO.
A LISTA COM OS RESULTADOS DE TAL LEILAO PODERA SER REMETIDA,
SEM DESPESAS, A QUEM A REQUISITAR.

EM DUAS CORlES,
CINZENTA OU SEPIA,

103.° Leilao Intemacional - Outubro,
em Duesseldorf
PODEM SER FEITAS DESDE fA AS REMESSAS PARA ESTE LEILAO.

MARCA TORRES.

OS LOTES MUlTO GRANDES PODEM SER LEVANTADOS NA LOCALIDADE DO

RESPECTIVO VENDEDOR, SE ESTE ASSIM 0 DESEfAR.

AS PREFERIDAS
POR TODOS OS BoONS FILATIELISTAS.

UMA DAS MAIORES TIRAGENS DO MUNDO, DE CATALOGOS DE LEILOES
DE SELOS, GARANTE A VALORIZA9AO MAXIMA DO SEU MATERIAL.
UTILIZE AS NOSSAS RELA90ES GOMERCIAlS ESPALHADAS POR TODO 0
MUNDO, EM CONTACTO DIRECTO COM OS PRINCIPAlS FILATELISTAS.
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PREC;O-BASE DE CADA LOTE £ ESTABELECIDO POR ACORDO DE AMBAS
AS PARTES. A NOSSA COMISSAO £ APENAS DE 15%

MARCA TORRES,
A VENDA N A SECRETARIA DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL, E NOS PRINCIPAlS
COMERCIANTES DE SElJOS DO NOSSO P AfS.

EDGAR

MOHRMANN
Leiloeiro autorizado

HAMBURG I, Speersort 6, ALEMANHA. Telegramas: EDMORO, Hamburg.
Categorizada firma leiloeira no continente europeu, de reputa<;ao mundial.
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"
Desde muito novo, tive certa inclinac;ao
pela filatelia. Como, port!m, nao tive quem
me legasse uma boa colecc;ao para continual', nem dispunha de meios para adqlliri-Ia, vistas as dificuldades de aquisic;ao,
e a complexidade das variedades e numero
de especies, em breve desisti, para recomec;ar mais tarde com uma ctematica •.
PrincipiaI' uma colecc;ao universal sob
os moldes classicos, e quase que como entl'ar num labirinto, sem possibilidades de
chegar ao fim. Se, para os velhos, ja representa muita complicac;ao, para os novos, que
pela lei de menor esforc;o nao gostam de
coisas complicadas, nem tern paciencia para
clas, representa, portanto, muito mais.
Dai certo desinteresse pela filatelia ...
Ora resolver em parte este problema era
rcalmente tlma coisa grande, e essa coisa
grande conseguiu-se com 0 aparecimento
das «Colecc;oes Tematicas».
Foi como que urn arejamento da filatelia, estimulou-se 0 espirito de coleccionadpr nos simples admiradores de selos, e,
neste movimento, num curto espac;o de
tt;mpo, fizeram-se girar milhoes e milh5es
de selos, em valorizar;ao constante e progressiva, para bern da filatelia. E quanta
mais nao fosse, gerou-se 0 interesse dos no\·os, que estava em risco de perder-se, ao
criar-se esta modaJidade que e afinal deles,
dos novos, ou seja nossa.
A colecr;ao tematica e, como toda a
gente sabe, uma colecr;ao feita segundo urn
plano determinado, que obedece a ideia ou
tern a inspirado nos motivos que os selos
apresentam ou representam.
o tern a e a ideia condutora na organi·
zar;ao da colecr;ao. E organizar;ao e a disposi¢ao das partes, necessarias para 0 lim
a que se destina. 0 mesmo sera dizer pOl'
com ordem ou dispor com metodo as partes, de modo a produzirem 0 efeito desejado. Ao coleccionar seja 0 que for, tercmos de aliar portanto 0 conceito de ordem,
de metodo, e a cste anda implicitamente
aliado 0 conceito de lugar no tempo.
A colecr;ao de selos, no conceito classico,
l! apenas a disposir;ao dos mesmos segunrlo
a ordem cronol6gica das suas emissoes.
Atende-se, portanto, tlnicamente, a cronologia e ao lugar ou pais da emissao. Nas

ULTRAMAR
Por
Jose de Gols Rom'o Coutlnho

tematicas , nao e a cronologia 0 essencial,
mas 0 motivo do selo. A colecr;ao sera entao urn con junto de per;as com determinado
motivo, como fauna, flora, maquinas, desporto, etc., segundo a ideia do coleccionador. E esse conjunto tenl de ser ordenado
de harmonia com essa ideia. Assim, se urn
individuo coleccionar fauna, pode-a colecdonal' de varias formas: dividindo a fauna
em grupos, conforme a zoologia, conforme
os locais que habitem, con forme a alimentar;ao de que se nutram, etc. :e l6gico que em
cada grupo, os selos deverao ser dispostos
tambem com ordem, e entao teremos de
atender igualmente a data da emissao e
ao pais, de contrario sera uma salgalhada.
Suponhamos, POl' cxemplo, que 0 tern a
e unicamente «a fauna na filatelia» . Nao ha
duvida de que na disposir;ao teremos de
a\'ender a cronologia e ao pais. De contrario juntariamos selos de 1890 com selos de
1950, e selos da China com selos de permeio do Brasil e da Russia, e Cicaria narla
menos que ... uma «salada russa •.
Ora no regulamento das colecr;6es tematicas, aprovado pela Federar;ao Internacional de Filatelia, e publicado no penultimo
numero do «Boletim do Clube Filatelico de
Portugal. , diz 0 artigo 3.·:
«Nao pode considerar-se colecr;ao tenuitica aquela que classifica os selos pol' pais
ou POl' ordem cronoI6gica •.
Pergunto:
Se a colecr;ao e a expressao do tema,
e este, pOl' exemplo, for «Flores», admiti;t1do que estas se dividam conforme a clivisao cientifica da botanica, como se hao-de
ordenar os selos com malmequeres?
De duas, uma. Ou se colecciona s6 urn
malmequer - uma especie portanto de caJa
quaJidade - e en tao teremos uma tematica
super reduzida e sem interesse, ou entao
juntaremos todos os selos com malmequeres. e a 16gica e que os classifiquemos cronologicamente e por palses.
No primeiro caso, teremos pois uma tematica sem importancia nem interesse, e,
coleccionando assim uma especie de cada,
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PORTARIA N.o 16.779
26 de J ulho de 1958
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, nos termos do disposto no artigo 45.° do Regulamen to para a Execur;ao do Servir;o de Correspondencias Postais nas Provincias Ultramarinas, aprovado pelo decreta n.O 40.592,
de 5 de Maio de 1956, e tendo em vista os
novos valores de limites e taxas fixados na
Convenr;ao Postal Universal enos respectivos Acordos de execur;ao dos servir;os revistos em Otava, que sejam feitas nas tabelas
gerais de taxas e portes postais das provincias ultramarinas, aprovadas pela Portaria n :' 15970, de 13 de Setembro de 1956,
de harmonia com 0 estabelecido no n .· 4.°
desta portaria, as alterar;oes constantes do
anexo junto, a vigorar a partir de I de
Abril de 1959.
Ministerio do UItramar, 26 de Ju,l ho de
1958 - 0 Ministro do Ultramar, Raul Jorge
Rodrigues Ventura.

Residencia do Governo-Geral. em Goa,
aos 5 de Julho de 19556 - 0 Governador-Geral, Paulo Benard Guedes.
N. R. - POI' serelll 11luito extensas, /1(10 111tblicamos os anexos a estas duas
portal'ias.
MIN1STERIO DAS COMUNICA(X)ES
Administrar;ao-Geral dos Correios, Teh~grafos
e Telefones
Direq:ao dos SenJi90s Industriais
PORTARIA N.o 17.269
17 de Julho de 1959
Cria e manda POl' em circular;ao, cumulativamente com as que estao em vigor,
uma serie de selos postais comemorativos
do milenario de Aveiro, com as dimensoes
de 34,5mm x 25,5mm, denteado 13, nas taxas,
cores e quantidades seguintes:
1$ - Figura, quadricula e contornos
em roxo sobre fundo amarelo 9.000.000
5$ - Figura, quadricula e contornos
em verde escuro sobre fundo
cinzento .. ........ ...... ... .............. 1.000.000

ESTADO DA INDIA
GOVERNO GERAL
PORTARIA N.o 6.689
5 de ] ullto de 1958
Tendo sido estabelecidos neste Estado
os Sen'ir;os de Transportes Aereos privativos:
Tornando-se, POl' isso, necessario actualizar a tabela das sobretaxas aereas a cobrar nas correspondencias-aviao expedidas
deste Estado;
.
Nos termos do n.· 9.· do artigo 24.· do
Decreto n.O 34.076, de 2 de Novembro de
1944:
Ouvido 0 Conselho de Governo;
No uso da competencia atribuida pelo
artigo ISS.· da ConstituiGao, 0 Governador-Geral do Estado da India manda
E aprovada e posta em vigor, a partir de
15 de Julho de 1956, a tabela de sobretaxas
aereas a cobrar nas correspondencias-aviao
expedidas deste Estado, que baixa assinada
pelo Chefe da Repartir;ao Central dos Servi~os dos Correios, Telegrafos e Telefones, e
faz parte integrante desta portaria.
Cumpra-se.

selos falsos
ba chIna
A British Philatelic Association acaba de
nos comunicar que tern aparecido no mercado diversas falsificar;oes das sobrecargas
da Repllblica de 1912, e, em especial, os
valores mais raros das mesmas, como seja
a sobrecarga invcrtida Yvert 96a e outras,
inclusive erros e variedadcs que nao existiam.
Tambem foram feitas falsificar;oes de
outras emissoes, com sobrecargas referentes
as varias provincias.
Rccomenda-se a maior cautela com estes
!>e1os. que, provenientes da Asia, tern sido
introduzidos por meio de p ermutas com coleccionadores da Europa e da America.
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MOQAMBIQUE

BELGICA

1135-Prof. Antonio Esquivel - Caixa Postal
696 - Lourenc;o Marques - Po, Fr,
In, T. N. U. 60. 3.

3453-Victor Dielen - Streepstraat 109Kapellen - (P) AI, In, Fr, T. 60. 63.
Tematica de animais. 90.

BRASIL
3094-Hans R. Frillmann - Caixa Postal
1218-S. Paulo-(A) Po, Es, AI, In, Fr,
T. s6 com 7 e B. 90.
3455-Alcides M. de A. Correa - Rua Simao Alvares, 135 - Apartado, 34 S. Paulo - (M) Po, T. N. U. 60.
3459-Paulo G. Florentino - Rua lringu Joffily, 139 - Joao Pessoa - Paraiba do
Norte - T . . V. N. U. 60.

ESPANHA
2995-Manuel Soto Vieiro - Av. Marechal
Sanju,rjo, 190-3.° - La Coruiia - Fr,
In, AI, Es, Po, T. N. 60. 62. 1. 2. 5. 10.
29. 31. 64. 65. 80. 90. Da Espaii.a e Colonias - Sport, Animais, Flores Colonias en 62.
3446-Francisco Rubio Cano - Soberania
Nacional, 32 - Ceuta - Es, T . N. U.
60. I. 2. 6. do Sui' 90.

ARABIA SAUDITA
3456-Mohamed Taher Tounissi - Direction
Generale des P.T.T. - La Mecque
Fr, T. C. V. N. U. 60. 67. 90/ 1958.

INDONESIA
3444-Hehry Oey Giek Liong - Dj!. Rembang 9 - Djakarta Ill/6 - T. C. V.
N. U. 60. 3.

INGLATERRA
1045-Andrcw Johns ton - 189 The. Coaning
Montherwell - Scotland.

PAQUISTJiO
3458-Malik Inte rnational Pen-Friends Club
- 28/ 68 Kashiniri Moh.-Sialkot City
- Change - Exchange.

POL6NIA
3443-Roman Scienski - Skrytka poczt. 2B
- Tarnow 1 - PI, Fr, AI, In, 61. 3.
Temliticas de fauna, flora, desportivos
90. 96.
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e sempre reduzido. «Deste modo, 0 coleccionador de selos com animais, au, mesmo
mais restritamente, de selos com bovideos,
contentar-se-a com urn bisonte noutro selo
mais barato, onde alias teni a possibilidade
de encontrar reproduc;i5es mais fieis do animal segundo a ponto de vista zooI6gico».
Esta e a maneira de ver do senhor Professor Dr. Carlos Trincao, na interpretac;ao
do referido artigo, - que nao e alinal a nossa, nem, possivelmente, ados tais «90% dos
coleccionadores p,ortugueses».
Se encararmos as colecc;i5es tematieas
daquele modo, entao pouco teremos de esperar delas, pois nao passarao de uma brincadeira de crianc;as, como a confecc;ao de
urn album de bonecos ou de animais. E
quando aparecesse urn selo novo? Ja nao
tinha lugar na colecc;ao.
E nem se diga que 0 valor duma tematiea esteja na soma dos conhecimentos do
tern a que revele 0 coleccionador. As tematieas nao interessam filatelicamente como
testes de conhecimento cientifico. Interessam, sim, pela beleza dos selos que nos
mostram, dentro do tern a que se seguiu.
Concord amos que «0 selo de correio deve
ser sempre 0 motivo principal e dominante

ARGENTINA

ROSSIA

3457-Carlos Alberto Viegas - Barcena n."
1154-Dt.-A - Buenos Aires - Po, Es ,
T. 1. 2. 10. 12. 15. 20. 24. 4. de 6.

3454-Stepas Uzdonas - Demokratu 22a Kaunas - Litov. - (M) Es, Fr, In,
AI, PI. Russo. T. C. N.-U. 60. 90.96.61.

de toda a colecc;ao tematica», e concordamos com os restantes artigos do regulamento, 0 que nos leva a pensar que 0 artigo
3.· podera ter uma interpretac;ao diferente.
Niio se podera entender que nao deve
ser considerada tematica aquela colecc;ao
que apenas cIassifica os selos por pais ou
por ordem cronol6gica, e niio atende aD
motivo do selo?
Se assim e, estamos de acordo. 0 contrario e que nos nao parece compreensivel.
E se niio, experimente-se 0 que se pode
fazer numa tematica sem atender a cronologia e ao pais_ JUdltar uma ou duas dUzias
de selos 56 pelo motive dos mesmos, e urn
de cada especie, e muito pouco, para nao
dizer nada. Mas como e mais do que isso,
aguardemos que a anunciada exposi<;ao, que
lhe vai ser destinada, assim 0 mostre.
Cuidado, porem, com os criterios, senao
o interesse que se pretende alcanc;ar redundara em desinteresse.
Continuamos a gostar das lic;i5es dos
mestres, e com eles queremos aprender.
Chamamos por is so a sua aten<;ao, para
que a lic;ao nao redunde em desencorajamento.

,

(

320B-Walter Burada - Str. Memorandului
47 - Timisoara - AI, Fr, T. N. 60 Tematica de flores, animais, U.P.U. Centemirio do Selo de 3. BO. 90. 96.
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RUA D4S GA.VEAS, 55-5'7
LISBOA
TELEF.34006
BAIRRO ALTO-PORTUGAL

*

RESTAURANT£ TIPleO
RESTAURANT TYPI'QUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
\

ABERTO TODA A NOlTE
ODVERT TODTE LA NUlT
OPEN ALL NIGHT
I

LISTA DE S6CIOS DO

91m carimbo {aLso de correia aereo

CLUBE FlLATELICO DE PORTUGAL
una DEl Sill -116mOERLISTE -MEMBEBS LISlE - mn DES IEMBRES

Devemos partir do principio de que . os
objectos franquiados s6 devem . ser .obht~
rados com carimbos dos correlOS, Isto e,
oficiais .
Fazer particularmente carimbos para
obliterar correspondencias, quando ~s correios nao fizeram ou nao usaram canmbos,
e considerado uma ilegalidade, e esses earimbos simples falsifieac;6es.
Encontra-se generalizado internacionalmente 0 usa de carimbos particulares nos
primeiros voos, os quais, com
rolar ~os
anos, e devido a falta de docu":1enta~ao,
deixam fiear os eoleecionadores mdeclsos
sobre se foram ou nao oficiais tais carimbos.
o nosso museu dos C.T.T. disp6e de pouco mais de meia dtizia de earimbos. q~e
serviram para marcar a correspo?dencla
de alguns primeiros "oos, para mwtas dezenas deJes que tern partido ou ehegado
ao Pais e Ultramar.
.
E altura dos investigadores e coleeclOnadores sanearem este ramo da f!lat~lia,
porque na parte que toea aos p~m_elros
voos, por ser ainda de recente cnac;ao, a
tarefa nao deve ser dificil.
Vamos dar 0 primeiro passo, e deixamos
o caminho aberto para outros que 0 deseiarem fazer. Nao devemos concordar com
't udo 0 que nos queiram ~~er crer com?
autentico, por simples esplnto de comodldade ou fazermos vista grossa sobre urn
dos 'objectos mais caros da fiJateJia: sobrescritos de primeiros voos.
Pois bern 0 carimbo' descrito no Catalogo de Carlmbos do «Merc~do Filate!ic:.0 »,
a paginas 135, e com ~ segumte des~nc;a?:
Viagem Inaugural Llsboa-Frankfurt,Mam,
pela Deutsche-Lufthansa. Lisboa, 2 de Outubro de 1955.

Por
Jose Rodrigo Dies Ferreira
24 - Qualquer taxa ... ... ...... ,. ..... .. 150$00
roi feito por iniciativa particular, mas nao
sabe por quem nem onde.
.
Alias, conhece-se que 0 expedldor ~ ret:cbedor dos sobrescritos e urn colecclO!1ador de nome Kurt Dahmann, de Berhm .
que, convidado pelo nosso Clube a fornecer
informac;6es detalhadas, se escusou a responder a nos sa correspondencia.
.
Este coleccionador 'promoveu uma ex·
posic;ao em Berlim, em 1956, e editou urn
livro (1) onde, a pagina 16, vern a f.otog~.
fia do sobrescrito de que estamos dlscutmdo a veracidade.
•
A quando do fecho das malas para .o voo
da-Ll'fthansa, tivemos 0 cuidado de en de·
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rec;ar varias cart:,-s, e nenhu!'11a delas osten·
ta qualquer canmbo especial. me~mo depois de termos feito a recomendac;ao especial do que pretendiamos . Veja·se a gravura
acima.
. .
o falsificador deve ter sido urn pnnCl'
piante na materia. e teve muita falta de
atenc;ao.
Os selos estao oblitel"ados com a ~arca
de dia de 3 de Outubro de 1955, e 0 canmbo
Deutsche Lufthallsa - «Elltwickltmg
ulld Ileugrundung. Geshichte der deuts·
chen Luftpost», von Kurt Dahmann
Berlin, 1956.

~

3394-Eng.o Per Balch-Barth - Quinta do
Vale de Pereira - Arcozelo - Po~te
de Lima - Po, Fr, In, AI. Noruegues,
Sueeo, Dinamarques, T. C. V. N. U.
60. 4. 5. 15. 97.
3415-Antonio Joao Martins de AbreuAv. Guerra Junqueiro, 26-5.oo-Esq. Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N . U. 60.
1. 2. 3. 90. 94.
3423-Adriano . Jose Granjo - Avenida dos
Aliados. 211·5.°, Sal a E (Edificio Ga·
rantia) - Porto - (P) Po. Fr, T. C.
V. N. U. 60. 3.
3441- Franciseo Madeira da Silva - Bairro
da Calc;ada dos Mestres, Rua 8 n.· 13
-Lisboa - (M) T. C. V. N. U. 60.
I. 2. 3. 94.
3442-Ant6nio Joaquim Rosado da Cruz-Rua Janett, 20 - Lagos - Faro (P) Po . Fr. Es, T . N . U . 60. 3. 94. Cai·
xas de fosforos.
.
3445-Jose Prazeres - Av. Gomes Pereira,
60-1.0 (Benfica) - Lisboa 4 - (M) V.
N. 60. 1. 2. Desportos. 24. 28. 90. 94.
3447-Dr. Nuno Antonio de Carvalho Est~yes da Rosa - Av. dos Estados Um·
dos da America. lote 14-1.°-Dt.o - Lis·
tern a data de 2 de Outubro de 1955, data
em ql'e de facto se realizou 0 vOo'. eonforme comunicac;ao da Lufthansa- Lmhas
Aereas Alemas, que diz textualmente, na sua
carta de «Lisboa, Rol- 18.5.1959,.. . temos
o prazer de informal" que 0 primeiro voo
dil Alemanha para Lisboa-voo LH170foi em 1 de Outubro de 1955, e de Lisboa
para a Alemanha-voo LHI71, em 2 de Qutubro de 1955».
Pclo expos to. parece·nos que a fal sidade
deste carimbo fica bern esc\arecida, devend?
ser retirado do Catalogo do «Mercado Fl'
latciico • .

boa - (M) Po. Fr, In, T. C. N. 60.
1. 2. U.P.U. 28. 90.
3448-Manuel Pinto de Moura Teixeira Rua de Arroios, 40-5.··Dt. - Lisboa (M) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. P. em
3. 94.
3449-Francisco' Jose Roquette e SilvaCasal Erteiro - Cruz Quebrada Lisboa - (P) Fr, T. C. N. U. 60. 1.
2. 93.
3450-Dr. Fernando de Abranches Ferrao-:Rua do Crucifixo, n.O 50-1.°·Esq. - Llsboa.
3451-Saul Godinho - Rua Tenente Espanca, 26-2.0 -Esq. - Lisboa - (P) T. C.
V. N. U . 60.
3482-Joao Trindade Calha - Roo Tenentc
Valadim, B - Portalegre - (P) Po,
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 5. 15.
346O-Virgilio Eduardo de Olivei~ - Secretario de Financ;as - Albufelra - (A)
C. N. U. 60. I. 2. 72. 1. 2.
3461-Antonio Jorge da Piedade Barata -:Rua Luciano Cordeiro. 46-4.0 -Dt.-L1s·
boa 1 - (P) Po. T. N. U. 60. 3. 93. 94.
3462-Rui Vasco de Macedo Martins - Av
Infante Santo, lote 2-C-I.°-Dt. - Lis·
boa - T. C. V. N. U. 60.
3463-Jose de Melo Baeta - Rua Aure3,
139-1." - Lisboa - (M) Po. Fr, Es, T.
C. V. N. U. 60. I. 2. 13. 21. 90. 94.

ANGOLA
3248-P.e Manuel Alves Braga - C. P. 46 Silva Porto - (M) Po. Es. Fr, Recebe
tam bern em In. It. Ep. T. U. Angola
por 60. Desportos e Religiao N . 1I. de
preferencia 64. 80. 90/1958. 93. 94.

INDIA PORTUqUESA
J095-Capitao Helder Sarmento - Velha
Goa - (M) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3.
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roi feito por iniciativa particular, mas nao
sabe por quem nem onde.
.
Alias, conhece-se que 0 expedldor ~ ret:cbedor dos sobrescritos e urn colecclO!1ador de nome Kurt Dahmann, de Berhm .
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.
Este coleccionador 'promoveu uma ex·
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696 - Lourenc;o Marques - Po, Fr,
In, T. N. U. 60. 3.

3453-Victor Dielen - Streepstraat 109Kapellen - (P) AI, In, Fr, T. 60. 63.
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3094-Hans R. Frillmann - Caixa Postal
1218-S. Paulo-(A) Po, Es, AI, In, Fr,
T. s6 com 7 e B. 90.
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mais restritamente, de selos com bovideos,
contentar-se-a com urn bisonte noutro selo
mais barato, onde alias teni a possibilidade
de encontrar reproduc;i5es mais fieis do animal segundo a ponto de vista zooI6gico».
Esta e a maneira de ver do senhor Professor Dr. Carlos Trincao, na interpretac;ao
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lhe vai ser destinada, assim 0 mostre.
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o interesse que se pretende alcanc;ar redundara em desinteresse.
Continuamos a gostar das lic;i5es dos
mestres, e com eles queremos aprender.
Chamamos por is so a sua aten<;ao, para
que a lic;ao nao redunde em desencorajamento.

,

(
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l€Cjlslacao
"
Desde muito novo, tive certa inclinac;ao
pela filatelia. Como, port!m, nao tive quem
me legasse uma boa colecc;ao para continual', nem dispunha de meios para adqlliri-Ia, vistas as dificuldades de aquisic;ao,
e a complexidade das variedades e numero
de especies, em breve desisti, para recomec;ar mais tarde com uma ctematica •.
PrincipiaI' uma colecc;ao universal sob
os moldes classicos, e quase que como entl'ar num labirinto, sem possibilidades de
chegar ao fim. Se, para os velhos, ja representa muita complicac;ao, para os novos, que
pela lei de menor esforc;o nao gostam de
coisas complicadas, nem tern paciencia para
clas, representa, portanto, muito mais.
Dai certo desinteresse pela filatelia ...
Ora resolver em parte este problema era
rcalmente tlma coisa grande, e essa coisa
grande conseguiu-se com 0 aparecimento
das «Colecc;oes Tematicas».
Foi como que urn arejamento da filatelia, estimulou-se 0 espirito de coleccionadpr nos simples admiradores de selos, e,
neste movimento, num curto espac;o de
tt;mpo, fizeram-se girar milhoes e milh5es
de selos, em valorizar;ao constante e progressiva, para bern da filatelia. E quanta
mais nao fosse, gerou-se 0 interesse dos no\·os, que estava em risco de perder-se, ao
criar-se esta modaJidade que e afinal deles,
dos novos, ou seja nossa.
A colecr;ao tematica e, como toda a
gente sabe, uma colecr;ao feita segundo urn
plano determinado, que obedece a ideia ou
tern a inspirado nos motivos que os selos
apresentam ou representam.
o tern a e a ideia condutora na organi·
zar;ao da colecr;ao. E organizar;ao e a disposi¢ao das partes, necessarias para 0 lim
a que se destina. 0 mesmo sera dizer pOl'
com ordem ou dispor com metodo as partes, de modo a produzirem 0 efeito desejado. Ao coleccionar seja 0 que for, tercmos de aliar portanto 0 conceito de ordem,
de metodo, e a cste anda implicitamente
aliado 0 conceito de lugar no tempo.
A colecr;ao de selos, no conceito classico,
l! apenas a disposir;ao dos mesmos segunrlo
a ordem cronol6gica das suas emissoes.
Atende-se, portanto, tlnicamente, a cronologia e ao lugar ou pais da emissao. Nas

ULTRAMAR
Por
Jose de Gols Rom'o Coutlnho

tematicas , nao e a cronologia 0 essencial,
mas 0 motivo do selo. A colecr;ao sera entao urn con junto de per;as com determinado
motivo, como fauna, flora, maquinas, desporto, etc., segundo a ideia do coleccionador. E esse conjunto tenl de ser ordenado
de harmonia com essa ideia. Assim, se urn
individuo coleccionar fauna, pode-a colecdonal' de varias formas: dividindo a fauna
em grupos, conforme a zoologia, conforme
os locais que habitem, con forme a alimentar;ao de que se nutram, etc. :e l6gico que em
cada grupo, os selos deverao ser dispostos
tambem com ordem, e entao teremos de
atender igualmente a data da emissao e
ao pais, de contrario sera uma salgalhada.
Suponhamos, POl' cxemplo, que 0 tern a
e unicamente «a fauna na filatelia» . Nao ha
duvida de que na disposir;ao teremos de
a\'ender a cronologia e ao pais. De contrario juntariamos selos de 1890 com selos de
1950, e selos da China com selos de permeio do Brasil e da Russia, e Cicaria narla
menos que ... uma «salada russa •.
Ora no regulamento das colecr;6es tematicas, aprovado pela Federar;ao Internacional de Filatelia, e publicado no penultimo
numero do «Boletim do Clube Filatelico de
Portugal. , diz 0 artigo 3.·:
«Nao pode considerar-se colecr;ao tenuitica aquela que classifica os selos pol' pais
ou POl' ordem cronoI6gica •.
Pergunto:
Se a colecr;ao e a expressao do tema,
e este, pOl' exemplo, for «Flores», admiti;t1do que estas se dividam conforme a clivisao cientifica da botanica, como se hao-de
ordenar os selos com malmequeres?
De duas, uma. Ou se colecciona s6 urn
malmequer - uma especie portanto de caJa
quaJidade - e en tao teremos uma tematica
super reduzida e sem interesse, ou entao
juntaremos todos os selos com malmequeres. e a 16gica e que os classifiquemos cronologicamente e por palses.
No primeiro caso, teremos pois uma tematica sem importancia nem interesse, e,
coleccionando assim uma especie de cada,

)
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PORTARIA N.o 16.779
26 de J ulho de 1958
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, nos termos do disposto no artigo 45.° do Regulamen to para a Execur;ao do Servir;o de Correspondencias Postais nas Provincias Ultramarinas, aprovado pelo decreta n.O 40.592,
de 5 de Maio de 1956, e tendo em vista os
novos valores de limites e taxas fixados na
Convenr;ao Postal Universal enos respectivos Acordos de execur;ao dos servir;os revistos em Otava, que sejam feitas nas tabelas
gerais de taxas e portes postais das provincias ultramarinas, aprovadas pela Portaria n :' 15970, de 13 de Setembro de 1956,
de harmonia com 0 estabelecido no n .· 4.°
desta portaria, as alterar;oes constantes do
anexo junto, a vigorar a partir de I de
Abril de 1959.
Ministerio do UItramar, 26 de Ju,l ho de
1958 - 0 Ministro do Ultramar, Raul Jorge
Rodrigues Ventura.

Residencia do Governo-Geral. em Goa,
aos 5 de Julho de 19556 - 0 Governador-Geral, Paulo Benard Guedes.
N. R. - POI' serelll 11luito extensas, /1(10 111tblicamos os anexos a estas duas
portal'ias.
MIN1STERIO DAS COMUNICA(X)ES
Administrar;ao-Geral dos Correios, Teh~grafos
e Telefones
Direq:ao dos SenJi90s Industriais
PORTARIA N.o 17.269
17 de Julho de 1959
Cria e manda POl' em circular;ao, cumulativamente com as que estao em vigor,
uma serie de selos postais comemorativos
do milenario de Aveiro, com as dimensoes
de 34,5mm x 25,5mm, denteado 13, nas taxas,
cores e quantidades seguintes:
1$ - Figura, quadricula e contornos
em roxo sobre fundo amarelo 9.000.000
5$ - Figura, quadricula e contornos
em verde escuro sobre fundo
cinzento .. ........ ...... ... .............. 1.000.000

ESTADO DA INDIA
GOVERNO GERAL
PORTARIA N.o 6.689
5 de ] ullto de 1958
Tendo sido estabelecidos neste Estado
os Sen'ir;os de Transportes Aereos privativos:
Tornando-se, POl' isso, necessario actualizar a tabela das sobretaxas aereas a cobrar nas correspondencias-aviao expedidas
deste Estado;
.
Nos termos do n.· 9.· do artigo 24.· do
Decreto n.O 34.076, de 2 de Novembro de
1944:
Ouvido 0 Conselho de Governo;
No uso da competencia atribuida pelo
artigo ISS.· da ConstituiGao, 0 Governador-Geral do Estado da India manda
E aprovada e posta em vigor, a partir de
15 de Julho de 1956, a tabela de sobretaxas
aereas a cobrar nas correspondencias-aviao
expedidas deste Estado, que baixa assinada
pelo Chefe da Repartir;ao Central dos Servi~os dos Correios, Telegrafos e Telefones, e
faz parte integrante desta portaria.
Cumpra-se.

selos falsos
ba chIna
A British Philatelic Association acaba de
nos comunicar que tern aparecido no mercado diversas falsificar;oes das sobrecargas
da Repllblica de 1912, e, em especial, os
valores mais raros das mesmas, como seja
a sobrecarga invcrtida Yvert 96a e outras,
inclusive erros e variedadcs que nao existiam.
Tambem foram feitas falsificar;oes de
outras emissoes, com sobrecargas referentes
as varias provincias.
Rccomenda-se a maior cautela com estes
!>e1os. que, provenientes da Asia, tern sido
introduzidos por meio de p ermutas com coleccionadores da Europa e da America.

FOLHAS DE ALBUM,

•
DE CARTOLINA QUADRICULADA,

I

o nosso 102.° leilao foi 0

maior leilaQ de selos
do ap6s-guerra na Republica Federal Alema

NVMERO «RECORD» DE CONCORRENTES E DE VOLUME DE VENDAS, FOI
RESULTADO DUM TRABALHO PERTINAZ E INTENSIVO, E DE PROPAGANDA EM TODO 0 MUNDO.

o

MARCA TORRES.

A TELEVISAO ALEMA, VARIAS ESTA90ES DE RADIO E A IMPRENSA INTERNACIONAL RELATARAM TAL ACONTECIMENTO.
A LISTA COM OS RESULTADOS DE TAL LEILAO PODERA SER REMETIDA,
SEM DESPESAS, A QUEM A REQUISITAR.

EM DUAS CORlES,
CINZENTA OU SEPIA,

103.° Leilao Intemacional - Outubro,
em Duesseldorf
PODEM SER FEITAS DESDE fA AS REMESSAS PARA ESTE LEILAO.

MARCA TORRES.

OS LOTES MUlTO GRANDES PODEM SER LEVANTADOS NA LOCALIDADE DO

RESPECTIVO VENDEDOR, SE ESTE ASSIM 0 DESEfAR.

AS PREFERIDAS
POR TODOS OS BoONS FILATIELISTAS.

UMA DAS MAIORES TIRAGENS DO MUNDO, DE CATALOGOS DE LEILOES
DE SELOS, GARANTE A VALORIZA9AO MAXIMA DO SEU MATERIAL.
UTILIZE AS NOSSAS RELA90ES GOMERCIAlS ESPALHADAS POR TODO 0
MUNDO, EM CONTACTO DIRECTO COM OS PRINCIPAlS FILATELISTAS.

o

PREC;O-BASE DE CADA LOTE £ ESTABELECIDO POR ACORDO DE AMBAS
AS PARTES. A NOSSA COMISSAO £ APENAS DE 15%

MARCA TORRES,
A VENDA N A SECRETARIA DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL, E NOS PRINCIPAlS
COMERCIANTES DE SElJOS DO NOSSO P AfS.

EDGAR

MOHRMANN
Leiloeiro autorizado

HAMBURG I, Speersort 6, ALEMANHA. Telegramas: EDMORO, Hamburg.
Categorizada firma leiloeira no continente europeu, de reputa<;ao mundial.

.
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rna colec~1io de flores, onde se podem observar as reprodu~6es dos mais variados e estranhos exemplares de toda a flora universal; a original conjunto que nos da urna
colecc;:ao dos centemirios dos primeiros selos universais que, habitualmente e quase
par nanna, nos apresentaI}l a reproduc;:ao
dos primeiros selos de todos as pruses, dando-nos ainda urn pouco da Hist6ria do Correio atraves dos tempos; 0 nurneroso conjunto de selos de inspira~ao crista, colecc;:ao que apresenta urn interesse considenivel, muito delicado, em que a Hist6ria do
Cristianismo e representada sob todos os
aspectos, e onde se pode seguir a sua evoluc;:ao em todo 0 Mundo. Todas elas !lOS
most ram predicados que levam milhares de
coleccionadores e dedicarem-se-lhes de alma
e corac;:ao.
Nao tivemos intenc;:ao de falar em todas
as colecc;:5es tematicas conhecidas, pois que
muitissimas outras poderiamos aqui referir,
mas somente desejamos mostrar alguns
dos aspectos que levaram os coleccionadores a enveredarem para este novo. aspecto
da Fila telia.
Ao iniciannos esta secc;:ao, esperamos
con tar com a colaborac;:ao dos coleccionadores tematicos, e bern assim a presenc;:a dos
seus escritos, que julgarem de interesse para
esta secc;:ao.
Queremos ainda deixar aqui a expressao
do nosso agradecimento ao Sr. Dr. Vasconcelos de Carvalho, dignissimo Director deste
Boletim, pela honra do convite que nos dirigiu.

centenario do primeiro selo das Bahamas.
1 p ., 2 p ., 6 p . e 10 p.
Bulgaria - Emissao comemorativa do
80.· aniversario do primeiro selo da Bulgaria
12 c., 16 c., 60 c., 80 c., 1 I., 2 I.
FAUNA
Austria - Emissao comemorativa do Congresso Internacional de Cac;:a.
1 S., 1,50 S., 2,40 S. e 3,50 S .
Suic;:a - Serie cPr6-Patria»
4Oc.+10c. (salamandra petrificada)
FLORA
M6naco - Serie de Flores
5 f., 10 f.s/3 f, 15 f. ' s/l f ., 25 f.
s/6 f ., 35 f ., 50 f., 85 ., s/65 f. e 100 f.
Luxemburgo - Floralias de Mondorf-Ies-Bains.
1 f., 2,50 f. e 3f.
Israel- Emissao comemorativa do 11."
aniversario do Estado de Israel.
60 p., 120 p. e 300 p.
DESPORTOS
Austria - Serie desportiva
1 S. e 1,50 S.
J ugoshivia - Emissao comemorativa da
Festa Federal de Cultura Fisica das Associac;:5es «Partizan», da Jugoslavia.
10 din., 15 din., 20 din., 35 din., 55 din.,
55 din., 80 din. e 100 din.
Mong6lia - Emissao de propaganda dos
varios desportos nacionais.
.
5 mung., 10 mung., 15 mung., 20 mug.,
25 mung., 30 mung., 70 mung., 80 mung.
DlAS DO SELO
E spanha - Dia do Selo de 1959 (Obras
\ de Velasquez)
uLTIMAS EMISSoES:
15 c., 40 c., SO c., 60 c., 70 c., 80 c., 1 p.,
CENTENARIOS E ANIVERSARIOS DO
1,80 p., 2 p . e 3 p.
SEW POSTAL
Tunisia - Dia do selo de 1959
6 m. e 20 m.+5 m.
Alemanha Ocidental - Emissao comemoCuba - Dia do Selo de 1959
rativa do centenario dos primeiros selos pe
12 C. e 30 C. para 0 correia aereo.
Hamburgo e Lubeque
10 p.+5p. (Hamburgo)
20 p .+l0p. (Lubeque)
Bahamas - Emissao comemorativa do

LUSO- VINI COLA, LDA.

CO:MPRO
PORTUGAL e Ultramar Portugu~: Series novas usadas, s~los
emassados e qullo8, 86 de boa
mlstura, pwgo multo bern.

ALFREDO SCHICK
A'Partado 842
LISBOA-2
Telef. 58312

ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COMltRcio INTERNO E 1!XTERNO

Sto £: Rna da MIButentio 18 - 80 LI sa 0 A
• RMI Z~ M: CARREGADO - 81im Novo
fone LISBOA 8812111
Tele {
• CARREGADO 77
gram as LUSOV

A CASA DA MOEDA
VAl PASSAR A FABRICAR NOTAS DE BANCO
depois das obras que estoo em curso para
a introducao das tecnicas mais modernas
A Casa da Maeda esta a passar por importantes transfonnac;:5es nos seus servic;:os
fabris, de modo a tornar-se integralmente
apta a cumprir 0 papel de relevo que lhe
cabe no quadro das actividades do departamento que orienta a vida financeira do Pais .
Os melhoramentos, que or~am, no seu total, em cerca de 32500 contos, englobam a
construc;:ao de urn novo pavilhao, no conjunto das actuais instalac;:5es que se erguem
na zona confinada pelas avenidas Miguel
Bomb~rda, Defensores de Chaves e Joao
Cris6stomo e Rua Filipa de Vilhena, destinado ao fabrico de valores pelos sistemas
de impressao ainda nao existentes naquele
estabelecimento do Estado : talhe-doce policn~mico, para selos, titulos e notas; rotogravura, para selos; e «off-set»-seco, para
fundos de titulos e notas.
Estes novos processos de impressao colocarno a Casa da Maeda a par dos modernos estabelecimentos congeneres estrangeiros, visto que actualmente disp5e apenas
dos dois metodos generalizados a quase todas .as gran des empresas graficas nacionais :
impressao tipografica e a uoff-set ...humido .
Par este facto, pela facilidade de execuc;:1io
de falsificac;:5es, e pela dificuldade de identificac;:ao das mesmas, esses dois processos
nao con vern ao fabrico de valores em papel
que exijam grandes condic;:6es de seguranc;:a,
motivo par que a Casa da Moeda nao esta
actualmente em condic;:5es de fabricar not as
de banco. 0 sistema universalmente consagrado ao fabrico. de notas e outros valares de maior seguranc;:a, pela complexidade da sua confecc;:ao e pelas maiores
possibilidades de identific~ao das falsificac;:5es, e 0 de talhe-doce, utilizado em
quase todos as paises. Pelas possibilidades
artisticas que oferece, e ainda empregado
em emiss6es de selos comemorativos. Tambern esta a ser muito usado, como complemento, 0 de «off-set»-seco, a varias cores
simultaneas, que oferece grandes vantagens
de finura de impressao e de manutenc;:ao de
igualdade de caracteristicas em longas tiragens. Para 0 fabrico de selos, e mais empregada a impressao em rotogravura.
Quanto ao processo talhe-doce, na Eu-

ropa so ainda nao instalado em Portugal.
Dinamarca e Luxemburgo, 0 equipamento
ja escolhido para a Casa da Maeda representa a ultima palavra da tecnica, pennitindo a grava~ao simultanea de tres cores,
com perfeito registo entre si. Para 0 de impressao de fundos , preve-se a aquisic;:ao. de
material tambem modernissimo, para gravacao simultanea de cinco cores, tres na
frente e duas no verso, com registo matematico dentro de cada urn e entre as duas
faces do papel. Quanta a rotogravura, vai
ser adquirido urn equJpamento susceptivel
de imprimir a quatro cores, e munido de
dispositivos electronicos de registo simul!fllleo das diferentes tonalidades.
Por cste descritivo inicial, pode formar-se uma ideia segura da grande importancia
da re.modelac;:ao, que engloba as mais modernas maquinas de impressao de valores,
dcstinadas a confecc;:ao de selos, notas c
titulos com muito maior seguranca, perfcic;:ao e beleza.

o

NOVO PAVILHJ.O PARA FABRICO
DE VALORES EM PAPEL
Mas, para a instalac;:ao dessas novas maquinas, houve necessidade de construir-se
urn outro pavilhao, dentro do actual edificio
fabril. Depois de visitas feitas a instalac;:5es
congeneres estrangeiras, por pessoal tecnico
da Casa da Moeda e pelo arquitecto Jorge
Segurado, autor do projecto inicial, assentou-se nas caracteristicas das novas depelldencias.
Assim, a referido 'pavilhao tera uma area
oficinal superior It ocupada actualmente pelos servic;:os graficos da Casa da Maeda, e
sera constituido par cave e dois pavimentos. A cave destina-se aos servic;:os sujos,
ligados aos trabalhos de impressao (recuperac;:ao de solventes e fabrico de tintas) e a
arrecadac;:iies, casas-fortes, etc. 0 piso terreo, aos servic;:os de impressao, talhe-doce,
uoff-set» e rotogravura, secc;:5es de acabamento e conferencia de notas e de acabamento e conferencia de titulos e selos, annazens de papeis fiduciarios e cas a-fortes necess arias ao funcionamento dos mesmos servic;:os. 0 primeiro andar, destina-se a todos
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os servic;os preparatorios da impressao, totografia, preparac;ao de chapas «off-set» e
de rotogravura, instalac;oes de gravura em
talhe-doce e de galvanoplastia, gabinete de
projectos, arquivos e secretaria tecnica.
Na construc;ao das fundac;oes, agora na
fase inicial, esta prevista a ampliac;ao do
mesmo edificio para mais urn an dar. E a
concepc;ao das plantas dos varios pavimentos obedeceu a regras que se julgam (micas
em edificios do genero, as quais tornam impossiveis as intercomunicac;6es nao verificadas, entre as diversas secc;6es de fabrico,
e reduzem ao minimo as necessidades de
pessoal para fiscaliza~ao dessas comunicac;oes.
UMA SUBSTITUIC.l\.O PROGRESS IVA
DAS VELHAS MAQUINAS
o primeiro e grande passe para a rem<>delac;ao e actualizac;ao da Cas a da Moeda
foi dado em 1941, com a construc;ao do edificio em que actualmente funciona. 0 seu
equipamento permanecia, porem, a essa
data, constituido por antiqufssimas maquinas, algumas quase seculares. So a partir
de 1949 se iniciou uma substituic;ao progressiva dessa velha maquinaria, tendo side investidos, durante dez anos, em renovac;ao
de material, cerca de 9 mil contos. Tal investimento permitiu actualizar quase por
completo os antiquissimos equipamentos de
fabrico de moeda e de impressao tipognl.fica.
A medida que 0 tempo passava, tornava-se, todavia, cada vez mais imperiosa a introduc;ao dos modern os processos, mais perfeitos e eficientes, para cumprimento integral das func;oes fabris da Casa da Moeda, as
quais se desdobram em trabalhos em metal
- fabrico da moeda metalica e medalhas,
gr-avura dos selos do Estado, fabrico de matrizes, punc;oes e chapas necessarios para
a confeq;ao dos valores do Estado; e em
trabalhos graficos e execuc;ao de valores do
Estado, em papel, especificamente: titulos,
letras, valores postais, estampilhas fiscais,
papel selado e todos os valores seiad os Oll
outros de que 0 Governo a incumbir.
Alem destas funC;6es fabris, a Casa da
Moeda tern a seu cargo a aplicac;ao dos selos do Estado sobre os valores em papf'l
pertencentes a particulares (titulos, cheques,
letras, etc.) e a aplicac;ao dos punc;oes de
garantia sobre todos os artefactos de ourivesaria e relojoaria vendidos no Pais. Esta
ultima actividade e exercida at raves das
contrastarias, que constituem · servic;os do
Estado integrados na Casa da Moeda.

DE PORTUGAL

No que se refere a trab:ilhos em metal,
o equipamento utilizado esta em condic;oes
de produzir trabalho satisfatorio, devido a
urn programa de substituic;ao progressiva
das antigas maquinas das oficinas de am9cdac;ao, programa ainda em curso, e em cuja
execuc;ao foram investidos, nos ultimos dez
anos, cerca de 4 mil contos. Esta actual mente prevista a remodelac;ao do sistema de recozimento e branqueio dos discos para moeda, de forma a aplicar a essas operac;oes tudo 0 que se possa obter da tecnica moderna. Mas, dum modo geral, nenhuma modificaC;ao fundamental de processos de trabalho
S\! julgou necessario introduzir nas oficinas
de amoedac;ao.

o

L
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·TE MATICAS

AS OBRAS DEVERAO ESTAR
CONCLUIDAS EM 1961

o custo da construc;ao do novo p~vilhao
e de adaptac;ao do actual edificio esta calcui ado em 10.500 contos. A esta importancia
devem juntar-se a instalac;ao de talhe-doce,
que importa em 12 mil contos, e 0 equipamento para impressao de fundos e imp ressao em rotogravura, que custara cerca de 10
mil contos, 0 que perfaz urn total de, aproximadamente, 32.500 contos, dos quais apenas dois terc;os, quase 22 mil contos, representam urn dispendio em divisas est rangeiras.
Se se considerar urn dispendio medio lie
5 mil contos anuais de divisas estrangeiras
consumidas em pagamento de notas de banco, titulos e selos impressos fora do Pais,
pel os sistemas de talhe-doce e rotogravura,
a instalac;ao projectada representara um
dispendio correspondente a quatro ou cinco
anos, que sera elimitado com a instalac;ao
do fabrico de valores em Portugal. Este
facto, e a futura utilizac;ao da mao-de-obra
nacional, visto haver necessidade de recrutar e instruir mais pessoal, representam sensivel beneficio economico, logo apos a entrada em funcionamento das novas instalac;oes, 0 que se preve para 0 segundo semestre de 1961. Traduzindo 0 espirito de
progressiva iniciativa que orienta e anima 0
Ministerio das Financ;as, a remodelac;ao da
Casa da Moeda colocarn, assim, aquele estabelecimento, de brilhantes tradic;Oes, alias,
num estado de actualizac;ao que muito contribuira para prestigiar ainda mais 0 trabalho que dali sai, e para terminar com d
dependencia em que ainda estamos do estrangeiro, no que se refere a execuc;ao de
algumas obras da especialidade.

Durante muitos anos, apos 0 inicio da
Filatelia, os coleccionadores dedicavam-se,
regra geral, ao coleccionamento de selos de
todo 0 mundo, que nao era nem tare fa
muito dificil nem muito dispendiosa, por
qlJanto as emissoes rareavam, e aqueles selos que nos hoje consideramos de «clas~i
cos» e de grande valor, nao faziam sentir
o seu «peso» nas bolsas dos coleccionadores.
Hoje, merce de aspectos economicos,
merce de aspectos politicos e merce de outras razoes que nao interessam trazer aqui,
comec;ou a avolumar-se 0 numero de emissoes de selos, - umas para servic;o postal,
outras para propaganda dos paises, e todas
para castigar os filatelistas, - que semanalmente vaG inundando 0 nosso planeta. Ante
esta avalanche extraordimiria de selos, duas
alternativas se apresentam para os coleccionadores: ou dispender grandes somas para
man ter as suas colecc;oes j a iniciadas ha
muito, ou abandonar tao interessante e educativo passatempo-ciencia, por fait a de
meios que solucionassem tal problema. Nao
t~ Regulamento, a Comissao Executiva resolveni discricionariamente.
Aveiro, 1 de Julho de 1959.

A Comissao Executiva
Coronel Diamantino Antul1es do Amaral
Albetto Casimiro Ferreira da Silva
Dr. David Cristo
Eng." Paulo Seabra Ferreira
Jose da Pttrificat;iio Morais Calado
Carlos da Rocha Leitiio

Por
Jorge Pereira

era dificil preyer que seria a segunda alternativa, a seguida por grande numero dos
coleccionadores.
Felizmente que 0 ('spirito e inteligencia
dos povos vao evoluindo em todos os aspectos da vida, acompanhando 0 progresso. Foi
filho daqueles espirito e inteligencia que
apareceu 0 coleccionamento tematico, soluc;ao que os coleccionadores encontraram
para manter 0 seu lindo, engenhoso e artistico entretenimento, sem se obrigarem a
gastos astronomicos para acompanharem a
cadencia acelerada das emissoes de selos
atraves dos cinco continentes.
Na verdade, a Filatelia e tao extensa, que
abre numerosos caminhos aos investigadores, nao haven do necessidade de, a viva
forC;:1, querer dedicar-se 11 realizac;ao de uma
colecc;ao geral, pois muitas outras especialidades podem permitir a urn filatelista
ocupar agradavelmente as suas horas de
(kio.
Uma colecc;ao universal de assuntos desr70rtivos, onde encontramos lindissimos coloridos e todos os aspectos da educac;ao ffsica, e de todos os desportos que se praticam no mundo, da urn incontestavel conjunto e uma excepcional beleza a urn ou
a varios albuns em que se monte; a educa(iva e alegre diversidade de que se compile
uma colecc;5.o de fauna mundial; 0 aspecto
policromado e admiravel que nos surge nu-
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no edificio do Liceu Feminino de Aveiro,

com inicio em 22 de Agosto de 1959, e pstando patente ao publico ate ao dia 30 do
mesmo mes, a I EXPOSICAO FlLAT~LICA
DE AVEIRO, integrada nas Festas da Cidade.
Art. 2.° - A Exposic;ao tern caracter distrital, pelo que podem apenas inscrever-se
como expositores os coleccionadores naturais ou residentes no Distrito de Aveiro.
Art. 3.° - Fora do Concurso, havera uma
CLASSE OFICIAL, com as participac;oes da
Administrac;ao Geral dos Correios, TeIegrafos e Telefones e do Servic;o de Val ores
Postais do Ministerio do Ultramar, e urn
SALAO DE HONRA, constituido por eminentes filatelistas especialmente convidados .
Art. 4.° - A inscric;ao sera gratuita.
Art. 5.° - Os quadros terao 1,10 m. de
largura X 1 m. de altura.
Os comerciantes da especialidade terao
11 sua disposic;ao mesas com a area de 2 m2.
ou espa..os livres com cerca de 4 m2, destinados a «stands» cuja montagem sera feita
por sua conta.
Sera de Esc. 200$00 0 prec;o do aluguer
das mesas ou dos espac;os livres.
Art. 6.° - Admitem-se na Exposic;ao:
1) Marcas postais anteriores 11 cria..ao
dos selos adesivos (Prefilatelia);
2) Selos adesivos do correio, telegrafo
e telefone e blocos;
3) In teiros postais;
4) Projectos, ensaios e provas;
5) Carimbos e oblitera..oes postais ou
de telegrafo;
6) Sobrescritos com carimbos do 1.0 dia
de circulac;ao;
7) Postais maximos.
§ unico - Para incentivar a divulgac;ao
filatelica, serao convidadas algumas entidades para exporem literatura varia.
Art. 7.° - As especies admitidas serao
classificadas nas seguintes classes:
Classe I - Portugal e Provincias Ultra-

marinas
a) Colecc;Oes Gerais
b) Colecc;oes Especializadas
Classe II - Coleq;oes universais
a) Colecc;oes Gerais
b) Colecc;Oes Especializadas
Classe III - Colecfoes temdticas (Temas
livres)
Classe IV - Marcofilia
Olasse V - Maximafilia
Classe VI - Estudos
Art. 8.° - Nenhuma participac;ao sera
aceite sem previo pedido de inscric;ao, que
devera ser feito pela devoluc;ao do boletim

junto a este Regulamento, devidamente
preenchido. Este pedido devera estar em
poder da Comissao Executiva ate 30 de Julho de 1959.
A assinatura do pedido de inscric;ao equivale a aceitac;ao, pelo expositor, do presente
Regulamento.
Art. 9.° - A Comissao Executiva nomeara
urn Juri id6neo que julgani sem recurso. A
lista desses membros sera oportunamente
publicada.
Art. 10.° - Cabera a Comissao Executiva
a admissao, no todo ou em parte, das colecc;oes a expor.
Quando a colecc;ao a expor exceder 0 espac;o disponivel, 0 seu complemento sera
apresentado ao Juri.
S6 se admitem colecc;oes a expor em quadros, mas os expositores poderao faze-las
acompanhar dos albuns complementares
que entenderem, e que os membros do Juri
deverao examinar.
Art. 11.° - 0 material a expor devera estar em pOder da Comissao Executiva 0 mais
tardar ate ao dia 12 de Agosto de 1959.
Dar-se-ao todas as facilidades aos expositores que desejem montar pessoalmente as
suas colec..oes nos quadros da Exposic;ao,
o que deverao fazer nos dias 20 e 21 de
Agosto de 1959.
Art. 12° - Nenhuma participac;ao podera
ser retirada antes do encerramento da ExposiC;iio. Todos os expositores que desejem
levantar as suas colecc;oes fa-Io-ao nos dois
dias seguintes ao encerramento da Exposic;ao
Todas as despesas de transporte das colecc;oes correrao por conta e risco dos expositores.
Art. 13.° - Embora se tenha 0 maior cuidado com as participac;oes confiadas e esteja devidamente assegurada eficient~ vigiH'mcia e fiscalizac;ao, a Comissao Executiva
declina toda a responsabilidade por perda
de objectos expostos Oll danos causados nos
mesmos, qualquer que seja a sua causa,
tendo os cxpositores a liberdade de segurar
as suas colec..oes contra os riscos que entenderem.
Todos os quadros estarlio devidamente
protegidos contra a incidencia dos raios
solares .
Art. 14.° - Os premios serao constituidos
por medalhas de uvermeille», prata e cobre,
por diplomas de participac;ao e ainda por
outros premios que venham a ser instituidos por quaisquer entidades.
Art. 15.° - Nos casos omissos no presen-
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Lus6 . espanhol

ORDEM DE SERVICO N.o 5902/ 11E
Em 1 do pr6ximo m es de Abril, entrara
em vigor 0 novo convenio lusb·espanhol, que
vern substituir as Convenc;oes relativas 11
permutac;ao de correspondencia e de cartas
e caixas com valor declarado, publicadas no
uDiario do Governo» n.O 170, de 9 de Agosto
de 1923.
o supracitado Convenio sera oportunamente publicado naquele «Diario do Governo. No entanto da-sc nota das alterac;6es
levada.s a efeito no servic;o postal com a
Espanha, como conseqUl!ncia da sua entrada
em vigor em 1 de Abril :
1.0 0 premio de registo sera 0 que estiver estabe1ecido para 0 servic;o internacional, e nao, como agora, 0 fixado para 0
nosso servic;o nacional. A importancia da

indemnizac;ao em caso de extravio ou perda
de objecto registado sera tambem a que.
estiver estabelecida para 0 servi.. o intern acional (presentemente 230$);
2.° Como a execq;ao do servic;o postal
entre os dois paises fica subordinada as
disposic;oes da Convenc;ao Postal Universal,
os Ii mites de peso e de dimensoes das correspondencias serao os que estiverem previstos na referida Convenc;ao. Portanto as
excepc;6es actuais no que se refere ao peso
dos manuscritos, dos impressos c das amostras deixam de ter lugar;
3." Da mesma forma, as correspondencias com insuficiencia de franquia passam
a ser aplicaveis as disposic;6es CPU.
Arq . 201/1/2, DSE2.
27 de Fevereiro de 1959. - 0 Director dos
Servic;as de Explorac;ao, Oscar Saturnino.

PORTUGAL
ADMINISTRA~AO

Entrega

QERAL

DOS

C. T. l.

de correspondencia
em estacoes ferroviorios

ORDEM DE SERVIGO N.o 5903, 10
A titulo experimental, e depois de obtida
previa autorizac;ao de S. Ex." 0 Ministro
das Comunica..oes (despacho de 24 de Fevereiro de 1959), e criado no regime metropolitano 0 servic;o de entrega de correspondencias em esta..oes ferroviarias, que a presente ordem de servic;o reguiamenta.
I-ACEITACAO:
1 - Objecto do servic;o - As correspondencias ordimirias poderao expedir-se sob
condic;ao de serem entregues aos destinatarios numa estac;ao ferroviaria que sirva
a localidade de destine indicada no seu endere .. e, ap6s a chegada do comboio em que
tenham sido transportadas.
2 - Taxa e franquia - Pel a entrega de
correspondencias nas estac;6es ferroviarias
e devido 0 pagamento da taxa n.O 59 do

tarifario em vigor (1$). alem do porte qu~
Ihe couber.
Estas correspondencias sao de franquia
obrigat6ria .
3.° - Sinalizac;ao - Estas correspondencia deverao conter no lado do enderec;o a
indicac;ao , bern visivel, a tinta vermelha,
manuscrita ou impressa : «A entregar na
esta.. ao feroviaria de ... "
Esta indica..ao pode ser substituida por
urn trac;o impresso, tambem a vermelho, em
diagonal, considerando-se, neste caso, que
a entrega devera' ter lugar na estac;ao ferroviaria principal que sirva a localidade de
destino.
4 - Se da localidade de origem para a de
destino houver mais de uma expedic;ao de
correspondencia por intermedio de uma ambuliincia postal ou a cargo de urn condutor
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de malas fechadas, a indicac;ao referida no
numero anterior deve ser completada com
a do mimero do comboio preferido pelo remetente, quando a aceitac;ao da' correspondcncia tiver lugar numa estac;ao dos C.T.r.
Na falta desta indicac;ao, a correspond~n
cia aproveitani a primeira expedic;ao posterior ao seu deposito.
5 -- Recepc;ao -- As correspondencias a
entregar em estac;5es ferrovhirias sao aceites em mao nas estac;5es dos C.T.T., nas
ambulancias postais e pelos condutores de
malas fechadas Clue transitem nos comboios.
Tambem podem ser depositadas nos receptaculos postais que circulem nos comboios.
II -- TRANSMISSAO :
6 -- OrganizaC;ao de mac;os -- As carrespondencias aceites em estac;5es dos C.T.T.
devem se r reunidas em mac;a especial provido de rcitulo em que se leia bern legivelmente: a entregar em es tac;oes ferroviarias.
7 -- Para efeitos de transmissiio a ambuhi.ncia postal com quem a estac;ao se corresponder ou a estac;ao de transito, este mac;a
inscreve-se na carta de aviso respecti:va com
a designac;ao : correspondencia a entregar
em estac;6es ferroviarias.
8 -- Se a estac;ao se corresponder com
urn condutor de malas fechadas, 0 mac;o
sera inscrito na guia n.O 339, com a designac;ao ja referida.
III -- ENTREGA :
9 -- Correspondencias recebidas por intermedio das amb~lancias ou dos condutores -- As correspondencias sao entregues nas
estac;6es ferroviarias a porta das carruagens
amquHincias postais ou daquelas em que

PORTUGAL

transitem condutores de malas fechadas, por
estes ou pelo empregado da ambulanda
postal, aos destinatarios, depois de devidamente identificados, se nao forem conhecidos, 013 as pessoas por eles autorizadas
por escrito a recebe-Ias.
10 -- Correspondencias depositadas nos
receptaculos -- Em relac;ao as correspondcncias depositadas n'o s receptaculos postais
que circulem nos comboios, a entrega far-se-a nas mesmas condic;6es, logo apas a
abertura dos receptaculos pelo empregado
que for designado para 0 efeito.
Qt:.anda estas correspondencias nao esti·
verem devidamente franquiadas, sera paga
pelo destinatario a taxa de porteado que for
devida, nos termos das disposic;6es regula
mentares em vigor.
11 -- Correspondencias nao reelamadasAs correspondencias que nao forem reel amadas nas estac;6es feroviarias logo apas
a chegada do comboio que as transportou
serao remetidas para a estac;ii.o ou posto
dos CTT que sirva a localidade destinataria
indicada no seu enderec;o, a fim de serem
distribuidas pelos meios ordinarios se, antes disso, as nao reelamarem naquela estac;ao ou posto.
12 -- Suspensao do servic;o -- A Administrac;ao-Geral dos CTT pode determinar a
suspensao total deste servic;o, ou que 0
mesmo s6 se execute em relac;ii.o as correspondencias que devam ser entregues em
determinadas estac;6es ferroviarias.
Esta ordem de servic;o entra imediatamente em vigor.
Arq. 16-1-53, DSES 11/5, DSES
20 de Marc;o de 1959 -- 0 Administrador
Ajunto, Henrique Pereira.
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Reclamacoes e ;nfermacoes
Services de Filatelia - S. I. R.
ORDEM DE SERVICO N.o 5904,14
Ate 1936, nao havia nos C.T.T. urn servic;o
especializado a que os utentes se dirigissem,
a pedir informac;6es ou a formular sugestoes ou reparos sobre os seus servic;os.
Assim, as pedidos de informac;oes ou re-

clamac;oes eram feitos ao primeiro funcionario que se Ihes deparava no sector dos
C.T.T. que mais proximo tinham.
Dada a diversidade dos nossos servic;os
e a sua amplitude, facil e de coneluir que
as informac;oes prestadas pecassem, por ve·

r-----------------------------------------------------------------------,

Exposicoes

Filatelicas
I

EM CARMONA
Na cidade de Carmona, Congo Portugues,
acaba de realizar-se uma exposic;ii.o filatelica, integrada no programa das festas da
ddade.
Esta exposic;ii.o filatelica surpreendeu nao
s6 os leigos como os proprios filatelistas
que a visitaram. 0 nivel tecnico, com selos
raros e colecc;6es bern cotadas; 0 equilibrio
da apresentac;ii.o, cQm quadros para as diversas camadas de visitantes; 0 arranjo da
sala, tudo, enfim agradou na exposic;ii.o de
Carmona, que pode, sem contestac;ao, ser
considerada como uma das melhores ate
hoje realizadas em Angola.
A organizac;ii.o esteve a cargo dos filate!istas srs. Eng.o Tito Livio Feijo, Armando
Delgado, Antonio Ventura Mateus e Joaquim Neto Pratas, e participaram da exposic;ao onze filatelistas, com urn total de 20
quadros.

EM ANGRA DO HEROISMO
Na cidade de Angra do Heroismo, scaba
de realizar-se uma exposic;ii.o filatelica e
numismatica.
Inaugu.rada em 28 de Junho, esta exposiC;fio roi muito visitada, e tanto nesse dia da
inauguraC;ao, como no seguinte, em que se
encerrou.
Constituindo urn sucesso filatelico local,
de desejar e que ela sirva de estimulo para
u:na ·proxima e mais completa exposiC;ao.
COMEMORACOES DO I MILENARIO DE
AVEIRO E DO II CENTENARIO' DA SUA
ELEVACAO A CIDADE

REGULAMENTO DA
I EXPOSIQXO -FILATELICA
DE AVEIRO
ABERTA AO PVBLICO NO LICEU FEMI·
NINO DE AVEIRO DE 22 A 30 DE
AGOSTO DE MCMLIX
A Comissao das Festas do Milendrio de
Aveiro aco/heLl com IIwita simpatia a ideia
sugerida pe/a Sec~ao Filatelica e Numismdtica do Clube dos Galitos, de se realizar £lIna
Exposi9ao Filatelica, integrada no' programa das COl1lel1l0ra90es ] ubi/ares.

E assim, vai rcaliwr-se em Aveiro, de 22
a 30 de Agosto, a / EXPOS/CAO FILATELlCA DO D/STRITO.
Estamos certos da intima satisfa9iio de
todos os co/eccionadores, pois veem deste
modo concretizada uma aspirafiio talvez de
Ila muito ambicionada, uns por terem ensejo
de observar as pe9as filate/icas mais bonitas do distrito, e outros pela oportunidade
que se Ihes depara de poderem trazer a
adlllira~iio de !III! ptlblico cada vez I1lUlS
interessado, as belews das Stlas colec90es,
tratadas e guardac/as com tanto carinho.
Os organizadores mlo se tem poupado
CI esfor~os para CI consecu9iio do exito do
certame, Iwvendo CI facilitar a sua l1lissiio
o bom acolhimento encontrado, quer pe/as
entidades oficiais, quer particulClrmente.
A Exposi9iiO tem como primordial tinalidade a divulga9{IO do coleccionamento, como instrtllllento de cultura, de passatempo
Clgrac/avel e de meio sociologico para a forI1ta9iio de siis amizades.
Niio quel'emos deixar de vinear que 0
cardcter desta Exposiriio e divulgar e tliio
competir, pretendendo constitl~ir um estimllio pam os jov,ens e para aqueles que !em
Cldormecida a sua predilec9iio -- coleccionar
selos postais.
Deste modo, contiamos elll que tOdD 0
co/eccionador do Distrito de Al'eiro ira participar 110 catame, ainda que considere
1lI0desta a sua CO/ec9iio.
Esta Exposi9iio e de todos e para todos,
sendo dispensada especial aten~ao aos noI'OS, aos qlle se considerel7l prbzcipiantes.
Tel1los a certeza de que todos cOlllpreenderiio os nossos objectivos, e portanto nao
fCl/ta1'llo a chamada.
Honra-nos bastante 0 facto de contarmos
desde jd com as participa90es oficiais da
Administra9iio Geral c/os C.T.T. e c/o Mil1isterio. do Ultramar, e ainda com a adesiio
de lIIuitos coleccionadores, a que 110S regazi ja sobremaneira.
A Comissao Execuliva
REGULAMENTO
Artig.o I." -- Organizada pela Secc;ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos,
e com 0 patrocinio do Clube Filatelico de
Portugal e da Comissao das Festas do Milen{lrio e Bicentenario de Aveiro, realizar-se-a
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o PATRAO
Frederico VILLANI tern 0 prazer
de informar V. Ex." de que a nacianalidade Portuguesa pOl' naturali-

COLECGIONAOOR

~a. ~

~

zac;iio the foi concedida recentemente, e pede para tomar nota de
que, em

obedic~ncia

as disposic;oes

legais, 0 seu nome passa a escrever-se conforme a ortografia portuguesa:

FREDERICO VILANI
Bua dos Remedios

a.

LISBOA

Tel. 665718

Lapa, 60

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

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

EM 1960 -

REALlZA-S~

EM LlSBOA A EXFILPO:

v

EXPOSICAO FILATE-

LlCA

PORTUGLJESA

- Eit pat rO.o ! Mais LlIH selo para a sua
eoleq:o.o!
- ~s malueo, isso e 0 selo do eontador
do gaz! ...
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zes, por inexactas, ou incompletas, res sentinda-se da falta de uniformidade.
Tambem a morosidade, nalguns casos,
era manifesta, porque as rec1amac;Oes entrayam no expediente normal das repartic;oes.
As experil~ncias feitas levaram a pensar
na criac;iio, ainda que a titulo experimental, d05 Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes.
Pe1a ordem de Servic;o n.· 3701,655, fixaram-se os principios basilares em que os
mesmos deviam funcionar, regulando as
suas atribuic;oes, competencia e funcionamento, bern como as suas relac;oes com os
servic;os e os utentes.
Desde logo se reconheceram os seu~ beneficos efeitos, e 0 aprec;o em que 0 publico
tinha tais servic;os.
.
Entretanto, outras atribuic;oes lhes eram
confiadas, das quais se destaca a venda
de selos aos filatelistas.
Decorridos dois anos, 0 DeCJ;"eto-Lei n.·
29225, de 7 de Dezembro de 1938, reconheceu
os novas servic;os e deu-lhes forma legal,
constituindo com eles a 3." Secc;ao da 1.'
Reparti.;ao da DSC.
A maneira como os servil;os a seu cargo
decorriam e as melhorias verificadas corn
a sua interferencia ern todos os sectores
da nossa actividade, tornara-os imprescindiveis.
Com a publicac;ao do Decreta-Lei n."
36.155 de 10 de Fevereiro de 1947, 0:; Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes mantiveram-se, passando, dentro da nova orgasizac;ao, a fazer parte da 4." Repartic;ao da
Direcc;ao dos Servic;os Administrativos (artigo 2.° do citado decreto).
j\ medida que se desenvolviam, para sea
melhoria e apeFfeic;oamento, houve que se
publicar varias ordens de servic;o.
Pretende-se agora melhorar ainda mais a
sua acc;ao, impriminda-lhes novas directrizes, por forma a simpilicar 0 expediente.
com 0 fim de ser dada mais pronta soluc;~o as rec1amac;oes que nos sao apresentadas pelo publico e pela Imprensa.
Achou-se, aMm disso, conveniente reunir
numa unica ordem de servic;o tudo 0 que
aos Servic;os de Informac;oes e Rec1amac;oes
diz respeito e in teressa, remodelanda-se 0
necessario a satisfac;ao do tim que se preten de atingir.
Nestes termos, determino:
8 - FILATELIA:
I." Compete aos SIR 0 fornecimento,
para fins iilatelicos, dos selos e outros valares postais dos CTT, ou relacionados com
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a filatelia, quer ern circulac;ao, quer dda
tirados e disponiveis. Todavia, os valores
ern circulac;ao poderao ser adquiridos t!m
qualquer outro local onrIe a sua venda se
efectue nos termos da lei.
a) Para a metropole e i1has adjacentes,
o fornecimento far-se-a pelo valor facial,
sem mais despesas, nas condic;oes adiante
estipuladas;
b) Para 0 ultramar e 0 estrangeiro, 0
fornecimento e feito pelo valor facial, sendo os portes do correia e premio de registo
das remessas por conta dos requisitantes.
2.· A aquisiC;ao pode ser feita, em Lisboa, nos SIR, e, na provincia e i1has, em
qualquer estac;iio, mediante requisiC;ao acompanhada da importfmcia correspondente.
a) Nos SIR far-se-a a venda ao publico
ao balcao, das 9 as 12 e das 14 as 16 horas
Podem, porem, aceitar-se requisic;oes para serem satisfeitas posteriormente, entreganda-se recibo modelo n.O 12 ao reqt.:isitante, a reaver em troca da entrega dos
valores respectivos;
b) Nas estac;Oes, entregar-se-a aos requisit antes recibo modelo n.O 12, de caderneta
especialmente destinada a este fim, no qual
sera indicado, com a maior c1areza, 0 fim
a que se destina a importancia recebida.
Nas requisic;oes e aposta a marca de dia
e inscrito 0 numero de ordem correspondente ao recibo modelo n.O 12.
As importancias a elas referentes sao
convertidas num unico vale de servic;o emitido a favor do exactor dos SIR, com a indicaC;ao ao alto «Aquisic;,ao de selos para
filatelia -, seguida do numero da requisiC;ao ou requisic;oes a que se refere, 0 qual
acompanha as requisic;oes a remeter no fim
de cada dia aos SIR em CTT registado,
3.· as SIR satisfarao as requisi!;oes recebidas das CTF, ou directamente dos coleccionadores, no mais curto espac;o de tempo possive!.
a) As remessas dos valores correspondentes serao cxpcdidas em carta com valor
dec\arado, considerada de servic;o;
b) No primeiro caso, as estac;oes entrrgarao os val ores recebidos aos respectivos
requisitantes, em troca do modelo n.O 12,
no qual e passado 0 competente recibo de
quitac;ao. Este modelo e colado ao duplicado na caderneta respectiva.
4.° as SIR requisitarao, em regime de
conta corrente, aos armazens· gerais, 3.· deposito, em impressos modelo n." 119, os
selos c outros valores relacionados com a
filatelia, julgados necessarios ao consumo
normal.

2 CRoNICAS

caRlmBOS Iteqals
Depois das nossas considera~6es respeitantes a carimbos politicos e nao politicos,
apostos nas moedas, faremos hoje refen!ncia a outros carimbos ilegais .
Come~a remos esta nos sa breve conversa
por duas moedas puncionadas com urn F.
uma de D. Luis (1883 ) e outra de D. Carlos (1892) , obedecendo a sua coloca~ao, 11aquela, ao eixo p erpendicular, e, nesta, ao
cixo horizontal.
Esta marca e igual nas duas moedas de
epocas diferentes, portanto da mesma origem. 0 seu significado ignoro-o ainda, e talvez nao seja facil saber do seu alcance.
Estaremos em face de nova manifesta~ao politica? Sera a senha de alguma sociedade secreta? Ou simples manifesta~ao de
m<lldade contra a moeda que para tantos
c madrasta?
Os dois exemplares, embora bern conservados, mostram certo uso, talvez aturado
tempo em algibeira, e as efigies estao fracamente oxidadas.
Se esta marca encerra algum segredo,
isto e, se tern algum significado, benvinda
seja a sua interpreta~ao, em boa bora surja
a ve rdade do facto acima apresl1[ltado.
Em duas outras moedas de D. Carlos, do
meu modesto numofilacio, encontranr-se dois
carimbos diferentes, urn e~ cada moeda.
Foram elas sujeitas a urn banho de estanho quase desaparecido.
Numa, no reverso, estao puncionadas as
letras S F, na outra, encontra-se no anverso
o mi mero 100, e sabre 0 zero central a letra

a) Ol) valores requisitados sao forneddos pelos armazens gerais, relacionados ';m
impresso modele n .ODSll-31, em duplicado:
urn dos exemplares c devolvido com recibo,
ficando 0 butro em poder do exactor dos
SIR para documenta~ao da conta corrente:
b) Os selos improprios para filatelia
sao devolvidos aos armazens gerais, em
qualquer oportunidade, relacionados em impresso modelo n .O 119, em triplicado. Os
armazens gerais, apos a sua recepcao e conferencia, devol vern urn desses modelos para

DO

i)iario

Pelo
Dr. Arnaldo Brazio
G, e no reverse da mesma moeda somente
a letra G, do mesmo tipo e tamanbo.
Os do is exemplares estao muito gastos,
as datas ilegiveis, e a circunstfmcia de ambas terem sofrido em banho de estanho,
para imitar a prata, leva-nos a cre r , e n ao
andaremo') muito longe da verdade, embora os puncoes sejam diferen!es, terem
elas sido fichas das casas de jogo, as conhed das pataqueiras, ond_ muito jovem se perdeu, e muito velho vicioso se arruinou.
Urn feliz acaso, em certa cidade da provincia , pas-me em contacto com uma casa
de sucata, onde fui cncontrar urn grande
manancial de moedas de cobre, de algumas
dezenas de quilos, e consegui obter 10 vintens de D. Luis e D. Carlos de 1883, 1884,
1891 c 1892, com as pun~oes E, 5 X, A.
Es.tes 3 grupos de marcas, constituindo
no seu conjunto urn puncionamento, nao
obedecem a determinada regra na sua col(h
cacao nos numismas de D. Luis .
Assim, urn so tem 0 E , faltando as rcstantes marcas, noutro sucede 0 contnirio,
isto e, falta 0 E, mas ficam os outras 2
grupos de letras, e noutras aparecem as 3
marcas, sempre colocadas na linha vertical,
mas s6 0 A se encontra na base, em todas
e1as . Quanto ao puncionamento das moedas
de D. Carlos, parece haver certa regra na

da conta corrente do exactor dos SIR.
5.0 A escrita relativa as opera~oes resul- •
tantes da venda de selos e outros valores,
bem como a entrega do produto da sua
venda, serao feitas de harmonia com as
instrur;oes dimanadas da DSF, e que se juntam em separado ( Anexo I).
docum enta~ao

N . R. - R eprodm.illlOs desta Ordem apenas 0 que mais interessa aos nossos consocios.

Folbas de album
Ainda hoje, com certa frequencia, aparecern albuns de selos com folhas feitas pelos
proprios coleccionadores, wnas vezes com
o quadriculado a lapis , outras com cercaduras pretas ou coloridas, cheias de «bonitos», que sao simplesmente feios, e com os
quais os seus autores gastam muito mais
tempo do que com os selos ...
Esta tendencia, nem sequer aceitavel em
principiantes, tende a desaparecer, u sando-se de preferencia folhas impressas, umas
para aqueles principiantes, apresentando 0
desenho de urn selo de cada tipo, a rim
de [acilitar 0 coleccionamento, outras, para
os mais avancados, apenas com 0 quadricl'.lado, permitindo a coloca~ao, tanto de
selos-unidade, como de selos em blocos, e
bern assim, ao lado dos selos normais, das
nuances, variedades e erros.
Sao estas ultimas folhas as' que devem
ser preferidas pelos filatelistas, pelo menos depois de ultrapassados os dois ou tres
primeiros anos de iniciaCao.
Existem, em cada pais, de varios editores, e em qualidade que vai desde 0 pobre
ao luxuoso, apontando-se, destas wtimas,
muitas das frances as e norte-americanas.
De tipo pobre ou medio sao as portuguesas, infelizmente com 0 enorme contra
de, entre urna e outra aquisicao, apresentarem diferen~as gran des na cor do papel e
da impressao, quando nao diferen~as no tamanho das proprias folhas, ou no dos furos
laterals que servem para a sua colocaCao
nos albuns...
.
Para remediar tais inconvenientes, apareceram hltimamente no mercado as folhas
de album Torres, que facilmente se distinguem por duas torres na margem lateral
esquerda.
Impressas em excelente cartolina, to!m
uma sobria mas bela cercadura, e apresentam l'm quadriculado muito fino, nurnerado
tanto vertical como horizontalmente, 0 que

muito facilita a acertada colocaCao dos selos.
As folhas de album Torres sao efectivamente muito boas, e estao obtendo a preferencia dos filatelistas portugueses, podendo
ser adquiridas tanto na secretaria do Clube
Filatelico de Portugal, como nos principais
comerciantes de selos de Lisboa. - v. C.

.

Os nossos leitores

nio filatelicos

Ouvimos ontem, a respeito desta sec~ao
filatelica do «Diario de Lisboa,., 0 mesmo
que quase todos os dias nos e dito pOI'
pessoas das mais variadas profissoes e condi~oes, nao filatelistas, mas que, nao obstante, semanalmente nos leem.
Com efeito, ao almocarmos ontem Dum
dos restaurantes tipicos do Bairro Alto, entre uma mesa em que· estavam os artistas
Fernanda Maria e Alfredo Duarte Junior,
e outra em que acabavam de aJmo~ar alguns dos maiores comerciantes de Lisboa,
como 0 Lopes, «rei dos cafes", e 0 Vilarinho,
.rei das mercearias», urn conviva desta ultima mesa, 0 Jervis Pereira, funcionario superior da Companhia Carris de Ferro de
Lisboa, disse-nos da assiduidade e do interesse com que ele, que nao e filatelista,
todas as seman as Ie esta sec~ao, acrescentan do e repetindo elogios que nao sao de
referir aqui, ate porque exagerados, embora
com visivel cunho de sinceridade.
Devem ser muitos milhares, em todo 0
Pais, os nao filatelistas que nos leem, e,
ao que parece, com geral agrado. Claro que
o facto nao pode delxar de nos agradar e
desvanecer. Mas a nossa satisfar;ao s6 sera
completa, e totalmente justificada, na llledida em que soubermos que estas pequenas e apressadas cr6nicas contribuem para
o aparecimento de novos coleccionadores de
selos. E para que eles se convencam das
efectivas e enormes vantagens, de ordem
moral e de ordem material, da filatelia.

v. c.
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rido Regulamento, e formulamos votos sincerissimos pelo exito da I Exposic;fio Filatelica de Aveiro.

ESTATUTO DO SIDLO
Publicaram as jornais a decreta-lei que
vai ser publicado no «Didrio do Governo »,
l/. prol1lulgar 0 «Estatuto do Selo Postal dos
CTT», e do qual nos foi enviado tIIlt exemplar.
Reconltecemos a felicidade e a per/eir;iio
de muitas das disposir;oes nele contidas,
mas niio podemos deixar de lamentar que
a projecto niio tenlta sido previamente sublIIetido d apreciar;iio dos interessados, designadamente na parte filatelica, que nos interessa mais do que aos outros, e da qual
sabelllos /Iluito 11lais do que ninguel1l.
No conjunto, e de louvar cste «Estatuto
do Selo», ao qual. no proximo numero desta
revista, nos referiremos mais de espar;o.

HUGO FRACCAROLI
Procurando valorizar cada vez mais as
paginas deste Boletim, acabamos de obter
a colaborac;ao permanente do ilustre filate!isla brasileiro Hugo Fraccaroli, dirigente
dos mais destacados do Clube Filatelico do
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Brasil c da filatelia brasileira, membro dos
juris de muitas das ultimas exposic;5es filatelicas internacionais, e nosso querido
amigo.
Hugo FraccaroJi, com 0 seu saber e a
sua autoridade incontestaveis, passara a
subscrever, mensalmente, a cronica do Brasil, secc;ao que muito valorizani este Boletim, e a qual vaG seguir-se cr6nicas de QUtros paises, assinadas por filateJistas de
igual categoria.
Por hoje, Jimitama-nos a deixar aqui urn
abrac;o a Hugo FraccaroJi, - e parabens °iOS
nossos leitores.

AUGUSTO MOLDER
Conforme noutro lugar vai referido, faleceu em Lisboa a grande comerciante de selos Augusto Molder, socio dos mais antigos
deste clube, e nosso queridissimo amigo.
Quando ltd poucos anos alguns comerciantes de selos de Lisboa e Porto prepararam uma «rasteira» contra as dirigentes do
nosso Clube, Augusto Molder foi dos primeiros a compreender a maIevola manobra,
e a solidarizar-se connosco.
Mas Molder foi sempre Wit grande amigo
deste clube, como a foi, generosamente, de
todos as filatelistas, pelo que a sua morte,
demais nas circunstcincias lamentdveis em
que ocorreu, causou geral e profunda consternar;iio.
Da morte de Augusto Molder pode e deve
tirar-se uma lir;iio. Ou varias lir;oes, - para
usa de muitos .. .

COLECC6ES TEMATICAS
Sem exageros ridiculos, e sem frases de
propaganda comercial, este Boletim, e os
seus dirigentes, embora nao sen do coleccionadores tematicos, tern dedicado especial
atenc;ao as colecc;5es tt;maticas, e nao e demais repetir que 0 presidente do Clube Filatelico de Portugal, sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, foi 0 iniciador e 0 organizador da primeira exposic;ao tematica organizada no nosso pais : a I." Exposil;ao FilateJica da Tematica dos Caminhos de Ferro.
Hoje, no prosseguimento de uma politica
filatelica que vim os seguindo ha anos, estc
Boletim inicia uma secc;iio permanente dedicada as colecc;oes temalicas.
Dirige-a 0 nosso prezado consodo Jorge
Pereira, antigo director do Clube, e urn dos
mais destacados coleccionadores da especialidade. Mas outros valiosos colaboradores ten!. esta nova secc;ao , entre os quais
desde ja prometemos, para breve, 0 sr. eng.
Vitor Pinheiro, dirigente do .. Clube B. P.»,
e filatelista muito distinto' e entusiastico.

1 .conqR€SSO
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BaRCelona 1960
A inquielude filatelica, crescente e progressiva em Espanha nestes Ultimos tempos , culminou. com 0 anuncio da celebrac;ao
do I Congresso Internacional de FilateIia,
que tera lugar em Barcelona, durante 0
curso do proximo ana de 1960.
Este .certame ha de apresentar urn aspecto duplo: duma p arte, 0 caracter de
Congresso, no qual possam ser descritos e,
em caso necessario, discutidos, quantos temas guardem relac;ao com a Filatelia ou
interessem a esta; doulra parte, uma Exposic;ao, na qual poderao ser admiradas as
principais pec;as do Mundo inteiro, em diferentes rormas de exhibiC;ao.

Por Decreto do Presidencia do Governo,
de 2 de Abril de 1959, estabelece-se a Comissao executiva, e os principais trac;os do Certame. Reunida esta Comissao, resolveu., na
sua primeira sessao, a publicac;ao do presente BOLETIM, que tern por objeto establecer urn contacto constante com todo 0
Mundo, especialmente com os meios filatelicos.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 489/1959, de 2 lie Abril, por
el que se dispone la celebracion en barcelona del I COl1greso Internaciol1al de

~-----------------------------------------------------------------------.
sua manufactura, sempre a linha vertical,
o E, ao centro, tendo na base 0 A, e na
parte superior 0 5X, e so num exemplar
esta por baixo, mas, em todo 0 caso montando 0 A.
Embora as moedas assim marcadas sejam de uma epoca assas agitada, e no rescaldo de uma revoluc;ao vencida, nao nos
inclinamos a considerar este punc;ao de !latureza politica. Sao elas fichas de jogo, assim nos informou 0 vendedor, e pertenceram a certa pataqueira local que enriqueceu
o seu proprietario ...
Nessa mesma ocasiao, adquirimos mais
9 moedas, de cupro-niquei, da Republica, de
1917 e 1919, tambem puncionadas. A marca
adoptada e aposta no anverso era A50, do
mesmo tipo das que foram acima refendas , umas furadas e outras inteiras. Em 2
exemplares, encontra-se urn C a esquerda
do A, noutro, urn A em cima e na mesma
linha vertical, e, entre os dois A, esta urn T'.
Ern outro exemplar, so se encontra 0 numere lOa, e nout ro ainda uma amalgama de
numeros 5 e 0, tendo 0 A na parte superior,
fHICO lrabalho do artisla marcador. Sao,

----

evidentemente, fichas de jogo, e a sua confirmac;ao tern a mesma origem. Urn outro
vintem de D. Lu.is, data desconhecida, tern
no anverso 0 ml mero 500 e no reverse uma
estrela de 8 bra<;os ladeada por M P. Sobre
o usa desta moeda tam bern nao temos duvida, foi noutros tempos ficha de jogo.
Antes de terminar esta croniqueta, embora nao sc trate dc moeda adaptada a ficha de jogo , quero aplesentar 2 exemplares
de medalhas religiosas, de aluminio, de diametro inferior ao do vintem, mas superior
a dez reis, que os viciosos e proprietarios
sem escrupulos, transformaram em- fichas
de jogo. Sao elas dedicadas a Nossa Senhora do Socorro Perpetuo e a S. Giraldo
MaielIa, e so as imagens foram retiradas,
do centro da medalha.
Vma tern as letras IF, e sobre elas 500
dentro de urn rectangulo, a outra tern sOmente 0 numero 20.
As legendas _jaculatorias ficaram circunclando 0 puncionamento.
E , posto isto, s6 tern os de pedir desculpa
aos nossos leitores pela perda de tempo em
ler estas breves considerac;oes, tt:do 11 volta
da carimbagem de moedas.
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Filatelia y la formacion de Llna Comision
E jecutiva para SLL realizacidn.
EI creciente desarrollo de las actividades
fiIatelicas en nuestro pais, y la importancia
que las mismas han alcanzado universalmente, hacen altamente aconsejable un estrecho contacto con la realidad mundial.
Para ello 10 mas adecuado es la celebnici6n de un certamen de caracter intern acional, que, de una parte, permite en forma
de conferencia 0 congreso la discusi6n y
estudio de los temas filatelicos en sus mas
variados conceptos y extensicin y, de otra
parte, la realizacicin de una amplia exposicion sobre la materia. La conjugaci6n de
ambos actos habra, sin duda, de prom over
ulterior superacicin y eficaz intercambio de
ideas.
En su virtud, a propuesta del Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previo acuerdo del Consejo de Ministros del dia dieciocho de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO :
Articulo primero. - En mil novecientos
sesenta se celebrant en Barcelona el «I Congreso Internacional de FilateIia» cuyo objetivo abarca tanto la recepcicin, estudio y
discusicin de los trabajos que sobre fiIateIia
pn!dan ser presentados en todos sus aspectos, como na Exposicicin sobre la materia.
Articulo segundo. - Seran miernbros de
Honor del Patronato los Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y Gobernaci6n y
las personalidades que los mismos pudieran
acordar.
Articulo tercero. - Se formara una Co·

misicin Ejecutiva compuesta de los siguiennes miembros con las faculdades necesarlas
para la organizacicin y realizacicin del Congreso.
Presidente : EI de la Seccicin Cuarta del
Consejo Postal.
Vicepresidentes : Los Directores generales
de Correios y Telecomunicacicin y de Relaciones Culturales.
\locales: El Director del Instituto de Cultura Hispanica, el Interventor general de la
Administraci6n del Estado, el Director general de Tributos Especiales, dos miembros
de la Seccicin de Signos de Franqueo y Filatelia del Consejo Postal, e\ Alcalde de Barcelona, el Gerente de la Oficina Filatclica
del Estado, un representante de la Organizacion Sindical dos representantes de Asociaciones FiIateIicas Culturales espaniiolas
y un Secretario, nombrado por la Comison.
Articulo cuarto. - Los Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y Gobernaci6n quedan facultados para dictar las disposiciones
complementarias para la ejecucicin de este
Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto,
dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
EI Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.
Luis Carreto Blanco
DIRECCldN POSTAL:
Comisi6n Ejecutiva del I Congreso Internacional de FiIateIia.
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
Plaza de Colcin, 4 Madrid.
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UMA DESI.;OCAQ!:O NO SELO
DO «DIA DA MAE»
Adquirida pelo sr. dr. loao Taborda, distinto professor do ensino tecnico, apareeeu
agora em Elvas ' uma folha do selo de 11000
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FALTAVA EM FILATELlA! ...

.THEMATIC-REVUE» - Revista-catalogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que
contem de cada vez mil hares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO
-FAUNA-FLDRA-O.N.U.-EUROPA-CENTENARIO DO SELO-AVIA<.;AO,
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos as
paises. Esta revista, imica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por
simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a escrever-nos.

THEMATIQUE

REVUE .

HUBERT HENDRIKS -55, rue General Ruquoy - BRUXELLES 7 - BELGIQUE
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do «Dia da Mae», 1956, n." 825 do Catdlogo
Simoes Ferreira, com Lima notdvel e rara
desloca~ao de impressao. ·
Tivemos 0 prazer de ver tao bela pe~a,
que sabemos ter sido reeebida direetamente
dos armazens dos C.T.T., e da qual reproduzimos wn belo bloeo de oito selos.
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I EXPOSIQAO FILATELICA
bE AVEIRO
Conforme consta do respectivo Regulamento, publicado adiante, realiza-se no pr6ximo mes de Agosto, de 22 a 30, a I Exposi~ao FiIatcIica de Aveiro, integrada nas
grandiosas festas comemorativas do Milenario e Bicentenario de Aveiro.
Organizada por uma comissao executiva
constituida pelos srs. coronel Diamantino
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Antt:.nes do Amaral, Alberto Casimiro Ferreira da Silva, dr. David Cristo, eng. P'l.uio
Seabra Ferreira, Jose da Purifica~ao Morais
Calado e Carlos da Ro<.;ha Leitao, a I Exposi~ao Filateliea de Aveiro tern 0 entusiastico
patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,
cujo presidente, sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, proferira uma palestra filatelica durante a sua inaugura!;ao.
Cumprimentando muito efusivamente os
filatelistas do distrito de Aveiro, chamainos
a aten!;ao dos nossos leitores para 0 refe-

Marcofilio
PORTUGAL
Angra do Herofsmo -

23 a 29 de Junho

BRASIL

Selos para coleccoo
de procedencia do
estrangeiro

SOLICITAM

Atendendo ao apelo do Sr. Benjamin Camozato, colunista da uSecc;:lio Filatelica» de
CORREIO DO POVO, de Porto Alegre, transcrevemos 0 oficio n.· 13.911, que 0 Sr. Angelico de Miranda Loureiro, Director dos
Correios, dirigiu ao Inspector da AJfandega
do Rio de Janeiro:

de 1959. Carimbo comemorativo das Festas
da Cidade.
Lisboa - 29 de J unho de 1959 - 7.· Congresso do Secretariado Internacional Cat6-

lico da Infancia. Posto de correio instal ado
na Feira das Indu.strias Portuguesas - Belem.
Foi usado durante os rest antes dias, ate
4 de Julho, 0 carimbo de data m6vel "Congresso».
em uma exposi<;:lio internacional. Temos tres
que vlio disputar, com todas as possibilidades de stlCesso, 0 titulo de campelio.
A quarta, a deste mes de Junho, sera 0
maior leillio de selos organizado ate hOJe,
com cerca de 500 . lotes, no valor de cerca
de 3 milhoes de cruzeiros. Na minha pr6xima palestra, vou focalizar a utili dade e
o real valor deste leiHio, para a filatelia
brasileira, especialmente para os filatelistas residentes no interior do Brasil.
A sede social do Clube, que se encontra
bern no centro da cidade, est a abel1ta wariamente das 12 as 19 horas. Tern quatro
fundonarios e urn paquete, e urna frequen·
cia dililia de cerca de 40 pessoas.

uDESEMBARACO DE CORRESPOND£NCIA
COM SELOS PARA FINS DE COLECCAO» :
Em referencia ao \'osso oficio n.· 6335,
de 11 de Setembro flndo, em que solicitaveis esc1arecimentos sobre restric;:oes de natureza postal qt:e pudessem existir no tocante ao desembarac;:o de selos para fins
filatelicos, informo-vos que a Convenc;:lio
Postal Universal nenhurna citac;:lio ou restric;:lio faz a esse respeito, a nlio ser quanto a
c1assificac;:ao dos objectos que contenham
selos, apenas para efeito de cobranc;:a de
taxas e premios postais, que devem incidir
sobre e1es.
Sob 0 ponto de vista filatelico, deve preponderar a maior facilidade possivel no
intercambio de selos postais para fins de
colecc;:lio, entre todos os paises do mundo,
pois da maneira como chegam ao pais tais
objectos, slio tambem expedidos outros contendo selos brasileiros, preva,lecendo dessa
forma a perfeita reciprocidade entre as nac;:oes do mundo, reciprocidade essa que s6
podera ser obtida atraves das faciIidades
legais, alias previstas, como e do vosso conhecimento, na ultima Tarifa Alfandegaria,
que isenta de qualquer onus aduaneiro 0
desembarac;:o dos selos para fins de colecc;:lio».

TROCAS

Escrevem-nos varios coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JEAN LOUIS COMINCIOLI - Leopold
Robert 64 - La Chaux de Fonds - Suic;:a.

P. SIM KIAT~Dj. Gandhi n." 14-Mo·
dan S. U. -Indonesia.
MORD AZAM - c/ 48 Trunk - bazar Rawal-findi - Paquistlio.
JUNIS ITALO WEITNERS - Maksa ula
4-2-Riga 4-Latvia-U.R .S.S . de Lettonie.
R. MERK =- Felgeleberstr. 22 burg F.-D.D .R. - Alemanha.
TRENG TIONG SEN - Surabaja - Indonesia.

nos pavilhoes da «Fe ire do Mediterr3neo»

Tromol Pos. 180
Exposi<;iio fildtel icd interndcional
pdtrocinddd peld F.I.P.
Bolsd fildtelica internaciondl
Mdnifestdc;oes artrstic~s e culturdis

CARLOS GRENE - Calle Comodoro Coe,
3690 Ap. 3 - Montevideu - Uruguai.
LOUIS MEYER - P. O. Box, 1071 Philadelphia 5 - Pa. U.S .A.

JERZY DABROWSKI - al. Wojska Polskiego 54 m. 55 - Warsazawa 32 - Pol6nia.

rosviECAS

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959

Magde-

R. DE WILDE - Rue du Chane,S - OIost
- Belgica.

/'1 Dezeffl bro, 4S- JP
LIS BOA

Man ifestdc;oes fildtelicos
interndciondis
pelo Centen~rio dos
selos dd Sidlid
e pelo 150." An iv.· do nosc.· de Tommdso
Aloisio Juvdrd
Promotord :
Un ione Fildtelid SidEdna , Palermo

ALBERTO FERNANDES - Rua Conde de
Slio Joaquim , 282-2.· andar - Apartamento
4 - Slio Paulo - Brasil.

E stes enderec;:os slio indicados sem compromisso . nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses arce given whithouth engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

I

Sede de Comissao Orgenizedore:

Piamle lInghlria (Pllml Bam dl Slcllll)
hi. 15.680 - PAt fRIO
OR6111f OffltlEL - It [OLLEZIOIIITl- ITlLlI f1L1TfL([1

ANONCIOS
A partir do proximo m imero do Boletim,
jigurariio na sect;iio de «Anuncios Economicos» mais duas sub-sect;oes:
TEMATICA e MANCO-LISTAS

Na primeira, seriio inseridos os N.·' dos
socios que 0 desejarem, e nas diterentes rubricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos,
etc., mediante 0 pagamento de Esc. l$OQ
por cada publicat;iio.
Na segunda, seriio inseridos os N.·' dos
socios, numeros de sua manco-lista, e referencia do catcilogo, mediante 0 pret;o habitual desta sect;iio.

ECONOMICOS
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou mtramar Portugui!s, troco por selos para a sua colec~iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3." -

Pago bern. Portugal
e Ultra mar. Colecciles,
pac{ltes, stocks e ao
qullo.

I

Enriqueca a nossa biblioteca enviando-nos todas as publicacoes que nao desejar.
S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES, CALDAS DA RAINHA. COMPRA E VENDE
SELOS PARA COLECCOES. MATERIAL FILAT~LICO. ESPECIALIZADO
EM TEMATICAS E PArSES COMPLETOS. TAIS COMO GHANA, LAOS.
RAU, ETC.

Desejo correspondentes para R6tulos de
Caixas de F6sforos e Selos, na Europa Manuel Ant6nio ler6nimo - Rua Coelho da
Rocha, I12-/ c Dt. - Lisboa 2.
Vendo antigos e modernos. Bons deacontoa. Llsta pre!l 0 S
GRATIS

Ferreira da Silva - Pra!;a do Municipio,
32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845159

a

LlSBOA

Se V. Ex." tern publicacoes filatelicas, e
nao as quer, ofereca-as ao nos so Clube.

481 SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
Lelxoes - Compra e troca. Vende com
I;"randes descontos, selos novos e usados
de Portugal, mtramar e Estrangelro.

PROVAS E ENSAIOS
Troco ou compro, pago bem, reaposta
Secretaria, ao n ." 22.

L . M. DE NORONHA, Ucassa1m, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente lindla; Envelopes de
1.° Dia; MA.x1mos e Intelros. Pre!;arlo a
pedido.

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $03 cada franco. Jose Plnto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0 -Esq.- Lisboa - Teleifone 842083.
Selas comemorativos de Portugal e
IDtrama'r , aos centos, palgo ·b ons PIIe!lOS,
ou troco por selos portugueses ou estrangeiros 'Para a sua colec~A.o. A . SIMOES
- P. Renova!;8.0, 9-2.0..tDt.o - Almada.

caONICA DO

Desejo correspondentes para trocar novidades e series antigas novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira
Passos - Rua Moacir Leao, 45 - SalvadorBahia - Brasil.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco ou compro. pagando bern, resposta
11 Secretaria do Clube, ao n.O 23.
Cedulas Camanlrias e Particulares , e no tas retiradas de circulacao, metropolitanas
e ultramarinas , compra ou permuta. loao
Carpenter Robertson - Caicada da Ajuda,
158-2.° - Lisboa.
Paulo Roberto Falci - C. Postal, 1011Belo Horizonte - Minas - Brasil. Interessado em manter correspondencia seria com
filatelistas id6neos, para troca de selos em
pequena e grande escala, base de catalogo
Yvert, e a valor facial. Ofere co Tematicos
de todo 0 rnundo . Correspondencia por
Aviao.
Envie 100 ou mais selos do seu pais, recebeni igual ql.!,a,ntidade de Espanha. Aceito
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la
Parra - Padre Calatayud, 13-4.° - Pamplonll
- Espanha.

(Continua na pcigina 32)
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Acabo de receber intimacao do Dr.
Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube
Filatelico de Portugal, para iniciar e manter
uma seccao no brilhante BOLETIM da referida agremiacao filatelica.
~ impossivel deixar de atender a tal intimacao. Meus debitos para com ele, bern
como para com a filatelia portuguesa. sao
tantos, que qualquer desejo e uma ordem
para mim .
Assim, vou ten tar corresponder ao que
me solicita.
Assuntos, eu tenho numerosos, a dificui dade e a escolha. A filatelia abrange urn
campo lao vasto, que nunca deixa 0 sec.
escritor atrapalhado com a fait a de algo
para ser focalizado.
Hoje. vou abordar as actividades do meu
c1ube, 0 Clube Filatelico do Brasil, isto
para que tenham palida ideia de como nos
movimentamos.
Este c1ube esta instal ado em urn im6vel
de sua propriedade, compreendendo quatro salas e urn salao grande, no qual se
realizam as reunioes semanais dos s6cios,
e nas suas paredes encontram-se 34 quadros
que sao aproveitados para exibicao de coleccoes.
As reunioes realizam-se todos os sabados
a tarde, com variados programas. e sempre finalizam com urn leilao de selos e pecas pertencentes aos s6cios. A media de
comparencia e de 40 filatelistas, mas ja tivern os numerosas reunioes com mais de
100 pessoas, e natural mente que as presencas sao 0 reflexo do grau de interesse
dos programas .
Mensalmente, organiza-se uma reuniao

Por
Hugo Freccero/i

especial com uma Mostra de Selos. A primeira foi de selos emitidos em Sao Paulo
por ocasiao da Revolucao Constitucionalista
de 1932. Veio especialmente de S. Paulo 0
famoso jomalista filatelico J . L. Barros'
Pimentel, que apresentou e expos a sua
maravilhosa coleccao especializada da serie
acima referida, e fez uma preleccao com
interessantes documentos relativos ao transporte do correia das forcas revolucionarias
paulistas.
A segunda reub iao foi a exibicao de uma
coleccao especializada de selos da Grecia,
pertencente ao Embaixador da Grecia, senhor Georges A. Argyropoulos, que fez uma
preleccao e descricao da coleccao exposta .
Este conjunto conquistou uma medalha de
Duro em uma exposicao realizada na cidade
do Porto, em 1936. S . Ex.' e irmao do nosso
muito conhecido campeao europeu Alexandre Argyroupolos, que com sua maravilhosa
coleccao de Grecia conquistou 0 Grande
Premio da LISBOA 1953. Lembram-se?
A terceira reuniao constou de urn concurso entre os nossos especializados em selos desportivos, tendo sido escolhido 0 terna: olimpiadas da Grecia. Sao selos raros,
caros e dificeis de aquisicao. Sao os primeiros selos desportivos emitidos no mundo, 1896, pel a Grecia. Foram expostas pecas
maravilhosas. Selos, blocos, provas, cartas,
cartOes, quadras, etc., tudo que se possa
imaginar. Conquistou 0 primeiro premio 0
jomalista Wilton Liguori. Cui dado com os
nossos especializados em selos desportivos,

Para qualquer carro...

SACOR
e sempre a garantia total

SELOS NOVaS
l

Argenlino8

j ~~~~~~~....,..,.,.,

Da embaixada da Argentina em Lisboa,
por intermedio dos excelentes servi«;os de
Informa«;6es dos nossos C.T.T., recebemos,
com 0 pedido de publica«;ao:
EMISION EXTRAORDINARIA CON SOBRECARGO «LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA»
El 20 de diciembre de 1958, sera puesto
en circulaci6n un timbre postal con sobrecargo, para la «Lucha contra la Leucemia.,
en el valor de man. 1.00+0,50.
Su viiieta nuestra una niiia de perfil, que
recibe en su manu la sangre vivificadora .
Fue impreso en la Casa de Moneda de la
Nacion, por el procedimiento litografico, en
la cantidad de 500.000 ej~mp!:)res, color azul
negrr·z sco y rojo.

EMISION COMEMORATIVA DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE
El 14 de marzo de 1959, sera pucsto en
circula«;ao urn timbre postal commemorativo del «x Aniversario de la Declaraci6n de
los Derechos del Hombre», en el valor de
man. 0,40.
Su viiieta presenta el emblema de las
Haciones Unidas y la reproducci6n de un
«esclave. de Miguel Angel.
"
Este sello fue impreso en la Casa de la
Moneda de la Naci6n, en la cantidad de
3.000.000 de ejemplares, por el procedimiento
calcognifico, en color viohiceo.
(Plancha de 50 sellos).

EM IS ION «PRIMEIRA GRAN EXPOSICION
HORTICOLA INTERNACIONAL»

SACOR
a marca de garantia
para

0

.
seu €onsumidor

Dia de Emisi6n: 23 de mayo de 1959
Valor: man. 1.00
Cantidad: 3.000.000
Color: violaceo
Tamaiio del sello: 30 x 40 milimetros
Pliego de: 50 sellos
Impresso en: huecograbado
Decreto n.D 1915/59
Dibujante: Segundo Perez
Viiieta: Globo terraqueo com leyenda
alusiva y orquidea.

For OealBrs Only

EMISION «INAUGURACION VUELOS A
REACCION AEROLINEAS ARGENTINAS.
Dia de Emisi6n: 16 de mayo de 1959
Valor: man 5,00 (correio aereo)
Cantidad: 3.000.000
Colores: verde y negro
Tamaiio del sello: 30 x 40 milimetros
Pliego de 50 sellos
Impreso en: Cas a de Moneda
Procedimiento: litografico
Decreto n.D 1915/59
Dibujante: Eduardo Miliavaca
Viiietas Avion a reacci6n sobre planisferio en el que ha sido ubicada la Republica
Argentina.

Write for free copy to

Monthly Illustrated Wholesale Price list of attractive
sets & special offers Whole
World

O. W. LEMPERT
1 9 Gerrard Street. Piccadilly, London W. 1 Englahd.
CORRESPONDENCE I ENI}LISH-FRENEm-GERMAN & NETHERLANDS.
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BOLETIM DO CLUBE FILAHLICO
(Col1til1UU9iio da pdgillCl 30)

Dou selos comemorativos do Brasil, em
troca de selos com motivos de fauna, universais. Ugo del Debbie - Rua Alfredo Gucdes, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspondencia em portugues e ingles.
Compram-se sobrescritos da edil;aO do
C. F. P. n." 1. 2. 4., e dos C.T.T. do Cent.
do selo e do «Dia da Mae». Resposta C.F.P.
n.O 30.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal c
Ultramar. Dou Finlandia, Escandimivia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkik Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, Finlandia.
Posso dar todos os selos da Holanda
dos ultimos ql.:inze anos, novos, ao dobro
do valor facial, e tambem sobrescritos do
1.0 dia com correia gratis. Aceito selos e
dinheiro no equivalente a 1 dolar, 2,80 florins holandeses, ou 30 escudos. Numeros dos
catalogos Yvert. Scott. Michel. Zumstein.
Correspondencia em Ingles, Frances, Alemao, «Big mail» da Europa $0,25. ExPCl;o
franqueadas circulares de qualquer dimen-

DE PORTUGAL

sao 100/ 0.15 200/ 0.25 5 postais i1ustrados
(vistas). Reexpel;o cartas a $0.25 cada. Aceito selos l00xSY - C. J. H. Ter Riet - Getfertsingel, 112 - Enschede - (Holanda ).

r

Dou selos estrangeiros de diferentes paises em quantidade, usados, recebendo em
troca series novas de Portugal e Ultramar.
desportivos, fauna, flora, militares e cam inhos de ferro. MANUEL MADEIRA JUNIOR - Rua Baptista Lopes, n.· 43-1."-Esq.
-Faro.

I
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Augusto

D. A. J. de V esconc~Ios Carvalho

ACEITAMQS INS'C RICOES
REMESSAS A ESCOLHA
* TEMATICOS *
FACILIDADES DE PAGAMENTO
SEMPRE BONS PRECOS

Ap. 2290 - LlSBOA - Telef. 30701

Avenida Rocha Paris, 54-1.·

Apartado n." 44
VIANA

DO CASTELO
Portugal

Telefone n ." 22020
End. Telegrafico: REPERFILA

Molder
Pelo - - - -- - - - ;

NOVIDADES

ESCRITORIO FILAT:e.LICO
Fundado em 1920

Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades,
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista

-]

H. C. GARCIA.

RUA DO OURO, 149.3.· F.

F~ CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. DA

JULHO DE 1959

\

TIP 0 R
TlNTAS PORTUGUESAS
S.A.R.L.
S.d. I (Pont. d. Odlvel •• )
ODIVILAS· Tele,•• 011 010.051206

Organlzacao portuguesa fabric ante
dos jl1 Camosos produtos Plngulm
pll1sttca, eromlte anticorroslvo, et.c.
Representente

de

BRITISH PAINTS, LTD.
As melhores '.lntas de Marinha

SI Ma611- [Ira e Pl1isb da rapola"o mundlll
APEXlDR - 'nH·uI6rito, loH'81Ivlol£8 e
AnH-tonoslvo
LOCKHEED - dlao de trlvDu dl Automliva Products
TlPPAH-fogllS I Gis
I[ TIl EX - Lobrili£ldor da. tapa dl dllndlls dOl
£lnGS em rodlglm

Faleceu Augusto Molder. E embora determinadas circunstancias, como as que
ocasionaram a sua morte, nos digam ser
demasiadamente cedo para bern se poder
falar do grande comerciante de selos, n6s
queremos ser 0 primeiro a dedicar-Ihe duas
palavras de saudade, - e de justil;a.
Espirito bondoso, generoso e gentil, Augusto Molder era urn perdulcirio, tanto de
dinheiro como de amabilidades. Filatelista,
gostava tanto de dar, como de receber. Comerciante, sentia tanto prazer -em ganhar
dinheiro, como, porventura maior ainda, em
du-lo, muitas das vezes sem saber a quem ...
Foi precisamente esta sua faceta de principe perduhirio que estupidissimamente 0
matou. Mas foi essa mesma faceta que 0
levoLl a prestar servil;os inestimaveis it filatelia porrLlguesa.
Efectivamente, talvez ninguem, no nosso
pais, se Ihe possa comparar, no aspecto da
contribuil;ao para 0 desenvolvimento e para
_0 prestigio que a ftIatelia portuguesa actualmente patenteia, e muito mais patenteara
num futuro pr6ximo.

Tal contribuil;ao estendeu-se durante dezenas de anos, e desdobrou-se atraves do
seu estabelecimento comercial, sua grim·
deza e 10calizal;aO, sellS leiloes e outras vendas, seus catruogos e outras edil;Oes, suas
dadivas, seus antincios e outras formas de
propaganda, suas participal;Oes, como comerciante e como coleccionador, nas exposil;oes filatelicas, etc., etc.
Servil;os profissionais inadiaveis, que ontern nos nao permitiram assistir ao casamento da filha de urn conterraneo e grande
amigo, impediram-nos absolutamente de,
precisamente a mesma hora, nos incorporarmos no funeral do grande comerciante
de selos e grande, queridissimo amigo, que
foi Augusto Molder. a que escrevemos ape·
nas para que a nossa ausencia nao possa
ter outras interpretal;oes.
Por isto nos, pensando tanto no filhito
que ele deixou, como na filatelia portuguesa
que a n6s dois nos uniu, queremos simplesmente repetir agora aquilo mesmo que anteontem, velando 0 seu cadaver, dissemos a
alguns dos seus colaboradores: - MORREU
AUGUSTO MOLDER. VIVA A CASA MOLDER!

NOTA - Este artigo, a que se acrescel1tou 0 quinto periodo e algumas palavras do
sexto, foi publicado 11£1 sec9iio filatelica do
«Didrio de Lisboa» de 26 do corrente.
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JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALENQA
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Telefone n.O 10 -

Erderec;o telegrafico: LUSITANA

(PORTUGAL)

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

GLUBE DE GOLEGGIONADORES PARA GOLEGGIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA- Telef. 54936
CORRESPOND!;:>ICIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDI ENTE - Terfias e Sextas-feiras, das 21 os 24 horas, e Slibados, das 16 as 20 horas
CATEGORIA DE SoCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:

Continen.te (excepto Lisboa) Ilbas e ProviIJ.&a.s Ultramarinas
Efe~tivos ..... ........

60$00, por ana l ou equivalente em moeda local
Jumores ....... ,.. ..... 30$00, por ano (
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 CURsa
SAO SoCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 AN OS

AQENTES DO CLUBE FILATELICO 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. Lourenc;o
de Gouveia - Rca das Dificuldades,
28-30.

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

. . .IIIi..........

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEmAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TOR~ES

VEDRAS

TElEF. 3

E
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PORTUQAL

~"Er4~~ \ P A GAM 0 S BONS PRE<';OS
POR
seRIES -

ISOLADOS -

MISTURAS -

PACOTES -

AO QUILO

Como somas e meior cese filet.lice de Americe, estemos constentemente e comprer grendes quentidedes de selos de todes es
pertes do mundo. Actuelmente, estemos perticulermente interessedos
em comprer:
SILOS EM sERIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompletas. novas ou lIsadas.
• SILOS ISOLA DOS I Varledade~ baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perfeitos
GRANDES QUAHTIDADES E RESTOS DE dTOCkS .. de todos os generos.
MISTURA (AO QUILO) sobre pape\.
PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETALHO. tamb"m desejamos comprar quantl.iade
mals pequenas de selos em series. de pre~o mtldlo e mhls elevado.
•

•
•
•

Queira mand!Jr-nos a sua Iista de olertas. que merecera a nossa pronfa e cuidadosa

afen~io.

G R J.. TIS, APE DID 0 I A nos s a n 0 v a l 1st a d e c 0 m p r a.
.Os melhores pre~os por selos dos Estados Unldos e Canadll..

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO

IMPORTADOR

H. f. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

A

..

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON

CASA A. MOLDEH

esta sempre compradora de colee<;:6es, stoks, variedaGRANDE ERRO DE IMPRESSAO NOS SELOS DO DIA DA MAE.

des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es etc.

VER ARTIGO NO INTER IOR

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pe<;a a nossa publica<;ao (10 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LISTA DE OFERTAS.

Rua 1.

0

TELEFONE

de Dezembro, 101-3.

0
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