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AO QUILO

Como somos e meior cese filet6lice de Americe, astemos constentemente e comprer grendes quentidedes de selos de todes es
pertes do mundo. Actuelmenta, estemos perticulermente interessedos
em comprer:
SElOS EM siRlES I De valor baixo e m~dlo. Completas ou
Incomplete~, novas ou Ilserlas.
• SElOS ISOLADOS I Verledadelol baratas e atracUvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente, com seloe perfeltos.
• GRAHDES QUAHTIDADES E RESTOS DE "STOCkS» de todos os g~neros.
• MISTURA (1.0 QUILO) sobre papel.
• PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE AUALHO, tamb~m desejamos comprar quantiJade
mal~ pequenas de selos em series, de pre~o medlo e mbls elevedo.
~
Oueira mand'fr-nos a sua lisfa de clerfas, que merecera a nossa pron·
~
fa e cUldadosa afent;ao.
•
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LEsiAD<i DA IN!!!AJ

GRATIS, A PEDIDOI A nossa
nova I i s i a de comprasl
.Os melhores pre~os por selos dos Estados Unldos e Can ad/!..

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR

!

A MERICA NO

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

Telegramas: HARRISeO BOSTON
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SEVERA

RUA DhS GAVEAS, 55-57
*
TELEF. 34006
* BAIRRO ALTO -

ESTADO DA lb'DlA J

I

LISBOA
PORTUGAL
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ESTADO DA. mJ>IA J

ESTADO DAlNDIA

RErtlJuCA l'OllTlKi11ESA , '
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RESTAURANTE TIPICO

I

I ESTADQ DAINDIA J

RESTAURANT TYPIaUE

I
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ESTAOO.DA INDIA
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I

ESTAOO ,DA INDIA

I

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN

ALL NIGHT
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Revista mensa! enviada. a todos os s6cios do Clube FilateUeo de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

RUA DAS ANTAS- VALENOA
(PORTUGAL)

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em calgado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILAT8lJJ:A IF. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPONO~NCIA: APARTAOO 2869 LlSBOA - PORTUGAL
EXPEOI ENTE - Ter'ies e Serles.faires, des 21 As 24 hores, • Sabados, das 16 as 20 hores

I..

)

SEOE:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
OontiDente (excepto LiBboa) D.has e Provfncl&s Ultramarlna8

Efe~tivos ...... .. .... . 60$00, por ano l ou equivalente em moeda local
Jumores ...... .... ..... 30$00, por ano (
Brasil .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. ..... .. .. .... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ... ...... 10100, por mes; J uniores ......... 2$50, por mes

,,
hlp6lltO
---ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

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

AQENTES DO CLUSE 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 - Rt.:.a das Dificuldadcs,
28-30.

___iJII"

TOM~

- 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.

S

~"~IWl!"'

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «l\IARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E

53

PORTUQAL

32
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Send me 300 to 500 weill assorted stamps
of lour country (not of Germany) and I
will send jou same number of Austria.
Fran Maringer, Scharding/ lnn, Oberosterreich, Austria.

Inte ressam-me pacotes de todos os paises, em qt:·antidade. Dou em troca igual de
Espanha, ou 'series. Fac;o ofertas de trocas,
desejo de 5 a 100 diferentes. Luque - Armas, 44 - Zaragoza - CFP 3465.

Ctr 300/500 francobolli bene assortidel
vostra Pease imro altrettan!i francoboll~
austraci. Franz Maringer, Scharding/lnn,
Oberosterreich, Austria.

Desejo activas trocas de selos com coleecionadores de Portugal e Ultramar, America
Latina e Comunidade Britanica. Juan G.
Cruz - Lachambre n.· 1 pral - Almeria Espanha.

Deseo intercambiar sell os de todo el
mundo por mancolistas, novedades y sello
por sello, inceresa preferentemente flora y
fauna y Portugal n .'" 121/23-711-788 y 801.
DR. FRANCISCO DE LAS HERAS PEREZ
- EI Carballo - Oleiros - Coruna - Espanha .

Svindst Stamp Club, Thorkil Svindt, 1.
GI. Kongevej 39, Kobenhavn V. Danmark.
Subscription 50 used stamps (Veno Organfund) . Exchange of mixed stamps of all
countries 100-1.000.

Deseo sellos, commemorativos novedades
de Portugal, Fnmcia, Alemania, Holanda y
tematicos de flores, mariposas, deportes, de
todo ele mundo. Doy Espana y colonias. No
cnvio primeiro . Isabel Portillo - Perez Galdos,S - Valencia - Espanha.

Send, registered mail, 10 or 20
unadressed first day covers, all different or 3 of each, any Country.
Receive same Brazil. I buy and exchange FDC. Oswaldo Campana,
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil.

ATTENTION!
Ch3nge timbres ave tout Ie Monde, surtout Portugal, Outremer, Allemagne, Pologne, Roumanie, Russie, Hongrie, YougosIavie, France, Italie, series completes, neufs
et obliteres, fleurs, animaux, commemoratirs. Je donne en echange Espagne, Ifni,
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois
recommandes. M. SOTO - Av. General Sanj~',rjo 190 3.° LA CORUN"A (ESPAN"A).

EM 1960 -

REALlZA-SE

EM LlSBOA A EXFILPO:
V EXPOSI<;10 FILATE-

Colecc;ao .Desportos», avanc;ada, montada em 4 albuns de grande formado , comLI CA PORTUGUESA
pondo-se de 2.096 selos novas, 72 blocos novas e 122 sobrescritos comemorativos, com
a cotac;ao de 7.000 franc os fortes franceses
(Catalogo Yvert 1960), equivalentes a 700.000 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
francos franceses correntes, vende-se pela
melhor oferta. Jorge Pereira aceita ofertas
na Rt.:·a do Ac;ucar. n." 86 - LISBOA - PORTUGAL.

Colonias,
g~iros, boas
s c/assicas tl
v(J/garfls flm
. , ..,lIu,.. zidadfl
. / ,''OJ'"rU'tUlrt.

FILATELICOS DE TODO EL MUNDO
Envio series nuevas completas, colonias
espaiiolas, contra sello~ us ados ultimas emisiones de su Pais. Por cada 15 sellos usados
mando una serie. ANTONIO GARCIA SOTO,
Calle de la Villa num . 2-2.· Derecha, MADRID - Socio 3474.

rosviECAS

Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12 I'DtlZflmbrO,4S.3'
Praha
- Checoslovaquia.
Exchange stamp 1Iii________...;;LIS
of
the 3whole
world .
..,;.BOA
______•
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Breves anotaooes ao projecto do

«Estatuto do Selo»·
I

Esta revista publicou, no seu Ultimo numero, 0 projecto do decreto-Iei que promulgani 0 «Estatuto do Selo Postal dos C.T.T.».
Tanto par motivo do seu tamanho, como
pelo da reportagem que nesse mesmo numero publicamos, da .1.& ExposiC;ao Filatelica
de Aveiro», nao nos foi possivel fazer acornpanhar esse projecto do «Estatuto do Selo»
das anotac;6es muito breves, mas pertinentes e importantes, que tal documento nos
sugeriu.
Elas aqui ficam hoje, objectivas e serias,
com 0 unico desejo de que possam ser lidas
pel as entidades competentes, em ordem a
que ligeiras modificac;oes possam ainda ser
introduzidas num diploma que todos n6s
temos empenho em que seja perfeito, ou,
pelo menos, 0 seja 0 mais possive!.
II

Comec;ando pelo ultimo artigo do «Estatuto do Selol>, 0 57.·, vetificamos que este
diploma vern substituir nada menos q,o que
os artigos 373.· a 391.·, 393.· e 394.· do Regulamento para os Servic;os dos Correios.
aprovado pelo Decreto de 14 de Junho de
1902; 0 Decreto n.· 12.681. de 18 de Novembro de 1926; 0 llrtigo 1.. do Decreto n .·
17.664. de 25 de Novembro de 1929; 0 Decreto n.· 19.826, de 3 de JUnho de 1931; 0
artigo 4.· do Decreto n .. 23.440, de 4 de Janeiro de 1934; 0 n.o 12 .. do § 1.° do artigo
21." do Decreto n.o 26.611. de 19 de Maio de

Pelo
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
1936, na parte relativa a selos postais; os
Decretos n.o· 27.986, de 21 de Agosto de 1937;
e 28533, de 10 de Marc;o de 1938; a artigo
3.n do Decreto n.o 28.902, de 8 de Agosto de
1938, em relac;ao a materia da alfnea c) do
seu artigo 1.0; e 0 Decreto n .o 28.940, de 25
de Agosto de 1938. todos os quais sao declarados revogados.
Se outro merito nao tivesse-que tem!-.
bastava este de reunir num Uoico diploma
materia que andava dispersa por inUmeros
outros. alguns dos tempos das lendarias diIigencias de cavalos, - para ser de louvar a
promulgac;ao do «Estatuto do Selo» , que, todavia. mais perfeito poderia e deveria ser
ainda, se se tivesse enviado urn tecnico cornpetente aos paises mais aperfeic;oados na
materia, como a Franc;a e a Suic;a, e aos mais
modernos, como Israel. e se previamente se
tivessem pedido criticas e sugestoes aos ftlatelistas portugueses. especial e designadamente por intermedio das suas organizat;oes legalmente cons,titufdas.

III

o art.

4.0 do «Estatuto» diz que a utilizaC;ao do selos «sera comprovada pela marcaC;ao com sinais especiais (mata-selos) que
impec;am novo uso».

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL
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A expressao mata-selos e tao infeliz,
quanto e certo que n6s, filatelista ha largos
:mos, cronista filatelico e presidente do
maior clube filatelico portugues, - nunca
a vimos escrita na nossa lingua ...
Trata-se de manifesta e desnecessaria influencia espanhola, pelo que de desejar e
que aquela expressao «mata-selos» seja
substituida pela palavra portuguesa cons agrada: «carimbos». E ficando: « ... unica utilizac;ao, a qual sera comprovada pela marcac;:ao com sinais especiais (carimbos) que impec;am novo uso».
IV

o

art. 8.° cria, junto da Administrac;ao
Geral dos C.T.T., como organismo consultivo, a Comissao Filatelica Nacional, C 0 art.
10.° estabelecea sua composic;ao.
Desta, a aHnea b) refere-se a urn reprcsentante da Junta Nacional de Educac;ao, a
aHnea c) a tres artistas ou cnticos de arte
(todos quatros designadoS pelo Ministro da
Educac;ao Nacional), e a seguinte aHnea d)
a urn gravador.
Nao nos impressionamos nada que treze
sejam os membros da Comissao Filatelica
Nacional, mas achamos demais os membros
design ados pelo Ministro da Educac;ao Nacional, e pior aillda que a Comissao tenha
ql.:·atro artistas (os tres da alinea c) e 0 gravad~r da aHnea d), este, alias, indispensavel), quando e certo que os artistas (pintores, desenhistas, escultores, etc.) estao, na
sua quase totalidade, absolutamente fora da
arte especialissima dos selos.
Por isto, alem do representante da Junta
Nacional de Educac;ao, da 'alinea b), entendemos melhor apenas urn artista na alinea
c), ambos designados pelo Ministro da Educac;ao Nacional, mantendo-se, claro, 0 gravad~r da alinea d).
Pelo que vai dito, - e ainda porque, mais
abaixo, a alinea h) inclui obrigatbriamente,
nesta Comissao, 0 consultor artistico dos
C.T.T., que e, como se sabe, outro artista,
actualmente mestre Martins Barata.
Este ultimo, 0 consultor artistico, e outro
dos indispensaveis. Mas reforc;a 0 nosso argumento: Tal como esta projectado, seriam cinco artistas na Comissao, - 0 que,
decerto, resultara em artistas a mais, para
selos e filatelia a menos ...
V

Outras alineas, as e), f) e g), indicam
como componentes da Comissao Filatelica

Nacional, respectivamente, «urn rcpresentantl' das associac;iies de coleccionadores filatelicos», «urn representante dos coleccionadores filatelicos indepen4entes de reconhecida idoneidade», e «I.:m representante do
comercio filatelico».
Estas as aHneas que nos merecem mais
francos reparos. Vamos fundamenta-los,
objectiva e resumidamente.
VI
Verifica-se, por urn lado, que aquelas tres
aHneas indicam dois representantes dos filatelistas, e urn do comercio filatelico.
Mas os comerciantes de selos, com porta
aberta e contribuic;iies, serao seis ou oito
em Lisboa, e mais dois no resto do continente, e mais tres no ultramar portugues,
num total maximo de treze, digamos quinze.
Os filatelistas portugueses, incontaveis,
serao entre vinte e trinta mil. 0 Clube Filatelico de Portugal tern 3.500 s6cios, 0 Clube
Internacional de Filatelia, do Porto, tera
metade, e 0 Clube Filatelico de Moc;ambique
tera a quarta parte. E ha mais meia duzia
de clubes pequenos. Sabendo-se que muitos
filatelistas, sobretudo dos menos avanc;ados,
estudantes, principiantes, etc., nao fazern
parte de c1ube algum.
Donde, des de logo: Estani certa esta proporc;ao de dois representantes dos filatelistas, para urn dos comerciantes filatelicos?
Evidenternente que nao.
Acrescendo que os filatelistas sao amadores, cultivadores de urn passatempo internacional de importancia maxima. Sao espiritualistas e, de certo modo, artistas. Sao,
acirna de tudo, altruistas.
Os comerciantes de selos, como comerciantes, e claro que sao respeitaveis, e alguns deles tern competencia e credito, como
Castel-Branco, Vilani, Henrique Mantl!ro,
Viegas, etc. Mas, na sua maio ria, s6 veem
a filatelia pelo prisma dos seus neg6cios,
- 0 que e natural. Vivem dos neg6cios de
selos que vendem e compram aos filatelistas. Vivem dos selos e dos filatelistas.
Nao quer is to dizer que nao deva figurar na Comissao urn seu representante. Mas
que esta errada a proporc;ao entre os comerciantes de selos e os filatelistas.
Resumindo: A Comissao ficara melhor se
aquelas tres mencionadas alineas, e), f) e
g), respeitarem a tres representantes dos
filatelistas e a urn dos comerciantes, passando a aHnea e) a ter a seguinte redacc;ao:
«Dois representantes das associac;iies de coleccionadores filatelicos ;».

ANONCIOS
Pago bam. Portugal
e Ultra mar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo anUgos a modemos. Bons descontos. Lista pre C; 0 S
G R ATI S

Ferreira da Sllva - Pra!ta do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cl0 APS,
CFP, ClF, NPS. Fornece selos portugues es, especialmente India; Envelopes de
1.. Dia; Maxtmos e Intelros. Pre!tario a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangelros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de MO!tambique, 56-3.·-Esq.-Llsboa - Telelfone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultra.m.a:r, aos centos, pSigo -bons pl'e!<QS,
ou traco por selos Portugueses ou estrangeiros para a sua colec!too. A. SIMOES
- P. RenovR!tao, 9-2.·--Dt.· - Almada.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu1!s, troco por selos para a sua colecc;ao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA

Se V. Ex.' tern publicac;iies filatelicas, e
nao as quer, oferec;a-as ao nosso Clube.
Enriquec;a a nossa biblioteca enviando-nos todas as publicac;iies que nao desejar.
Desejo correspondentes para R6tulos de
Caixas de F6sforos e Selos, na Europa Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua Coelho da
Rocha, lI2-/c Dt. - Lisboa 2.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco ou compro, pagando bern, resposta
a Secretaria do Clube, ao n ." 23.

ECONoMICOS
Cedulas Camanirias e Particulares, c no,
tas retiradas de circuluc;:ao, metropolitanas
e ultramarinas, compra ou permufa. Joao
Carpenter Robertson - Cal~ada 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. Oferec;o Tematicos
de todo 0 mundo. Correspondencia por
Aviao.
Envie 100 ou mais selos do seu pais, recebera igual ql'antidade de Espanha. Aceito
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la
Parra - Padre Calatayud, 13-4.· - Pamplona
-Espanha
Dou selos comemorativos do Brasil, em
troca de selos com motivos de fauna, universais. Ugo del Debbio-Rua Alfredo Guedes, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspondencia em portugues c ingles.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal e
Ultramar. Dou FinHindia, Escandinavia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, FinHlndia.
Dou selos estrangeiros de diferentes paises em quantidade, usados, recebendo em
troca series novas de Portugal e Ultramar.
desportivos, fauna, flora, militares e caminhos de ferro. MANUEL MADEIRA JUNIOR - Rua Baptista Lopes, n.· 43-1.·-Esq.
-Faro.
Compram-se sobrescritos da edic;ao :)
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.
Envie-me 150 ou 300 selos bern sortidos
do seu pais, e recebera igual quantidade e
classe da Austria - Franz Maringer Scharding Inn, Ob. - Austria.
Senden Sie mir 300/500 gut sortiert Briefmarken von Ihrem Lande ohne Deutschland,
ich send Ihnen gleiche Anzahl von Osterreich. Franz Maringer, Scharding/Inn, Oberosterreic, Austria.

BOLETIM

Do excelente boletim n .. 4 do «1.· Congresso lntemacional de Filatelia . , transcrel'elllOS com a devida venia :
SALVADOR PALAU RABASSO
Don Salvador Palau Rabasso, ilustre hijo
de la villa de Vendrell (Tarragona), procede
de preclara familia de muy arraigadas tradiciones. Abogado d6 merito, ha cosechado
rotundos exitos en el Foro y es persona
muy conocida y estimada. En Barcelona,
donde reside, des taco desde sus anos estudlantiles, no solo por sus brill antes estudios,
sino tambien por sus ideales, a los que
nunca supo renunciar, y de los que siempre
hizo leal y noble ostentacion, fundada en
sus sanos principios de integridad, honradez y am or a su Patria. La leal tad y gallardia con que siempre aireo sus propias
convicciones, de las que su vasta erudicion
y helmosa dialt!ctica fueron esplendido vehi-

culo, hicieron que su nombre traspasase el
ambito nacional.
Siente un afan en ganar proselitos para
los ideales filatelicos y, en consecuencia, la
Filatelia espanola mucho Ie debe a su entusiasmo y a sua facil y erudita palabra. Ha
sabido demostrar que la Filatelia es un complemento de la pedagogia, un alto exponente
de la cultura de los pueblos, yuma realidad
econ6mica de primera clase.
Como presidente del Circllio Filatelico y
Numismatico de Barcelona, su labor ha side
extraordinaria y eficaz, elevando el Circulo
a su esplendor actual, y encuadnindole en el
marco europeo y mundial. Su actuacion
como presidente del Congreso Filatelico celebrado en Barcelona, en 1950, con motivo
del Centenario del Sello Espanol, destaco
especialmente al poner de reli~ve su sentido
de la responsabilidad, unanimidad e integridad.

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

SOLICITAM
TROCAS
E screvem-nos vanos coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JACEK SEMKOWICZ - Podzamcze 6 Miechow - Polonia.
JOHNF. DEMAREST - Radio Corporation of America - Grand Bahama Island c/o
P.A.A. - Patrick A.F.B. - Florida - U.S .A.
KLAUS DICKUDT POHL - P.O. Box,
5013 - Lima - Peru.
M. Z. QUADRI TRIPOLIA - Jodhpur India.
ING. MIROSTAV PECKA - Legerova c.
22 - Kolin III - Checoslovaquia.
ING. MIROSLAV KOFRON - lablonne
v Podj; c. 485 - Ghecoslovaquia.
SVINDTS STAMP CLUB-Thorkil Svindt
- Gl. Kongevej 39 - Copenhague V. - Dinamarca.

HOSMAR GEReN - Calle Marcelino
Diaz y Garcias - n.· 9 - Apartado, 3 Montevideu - Uruguay.
GeRARD RUPPERT - 24, rue du Jura Strasbourg - ( Bas-Rhin) - Franc;a.
JAROSLAV MATEJU - Jerusalemska 12
- Praga, 3 - Checosiovaquia.
DOROTHY M. JONES - 612 Washington
Ave. - Northampton. Penna - U.S.A.
LE CHEVALIER H. G. - Poste Restante
- Alger - Argelia.
GUIDO ROMAGNA - rue Carducci n .· 2
- escalera I - Interno 46 - Bolzano Italia.
ALFREDO DEL C. ALVEAR P . - Calle
70 44-08 - Barranquilla - Colombia.
GEO. MANCHe - 114 River Road Revesby - New South Wales - Australia.
HEINRICH GUNTNER - Reichenbergerstrasse 2 - Giinzburg/Donau - Alema-

nha.
I<;:AIR~ PEREIRA DA SILVA - Rua
Lauro Linhares, 3 Trindades - Florianopolis - Santa Catarina Brasil.
KLAUS ULLMAN - Portafach 3 - Wilkan Hasslau/SA . - Alemanha.

Estes enderec;os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth t!ngagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.
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Mas hu uma outra destas alineas, a f),
que nao hoi maneira de compreendermos, e
confessamos que ja a lemos mais de meia
duzia de vezes... .
Esta la escrito: «Urn representante dos
coleccionadores filatelicos independentes de
reconhecida idoneidade» ...
Ora, em primeiro h.igar, nao alcanc;amos
a que vern esta «de reconhecida idoneidade»,
que se nao pede nem para 0 representante
da aline a anterior, nem sequel' para 0 da
alinea posterior, 0 dos comerciantes ...
Em segundo lugar, com todas as circunstimcias pessoais e funcionais ja resumidas
atras, e a primeira vez que ouvimos falar
em coleccionaodres filatelicos independentes.
Serao coleccionadores que nao pertencem
a nenhum clube filatelico?... Se e, entao
ignora 0 legislador que todos os filatelistas de certa categoria para cima pertencem
a urn dos do is maiores clubes, 0 Clube Filatelico de Portugal, de Lisboa, que e 0 maior,
P 0 Clube Intemacional de Filatelia, do Porto, que e 0 que se the segue, quando, ate,
nlio pertencem aos dois .
Com rarissimas e igualmente honrosas
cxcepc;oes, mas estas obviamente ignoradas,
- os que nao pertencem- aos clubes, conforme vai dito no capitulo VI, sao os filatelistas de certa categoria para baixo. Sao
os estudantes, operarios, etc., os quais, sem
intuito depreciativo, podemos englobar na
expressao «principiantes».
Mas estes, precisamente porque sao pl;ncipiantes, nao pesam, nem querem pesar,e tanto que nao querem ou nao podem, por
enquanto, pertencer a nenhum dos clubes.
Sao principiantes e, sobretudo, sao incontaveis e inconvocaveis para designar urn seu
repreesntante. Porque a verdade e que se
~abe quais s ao os filatelistas que sao socios
dos clubes, mas nao se sabe as que nao sao
socios desses mesmos clubes ...
VIII
Nao ha huvida de que esta errada a redacc;ao da transcrita alfnea f).
E porque a alinea anterior, a e), ja comentada, se refere a I.:.ffi representante das
associac;6es de coleccionadores filatelicos, au
a dois, como defendemos no citado capitulo
VI, repres entantes das associac;oes, que naturalmente serao dirigentes das mesmas, e
que poderao ser grandes dirigentes, sem serem grandes coleccionadores, - entendemos
que a redacc;ao perfeita para es ta alinea f)
sera: «Urn dos coleccionadores filatelicos
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mais medalhados em expOSlc;oes intemacionais, design ado pela Federac;ao Portlolguesa
de Fiatelia».
o que tera a extraordinaria e dupla vantagem de garantir a permanencia, na Comissao Filatelica Nacional, de urn filatelista
dos de maior categoria nacional e internacional, com profundos conhecimentos tecnicos e frequentes contactos com os meios
filatelicos mundiais, - e, simultaneamente,
de urn representante do organismo hierarquicamente superior da filatelia portuguesa,
infelizmente esquecido no ' .Estatuto do
Selo».
IX
Estabelece 0 art. 12." que a Comissao
Filatelica Nacional- C. F. N. - tera uma
secc;ao executiva, constituida pelo consultor
artistico dos C.T.T., que presidira, pe10 chefe
dos servic;os fabris da Casa da Moeda e
por urn dos artistas ou criticos de arte indicados na. alinea c) do art. 10.·.
Pal'ece-nos indispensavel que desta secc;ao executiva fac;a parte urn dos filatelistas atras referidos. Nao vale a pena entrar
em minucias, ate porque este ja vai longo,
mas duvida nao resta de que 0 filatelista,
11 forc;a de lidar com selos, dia apos dia,
ana apos anos, e recebendo e estudando
selos de todo 0 mundo, como recebendo elogios, criticas, reclamac;6es, etc., conhecendo
as reacc;oes, os prec;os, as procuras, as preferencias e os anseios dos filatelistas de todo 0 mundo, - tern, sobre 0 assunto, uma
ciencia que ninguem mais possui, e que devern aproveitar aqueles que, de boa fe, querem aperfeic;oar, em todos os seus multiplos
aspectos, a vastissima materia abrangida no
«Estatuto do Selo».
X

Claro que a func;ao filatelica da Comissao
Filatelica Nacional, designadamente no que
respeita 11 alinea a) do art. 8.·, e puramente
platonica.
Efectivamente, no que toca 11 pratica, 0
a rt. 19.· diz que os trabalhos preparatorios
dos selos, suas emissoes, taxas a emitir, tiragens, etc., sao da competencia do correio-mor, e 0 art. 20.· estabelece que a fase
artistica e as operac;6es de fabrico incumbern 11 secc;ao execl.:.tiva.
Sendo assim, perguntamos : 0 que e que
resta para a Comissao Filatelica Nacional?!...
Fica-nos a impressao de que se pretende
dar, espectacularmente, urn saito ern frente, - mas com urn medo infelizmente muito
arreigado em certos departamentos do Es-
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XI
Tambem nao podemos deixar passar sem
urn comentario a disposi!;ao do art. 21.",
que estabelece que «a obten!;ao dos mode;
los ou das gravuras necessarias as emissOes
de selos postais nao obriga a realiza!;ao de
concursos nem it celebra!;ao de contratos
escritos, podendo efectivar-se mediante simples ajuste directo com artistas portugueses
de comprovada competencia».
N6s nao pretendemos que para todas as
emissoes tenha de haver urn concurso. Mas
a inversa e urn perigo, e tanto de natureza
artistica, como moral.
Se ha uma Comissao Filatelica Nacional,
e demais constituida pelas entidades enumeradas no art. 10.", com as altera!;oes que
propomos, - a ela e que deve incumbir 0
processo de escolha dos desenhos e das gravuras dos selos, sob pen a de se en tender
que este art. 21." tern por finalidade continuar e sancionar 0 processo do compadrio,
para os tres ou quatro artistas que em Portugal desenham todos os selos ...

XII

o art.

PORTUGAL
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39. deterrnina que podem ser retirados de circula!;ao os selos de que estejam
quase tonsumidas as existencias em arma·
zem, 0 que se fara por portaria do Ministro
das Comunica!;oes, acrescentando 0 art. 41.°
que ultrapassada a data fixada para retirada de circula!;ao, os selos deixarao de ter
validade postal.
E a manuten!;aO do estabelecido ate aqui,
mas nao nos parece bern, e a tendencia e
para 0 contrario.
Com efeito, os selos sao emitidos nas
quantidades que sao ju,lgadas necessarias .
Sao emitidos para se venderem. Nao s6 nao
podem ser retirados de circula!;ao antes de
serem vendidos, antes de screm esgotados
- como e intuitivo que os utentes que os
compraram pelo seu valor facial, normalmente nao leem nem podem ler as portarias ministeriais que, como se pretende,
deterrninem a retirada, antes pelo contrario devem continuar usando os selos que
legalmente compraram em local proprio dos
C. T. T ..
o que se pretende nos referidos arts. 39.°
c 41.° pode prejudicar os utentes, pode dar
lugar a multas ou. a atr:azos de correspondencia, - e nao aproveita sequer aos C.T.T.,
j a que, com uns ou outros selos, as correspondencias nao seguirao sem eles ... ·
0

H<i no projecto do «Estatuto do Selo»
v<irias disposi!;Oes que sao francament e de
elogiar. Salientemos delas 0 art. 49.°, onde
se deterrnina que «a Administra!;ao-Geral
dos C.T.T. tomara as providencias necessarias para que a marca!;ao dos selos postais
se efectue de forma a afectar 0 menos possivel 0 seu valor filatelico».
E a promessa de se acabar com as imperfei!;oes de urn servi!;o, contra as quais ha
anos vimos protestando e recJamando, quer
na Imprensa, quer por oficios it entidade
competente.

XIV
Ha tam bern varias disposi!;oes que se
referem aos S.I.R. Importa reconhecer que
estes servi!;os dos C.T.T., realizados par funciomirios inteligentes e distintos, sao dos
mais eficientes daqt:eles C.T.T., ja que, ~
inteiro contento de todos as filatelistas, a
sua incansavel actividade s6 redunda em
beneficio desses mesmos C.T.T., e tanto no
aspecto financeiro, que e importante, como
tam bern no de prestigio dos servi!;os, que
n ao a e men os.

XV
Afinal, estas anotU!;oes, au simples apontamentos, foram urn pouco mais longe do
que pretendiamos.
Nao abordamos todos as assuntos que a
mereciam, mas apenas as mais importantes
dos que tocam com a aspecto filatelico dos
selos.
Para fechar, transcrevemus a art. 56."
do «Estatuto do Selo»: «Fica a Administra!;ao-Geral dos C.T.T. autorizada a lan!;ar,
patrocinar e subsidiar iniciativas tendentes
a desenvolver 0 gosto e a cultura filatelicos,
dentro dos limites da verba que para a
efeito for in~crita no oJ"!;amento anool de
despesa».
E, porventura, a disposi!;ao mais importanto contida no projectado «Estatuto do
Selo». Muito importante, - mas terrlvelmente vaga ...
Praza aos Deuses que tal vaguidao permita aos C.T.T. realizarem au ajudarem a
realizar a obra que todos nos desejamos,
obra seria, desassombrada e proficua, em
utili dade, expansao e prestigio da filatelia
(Cont inua~iio

em pdgina 10)

Do dicirio «A Voz», numero de 7 de Setembrc, transcrel'emos, com 0 nosso inteiro
aplallso:
/

«kecebemos uma carta com 0 selo comemorativo do centenario do Padre Manuel
da N6brega, 0 grande missionario do Brasil, fundador da cidade de S. Paulo. A carta vinha multada em 2 escudos, e it volta do
selo, intacto, escreveu 0 funcionario postal:
«Retirado da circula!;ao».
Nito duvidamos de que a caso seja a
mais regulamentar passive!. Mas e urn dos
casas em qu,e a regulamenta~ao esta malexcede as necessidades da defesa do Estado
e dos seus servi!ros.
Parece-nos que, em vez de se retirar urn
selo da circula!;ao, se deveria simplesmente
cessar a sua impressiio. Os selos que, nessa
data estivessem vendidos, seriam deixados
ao publico. 0 tempo se incumbiria do consumo subsequente. E assim seriam, com
efeito, retirados da circula!;ao.
E era tudo e era mais do que a suficiente.
No caso pertinente, 0 selo foi comprado
por qt:e m 0 utilizou. (Por acaso foi urna
Camara MunicipaI... ). 0 E stado vendeu-o.
Quando 0 vendeu, n ao disse que era valida
s6 por urn tempo. Urn dia mandou noticiar
nos jornais que 0 selo era retirado da circula!;ao. Noticia de duas linhas , que muita
gente nao viu. Quem tinha selos em casa
utilizou-os para escrever. Quem recebeu a
carta pagou a distrac!;aO do remetente.
E que perderia 0 Estado se nao houvesse aplicado a multa? Nada. 0 selo estava
pago.
Por isso e que nos parece que este siste ma deve ser emendado assim: 0 selo cessa
de se imprimir; os selos vendidos continuarao a ser utilizados ate se esgotarem.
A Fazenda Publica em nada e ra prejudicada.
Nao e assim?»

mtramar

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959
nos pavilhoes de «Feira do Mediterr&neo»

Exposic;iio f iloteliea internae io nal
patroeinad a pela F.I.P.
Balsa fila Mliea internaeiona l
Manifestac;oes artfstieas e e ult urais

Sede da Comissao Organizadora:

COMPRO
PORTUGAL e

I

M anifesto~oes filotelieos
internoeionois
p a lo Cente n6rio d os
se los do Sicfli o
e pelo 150.° Aniv.O d o nose.O de Tommoso
A loisio Juvoro
Promotora :
Unione Filate lia Sie il" ana, Palermo

Portu-

goes: Series novas, usadas, selos
emassados e qullos, sO de boa
mistura, p!I)go muito bem.

Plazula Dogblna (Pllam Banco di Sicilia)
Tel. 15.680 - PI LERM 0

ALFREDO SCHICK
Apartado 842
LISBOA-2
Telef. 58312

D861KE DffltlEL - IL [OLLEIIOHIU -IUUA fIlATELlCI

2 CRoNICAS

MECROLOGIA

Carilllbos C011lel1lorativos do Mi/cmario de
Aveiro

Dr. Alva1"O Falcao Sacadum

PORTUGAL

DO

Na cidade da Beira, MOI;ambique, faleceu
o nosso querido conso!;io sr. Dr. Alvaro Falcao Sacadura, ilustre medico, casado com a
sr." D. Fernanda de Bredorede Falcao Sacadura, a quem apresentamos sentidissimos
pesames.

Lisboa - 30 de Agosto de 1959 - SIR Rua de S. Jose.
Aveiro - 30 de Agosto de 1959 - Estac;iio
dos Correios.
Porto - 30 de Agosto de 1959 - Estac;iio
cle Correio da Batalha.

L USO- VINI COLA, LDA.
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COM1!:RCIO INTERNO E EXTERNO

St DE: RDI da l.ouflaCio 18 - SO 11 S80A

ARM AI EM:

CARREGADO - Bllrra

Hovo

fone LISBOA 38121C1
Tele {
• CARREGADO 77
gram as LUSOV

Marcas de Dia Numericas

~

N.·' 4, 13 e 32
Estac;ao dos C.T.T. do Camp 6 de InstruC;iio Militar de Santa Margarida, todas durante as Manobras Militares de Agosto de
1959.

Centro de Turismo e Artesanato
TH E BEST

SHOP

I N LISBON

TODOS OS ARTIGOS DO ARTESANATO PORTUGUES
PORTUGUESE ART EXHIBITION
THE AMERICAN TOURISTS 'SERVICE

R.

Castilho, N.o 61

*"

Telef. 733830

iC

LIS BOA

1.0 Congresso Intemacional
de FilateHa

A proxima exposi~o
de Fllatelia Tematica

A Espanha, tomando a dianteira a todos
os demais paises, resolveu realizar 0 1.· Congresso Internacional de Filatelia.
o facto tern urn interesse e urn alcance
transcendentes, mas mais interessante ainda
so se disser que a iniciativa nao partiu dos
filatelistas espanhois , mas - pasme-se! - do
proprio Governo espanhol.
Efectivamente, 0 1.. Congresso Internacional de Filatelia foi determinado por urn
decreto da presidencia do Governo, n .O 489,
de 2 de Abril passado, que abre com 0 seguinte eloquentissimo preambulo :
• 0 crescente desenvolvimento das activiclades filatelicas no nosso pais, e a importancia que as mesmas alcanc;aram universalmente, tornam altamente aconselhavel urn
cstreito contacto com a realidade mundial .
Para tanto, 0 mais indicado e a celebrac;ao
cle urn certame de caracter internacional,
que, por t:m lado, permite, em forma de
confen!ncia ou congresso, a discussao e 0
estudo dos assuntos filatelicos, nos seus
mais variados conceitos e extenslio, e , por
outro lado, a realizac;lio de uma ampla exposic;ao sobre a materia. A conjugac;lio de
ambos os actos devera, sem duvida, promover uma ulterior superac;lio e eficaz interd imbio de ideias •.
l? 0 reconhecimento mais peremptorio e
mais oficial da crescente importancia da
filateIia, em todo 0 Mundo. S6 por isto, merece 0 nosso aplauso e a nossa gratidlio 0
Governo do General Franco.
o I." Congresso Internacional de FilateIia tera lugar em Barcelona, de 26 de Mar.;o
a 5 de Abril de 1960, e, simultaneamente,
llma ExposiC;lio Filatelica Internacional. A
ambos os acontecimentcs voltaremos a dedicar a atenc;ao merecida, em cronica ou cr6nicas futuras. - V . C.

Esta despertando desusado inte resse a
. 1." Exposic;ao Portuguesa de Filatelia T~
matica», organizada pelo . Clube Filatelico
de Portugal», e que sera a . 2.' Exposic;lio Filatelica na Unilio de Gremios de Lojistas
de Lisboa. , em sequencia da com tanto
exito realizada no ana passado, na sede destf.! organismo da pres:dencia, inteligente e
dinamica, do nosso querido amigo Virgilio
Fonseca, que tern a coadjuva-Io colegas da
categoria de urn Ant6nio Carvalho Marques,
«double» de democratico ditador das modas, e de entusiasta e muito distinto filatelista .
Bern diferente dessa do ana passado, esta
de agora sera uma exposic;lio dedicada a
Filatelia Tematica, digamos, a todas as tematicas, desportos, centenarios, animais,
flora, caminhos de ferro, religioes, etc., etc.,
e, neste genero, a primeira realizada no
nosso Pais.
Por isto e pelo desenvolvlmento que as
tematicas estlio obtendo em Portugal, e de
desejar e de esperar grande numero de inscric;6es, nao importa se de avanc;ados se de
principiantes, pois que todos eles cabem nurna exposic;lio desta natureza, e para todos
eles havera medalhas, des de as de vermeil
as de bronze.
Acresce - e com is to respondemos a muitas perguntas que nos tern sido dirigidasque nesta exposic;lio, precisamente por ser a
primeira do genero, e poucos meses depqis
de publicado 0 Regulamento das ExposiC;fies
Tematicas, da FederaC;lio Internacional de
Filatelia - 0 «Clube Filatelico de Portugal
resolveu, e muito bern, nao aplicar tal regulamento nesta «1 .a Exposic;ao Portu!: ...esa
de Filatelia Tematica», cuja inscriC;lio esta
aberta nas secretarias daquele clube e da
«Uniiio de Gremios de Lojistas de Lisboa».
-V. C.
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seu propesito e, segundo a comparaque atms fazemos, «cobrir» perfeitamente as estradas portuguesas de uma assistencia continua e proporcional a quilomet ragem entre localidades largamente afastadas.
Nessa ordem de ideias, fez-se mais uma
inaugura.;:ao, e em breve outras se the seguiraQ. 0 acto, a seguir ao que se efectuou
na garagem «Fenix>, do Porto, teve larga
assistencia de pessoas, nao so desta localidade, como de terras vizinhas.
Tal acto teve solenidade, e estiveram presentes as autoridades locais. A ben.;:ao do
edificio "Sacor> foi dada pelo Abade de
Singeverga, D. Gabriel de Sousa, acolitado
pelo frei Bonifacio Correia da Fonseca. Assistiram 11 solenidade 0 engenheiro Duarte
do Amaral, administrador da Sacor; dr. Stichinni Vilela, director-geral; Oliveira Baptista, director; dr. Cardoso Ribeiro, adjunto
da direc.;:ao e editor desta revista ; Afonso
Pinhdro Torres, chefe da delega.;:ao do Porto, e muitos outros funcionarios superiores.
Entre numerosa assistencia, viam-se os
presidente e vice-presidente da Camara, respectivamente, dr. Delio Santarem e Alfredo
da Silva Sanches, os vereadores Gabriel Cardoso dos Santos, Jose Francisco Andre, dr.
Manuel Fonseca e Bernardino de Sousa, e
ainda os srs. Antonio Borges da Silva Teles, vice-presidente da U. N.; dr. Alexandre
de Lima Carneiro, antigo presidente do Municipio ; Agostinho Leal; tenente Henrique
Dias, comandante da G. N. R. ; engenheiro
Furtado de Mendon.;:a, presidente da Camara de Pa.;:os de Ferreira; dr. Luis de Vasconcelos Trepa, Conservador do Registo Predial em Famalicao; seu pai, dr. Luis SimOes
Trepa; Manuel Santos da Cunha, da firma
Sebastiao Santos da Cunha, Ld.·, agente da
Sacor no distrito de Braga; engenheiro Luis
de Oliveira JUnior, agente da Cidla em Matosinhos; Luis de Freitas, agente de ambas
as empresas em Guimarnes ; Antonio Dias
Costa e seu filho, da «Electrica», de Famaliciio; Joaquim Cardoso, comanclante do
ter.;:o local da L. P.; dr. Contreras Lopes,
da Cidla; Manuel Cerquinho; Joao Trepa,
director da «Semana Tirsense»; Alberto F6lix, importante industrial e presidente dos
Bombeiros de Santo Tirso; Antonio Ferreira
Vilacova, dos Voluntarios Tirsenses; comandante Antonio Amorim Junior, comandante
dos Bombeiros de Riba d'Ave; dr. Ant6nio
Abranches, director do Colegio das Caldinhas; engenheiro Aurelio Botelho Moniz e
dr. Edgar Botelho Moniz, etc.
Apos ter terminado 0 acto inaugural, 0
~ao
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primeiro carro a entrar casualmente na «carreira» foi 0 do D. Abade de Singeverga, que
recebeu 0 brinde que secretamente estava
destinado ao 1.0 cJiente. E, ja que aludimos
a brindes, os representantes da Sacor e da
Cidla, «Auto Reparadora do Picoto, Ld.·»,
ofereceram aos representantes da Imprensa
brindes, como recorda.;:ao da festa inaugural das suas agencias.
Apes a inaugura.;:ao da esta<;ao de Servi.;:o da Sacor, seguiu-se a do Posto da Cidla, a funcionar provisoriamente desde Fevereiro passado, mas que entrou definitivamente em actividade.
A noite, no ambiente acolhedor do frondoso parque, roi servido, na casa de cha,
a todos os convidados, urn lanche de quentes e frios, ao qual assistiram numerosas
senhoras da sociedade local, que deram a
festa lUita alegria e colorido.
Aos brindes, usaram da palavra 0 engenheiro Botelho Moniz, da firma reprcsentante da Sacor e Cidla, que, come!;ando por
saedar 0 presidente da Camara, estendeu as
suas sauda.;:oes as empresas que representa,
a Imprensa c as senhoras presentes. Referiu
a hist6ria do primeiro petr6leo que apareceu
ha 100 anos na America, e aos 20 anos de
existencia da Sacor, cujas instala.;:oes no
nosso Pais ja nao s6 0 abastecem, como
ainda exportam os seus produtos. Referiu-se as funda.;:oes Rockeffeler e Gulbenkian.
Falou, a seguir, 0 ilustre vi~aranense e
deputado da Na.;:iio, eng. Duarte do Amaral. administrador da SacC)r, que exprimiu
o seu contentamento pelas inaugura!;oes
efectuadas, bebendo pelas prosperidades de
Santo Tirso e da sua gente. 0 presidente
da Camara, dr. Delio Santarem, em representa.;:iio do chefe do distrito, agradeceu 0
melhoramento dado a sua terra, 0 qual contribuiu para 0 seu progresso.
Todos os oradores foram largamente
aplaudidos.
Com esta festa coincidiu uma outra: que
na mesma data ali se efectuava com urn caracter muito p(}pular- 'a desfolhada da Escola Agricola Conde de S. Bento.
Toda a assistencia da fes ta a que acabamos de nos referir, tomot:. parte no arraial
minhoto, que se realizou na eira da escola,
sem duvida a maior de Portugal. Houve
actua.;:Oes dos ranchos regionais de S . Martinho do Campo e de Santa Maria de Reguengo. Depois da desfolhada, serviu-se uma
ceia regional. No fim , dan.;:aram em conjunto os rapazes e assistentes, no meio dos
quais se encontravam alguns es trangeiros .
Foi urn diu grande para Santo Tirso.
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PARA SERVI~O DOS AUTOMOBILlSTA5
Em SANTO TIRSO

Esta. realizada uma justa aspira~ao dos
automobilistas e - contraste curioso - das
donas de casa do ridente rincao minhoto
que e Santo Tirso, encantador centro turis tico preferido por nacionais e estrangeiros, que, uma vez visitado, jamais e esquecido. Santo Tirso tern encantos que enfeiti~am toda a gente. 0 seu Monte da Assun~ao e as margens do Ave, 0 rio de maior
riqucza industrial do nos so Pais, fazem com
que 0 afluxo de turistas seja, nestes meses
de Verao, eonstante.
A "Saeor» e a .. Cidla», euja representa~ao foi entregue it .. Auto .Reparadora do Picota, Ld ."", situada no Largo Camilo Castelo
Branco, tiveram aqui 0 seu dia grande, dia
de festa e alegria, que se transmitiu it gente
desta terra, a qual viveu intensamente 0
acontecimento da inaugura~ao oficial de
uma Esta~ao de Servi~o e de urn. Posto de
Vendas, em estabeled mentos vis-a.-vis, no
mesmo largo.
A esta~ao de servi~o .. Sacor» era uma
necessidade que se impunha, e um desejo
ja antigo desta grande riqueza nacional
de carborantes. Ha 7 an os nasceu a ideia,
q1:e s6 agora pode ter execll~ao, por razoes
que sempre se repetem, quando se projectam melhoramentos. 0 progresso tambem
tern os seus inimigos ...
Agora, localizada num ponto de passagem obrigat6ria para quem atravessa esta
formosa estancia turistica, a esta~ao de servi~o da "Sacor», maderna e ampla, esta perfeitamente apetrechada com material dos
mais recentes modelos, para 0 reabastecimenta de qualquer especie de viaturas auto-

m6veis, quer se trate de carras ligeiros ou
de viaturas pesadas. Duas bombas automa.ticas duplas, num total de 4 unidade.>, fornecem carburante "Super», gas61eo e gaso!ina corrente, est a em duas bombas nonnais.
Alem dos earburantes, toda a gama de
oleos, agua, ar, tudo enfim que diga respeita ao reabastecimento, se pode ali obter
em ra.pidos minutos, quer de dia au de
noite, com i1umina~ao f1uorescente que da. ao
local a fisionomia dos grandes centras populacionais, on de se vive a hora que passa.
Neste aspecto, a Sacar esta presentemente
a cumprir uma missao a que se impos, e
que e verdadeiramente louvavel- dar continua e eficaz assistencia, na cidade ou na
estrada, ao automobilista ou profissional do
"olante, procurando instalar, em pontos
muita bern estudados, as suas fontes abastecedoras, de forma a que naa haja grandes
espa~os vazios ou zonas desertas, numa
pronta assistencia da sua especialidade.
Como nota curiosa de reportagem, cumpre-nos infonnar a publico interessado, is ta
e, os que, de urn canto aa outro do Pais,
radam pelas Sl'as estradas, que, tal como
se ve Ia. fora, nameadamente no Sui da
Fran~a, ou seja desde Portbor ou Cerbere
na fronteira com a Espanha, ate Vintemiglia na ~ronteira italiana, portanto desde a
Costa Brava it Cote. d'Azur, a Saeor pretende aumentar talvez ao dabro os seus pastas abastecedores actuais.
No que diz respeito it area da delega!;ao
do Porto, que abrange desde 0 distrito de
Caimbra para 0 Norte, ha presentemente
cerca de 350 bomb as abastecedoras .

1.' EXPOSIgXO FILATELICA
DE AVEIRO

agradecemos as penhorantes aten~Oes com
que eumulou os presidente e vice-presidente
d.1 nossa Direc~iio.

Dcspertou. vivo interesse a grande repartagem da d ." Expasi~ao Filatelica de Aveira. , publicada no ultimo numero desta re"ista.
Agradecendo recanheeimente as patavras
gentis que, a tal proposita, nos foram dirigidas, queremos salientar, mais uma vez,
o exita c 0 brilhantismo alcan~ado pela
• 1.' Expos i~iio Fila telica de Aveiro», oficialmente patrocinada por este . Clube FilateIica de Portugal» .

EMBAIXADOR DR. HEITOR
LYRA

EDUARDO COHEN
Tambem Eduardo Cohen, nosso cons6cio
dos mais ilustres, e filatelista dos maiores
da nossa terra, acaba de nos fazer id~ntica
oferta : mais uma das que peri6dicamente
nos faz .
Com urn abra~o para Eduardo Cohen,
nosso querido Amigo, aqui expressamos os
nossos vivos agradecimentos ao distintissimo Administrador da Sociedade Ano..
nima Concession aria da Refina!;iio de Pctr61eos em Portugal (SACOR).

HENRIQUE MANTERO

,.
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os bra!;os segurando urn joelho. Em
segundo plano, urn. navio a vapor e urn.
b arco it vela.
Esta alegoria e emaldurada em circulo
dcC'orado.
De ambos os lados, a importi'mcia em algarismos , em tipo grande sobre fundo escuro.

Completando os lados, uns desenhos de
linhas finas variadas, em verde-claro.
Inferiormente, a importancia por extenso em letras brancas.
Para ser publicado no «Boletim Oficial»
da Guine.
Direc~ao-Geral de Economia, 4 de Setembro de 1959. - 0 Director-Geral, interino,
Jose F. Trindade Martinez.

Do nosso ilustre cons6cio sr. dr. Heitor
Lyra, antigo Embaixador do Brasil em Portugal e no Vaticano, recebemos a gentilissima oferta de varios livros filatelicos, para
a nos sa bib!ioteca .
Ao eminente diplomata e nosso querido
Amigo, as nossos melhores agradecimentos .

Quando este numero da nossa revista for
distribuido, tera ja sido inaugurado mais
urn estabelecimento filatelico, 0 de Henrique Mantero, num model'llo edificio da P.
da Alegria, n . 58, 2. -A, em Lisboa.
Henriqce Mantero, nosso querido conso..
cio, e urn veterano da filatelia, sabedor como poucas, e honestissimo, pelo que, com
urn grande abra~o para tao distinto colaborador da nossa revista (embora u1timamente
urn pouco pregui~oso ... ), aqui the auguramos os maiores exitos para 0 novo estabelecimento filatelico.
G

Aproveitamos para saudar aqui 0 nosso
prezado consocio sr. Jose da Purifica~ao
Morais Calado, distinto membro da comissao organizadora daquela expo s i~ao, a quem

G
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«$ 0 Ciedad e FiIate lie a Paulis ta»
A tilatelia de Sao Paulo viveu alguns
magnificos dias filatelicos, corn as festas comemorativas do 40.0 aniversario da .. Sociedade Filatelica Paulista».
Do Rio de Janeiro, seguiu uma caravan a
chefiada pelo presidente do «Clube Filatelico
do Brasil», Coronel Mirabeau Pontes, mais
os Dr. Benjarnim Carnozato, presidente da
.Sociedade Filatelica Rio Grandense», Dr.
Lauro Muller, p1;"Csidente da «Sociedade Filatelica de Santa Maria», Dr. Renata Berbert
de Castro, presidente da .Sociedade FilateJica da Bahia», Frederico Ortweiller, director da .. Sociedade Filatelica de Curitiba»,
M. L. Absalonson, presidente da .S. Filatelica de Santo Andre», e diversos directores
de agremia.;:6es filatelicas do interior do Estado de S. Paulo. Foi urn encontro de filatelistas de diversas zonas do Brasil.
o prograrna foi muito interessante. Constou de urna sessao solene na sede da «S. F.
Paulista». Foi concedido 0 titulo de benemerito ao Dr. Niso Viana - medalba de
ouro na LISBOA-53 -, tendo side entregues
as duas medalhas de Duro conquistadas pelos dr. Lauro Muller - medalha de prata na
Lisboa 53 -, e dr. Berbert de Castro, conquistadas no .. Concurso Francisco Sanchez».

Por
Hugo Fraccaroll
Este concurso e de estudos sobre selos do
Brasil.
No dia seguinte, foi inaugurada urna Exposi.;:ao de Divulga.;:ao Filatelica. Esta constou da exibicao e demonstra.;:ao das mais
diversas modalidades de colec.;:6es de selos .
Os expositores foram 81, e havia tudo que
se pode imaginar no sector cilissico, tematico e especializado.
Esta exposil,:ao, que foi inaugurada pelo
Prefeito de Sao Paulo, Dr. Adhemar de Barros, candidato 11 presidencia da Republica,
estava instal ada na Galeria Prestes Maia, no
centro da cidade, e passagem for.;:ada diaria
de cerca de 100.000 pessoas, de maneira que
diariamente muitos milhares de pessoas :10ram visitar a exposi.;:ao, e tomar codhecimento do que e uma colec.;:ao de selos. Foi
uma grande e interessante propaganda da
filatelia. A exposicao durou 10 dias. e cerca
de 80.000 pessoas a visitaram.
Uma das partes mais interessantes foi 0
sector oficial da Secretaria de Educa.;:ao de
Sao Paulo, que infol'111ou que existem 110

DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

~egundo plano, urn navio a vapor e urn pequeno barco a vela.
Esta alegoria e emoldurada em circulo
decorado.
De ambos os lados, a importi'mcia ern algarismos, ern tipo grande sobre fundo escuro.
Completando os lados, uns desenhos em
curvas de tra.;:os fin~s.
Inferiormente, a importi'mcia por extenso
em letras brancas.
Nota de 100$00
Dimensoes e cores :
170 mmx97 mm .
Frente: arroxeado corn tons castanhos,
fundo de protec.;:ao roxo e lilas .
Verso: roxo corn fundo irisado verde-claro e liJas .
Frente:
~ constituida por urn emoldurado limitado por urn friso guilloche
No alto, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarino» ern letras escuras sobre uma barra
cstreita em curva.
Por baixo, a esquerda, ern letras muito
peqeenas, pretas, «Decreto-Lei n .O 39.221».
No corpo central, assente sobre uma
roseta duplex de desenhos multicores e
complicados, levada ate ao alto, os dizeres
«Guine», e por baixo a importancia por extenso «Cern Escudos», em letras grandes e
escuras, seguindo-se, por baixo, em letras
pequenas e tipo pequeno, a data «Lisboa, 20
de Novembro de 1958».
.
A esquerda, a efigie de doao Teixeira
Pinto», sobre urn fundo escuro e liso.
A direita, 0 emblema do Banco, dentro
de urn emoldurado em forma de estrela.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, ern algarismos encarnados, precedido da letra B, e repetido inferiormente, a
esquerda.
A parte inferior consta de uma faixa
larga escurecida, tendo a meio as armas
nacionais corn palmas e la.;:o. A direita «0
Governador» e a esquerda .. 0 Administrador», corn as assinaturas ern fac-simile.
Nos quatro cantos, a importancia ern algarismos, dentro de pequenos circulos semelhantes a uma concha.
Verso:
No alto, a meio, os dizeres "Pagavel na
Guine».
Por baixo, 0 titulo «Banco Nacional Ul·
tramarino», em letras brancas sobre uma
barra estreita e escura.
Ao centro, uma alegoria, constante de
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os bra.;:os segurando t.:m joeJho. Ern
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segundo plano, urn navio a vapor e urn barco 11 vela.
Esta alegoria e emoldurada em circulo
decorado.
De ambos os lados, a importancia em
algarismo, em tipo de letra grande sabre
fundo escuro.
':ompletando os lados , uns desenhos de
lmnas finas variadas, em liJas.
Inferiormente, a importancia par extenso
em letras brancas.
Nota de 500$00
Dimens6es e cores :
175mmxlOOm.

Frente : verde-forte com fundo de protec.;:ao verde<laro e urn pouco rosado.
Verso : verde com irisado lateral em azul
c ao centro amareladc.
Frente :
J:. constituida por urn emoldurado limitado por urn friso guilloche.
No alto, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarino» em letras escuras.
Por baixo, a esquerda, ern letras muito
pequenas , a preto, «Decreto-Lei n.O 39.221».
No corpo central, assente sobre uma
roseta duplex de desenhos multicores e complicados, encimada por urn desenho em tra.;:OS finos verdes, semelhante a uma concha,
os dizeres «Guint!», e por baixo a importancia por extenso «Quinhentos Escudos», em
letras grandes e escuras, seguindo-se, por
baixo, a data «Lisboa, 20 de Novembro de
1958» em letras e tipo pequeno.
A esqt:.erda a efigie de «Joao Teixeira
Pinto» sobre urn fundo escuro e Iiso.
A direita, 0 emblema do Banco, dentro
d-: urn emoldurado de desenhos em curvas.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, em algarismos encarnados, precedido da letra B, e repetido inferiormente, a
esquerda.
A patre inferior consta de uma faixa larga escurecida, tendo a meio as arm as nacionais com palmas e la.;:o. A direita «0 Governador» e a esquerda «0 Administradof»,
com as assinaturas em fac-simile .
Nos quatro cantos, a importancia em
algarismos, dentro de rectangulos.
Verso ;
No alto, a meio, os dizeres .Pagavel na
Guinc» .
Por baixo, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarnio» sob uma barra estreita e escura.
Ao centro, ema alegoria, constante de

•
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D. Filipe III :
2.000.000 da taxa de $50 -lilas-forte, preto,
vennelho e prata.
D. Joao IV :
1500.000 da taxa de $60 - verde-hera, preto.
vennelho e prata.
D. Afonso VI:
1500.000 da taXa de $BO-azul-cinza, preto,
vennelho e prata.
D. Pedro II :
4.000.000 da taxa de 1$ - amarehralaranjado, preto, encarnado e estanho.
D. Joao V:
2.000.000 da taxa de 1$50 - azul-turquesa,
preto, vennelho e prata.
D. Jose I :
1300.000 da taxa de 2$ - azul-claro, preto,
vennelho, ouro e castanho.
D. Maria I:
2.000.000 da taxa de 2$50 - cinzento-amarelado, preto, vennelho, Duro e castanho.
D. Joao, Principl. Regente:

DE PORTUGAL

1.000.000 da taxa de 3$ - verde-queimado,
preto, vennelho e prata.
D. Pedro IV :
1.000.000 da taxa de 4$ - rosa-velha, preto,
vennelho e prata.
D. Miguel:
1500.000 da taxa de 4$40 - amarelo-queimado, preto, vennelho e cobre.
D. Maria II :
500.000 da taxa de 5$ - azul-arroxeado,
preto, vennelho e prata.
D. Pedro V:
300.000 da taxa de 10$ - amarelo, preto,
encarnado e prata.
D. Luis I :
200.000 da taxa de 20$ - sepia, preto, vermelho e prata.
D. Carlos I :
100.000 da taxa de 30$ - verde-esmeralda,
preto, vennelho e cobre.
Republica:
100.000 da taxa de 50$ - cinzento, preto,
vennelho e prata.

GUINE
DIRECCAO-GERAL DA ECONOMIA

Repartir;iio de Negdcios Economicos
AVISO
Faz-se publico que, por despacho de S.
Ex.' 0 Ministro do U1tramar, de 26 de Agosto
findo, foi aprovada a emissao de notas de
novo modelo, dos valores de 50$00, 100$00 e
500SOO, denominada «Teixeira Pinto», a lanI,:ar em circulac;:ao na provincia da Guine,
com as seguintes caracteristicas :

Nota de 50$00
DimensOes e cores :
163 mmx84 mm.
Frente: encarnado-forte com fundo de
protecc;:ao encarnado-claro e esverdeado.
Verso: encarnado com fundo irisado amarei ado e verde-claro.
Frente:
~ constituida por urn emoldurado Iimitado por urn friso guilloche.
..
No alto, 0 titulo .Banco Nacional U1tramarino» em letras eilcamado-escuras .
Por baixo, a esquerda, em letras muito
pequenas e a preto, «Decreto-Lei n.O 39.221».
No corpo central, ass ...nte sobre uma roseta duplex de desenhos multicores e' complicados, os dizeres cGuine., e pot baixo a
importancia por extenso .Cinquenta Escudos», em letras grandes e escuras, seguindo-se, por baixo, a data «Lisboa, 20 de Novem-

bro de 1958. em letras pretas e tipo pequeno.
A esquerda, a efigie de «Joao Teixeira
Pinto. sobre urn fundo encamado-forte liso.
A direita, 0 emblema do Banco, emoldurado em circulo.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, em algarismos pretos, precedido
da letra B, e repetido inferionnente, a esquerda.
A parte inferior consta de uma faixa
larga escurecida, tendo a meio as armas
nacionais com palmas e lac;:o. A direita . 0
Govemador. e a esquerda cO Administrador», com as assinaturas em fac-simile .
Nos quatro cantos, a importancia em
algarismos, dentro de pequenOs quadrados.
Verso:
No alto, a meio, os dizeres .Pagavel na
Guine •.
Por baixo, 0 titulo cBanco Nacional U1tramarino. em letras brancas sobre uma
barra estreita e escura.
Ao centro, uma alegoria constante de
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os brac;:os segurando urn joelho. Em

r

Coleccionar selos, po de ojudor
,~---------------------.Da nIulher e da Crianr;a», excelentes pdginas semanais do «Didrio de Lisboa», publicaram, em 9 de Setembro ultimo, 0 interessante artigo que, com a devida venia, transcrevemos:

)

.Devido a vanos acontecimentos tristes,
vi-me, de repente, com a responsabilidade
de tres crianc;:as, minhas sobrinhas : duas
meninas de tres a cinco anos, e urn rap azinho de dez.
Eu gostava de todos igualmente, e parecia-me que a todos dava igual atenc;:ao, quando urn dia descobri que 0 meu sobrinho
faltara a escola e me tirara algum dinheiro
para ir ao cinema com urn amigo. Fiquei
surpreendida e desgostosa, como e natural,
'nas nada the disse, e procurei 0 p rofessor
que me informou do seu pouco interesse
pelos trabalhos escolares. A minha posic;:ao
era delicada e dificil, e eu nao sabia muito
bern 0 que devia fazer ... Pensando no assunto, comprcendi que, devido a diferenc;:a de
idades, e talvez tam bern por serem meninas, eu dava mais atenc;:ao a estas do que
ao pequeno, deixando-o demasiadamente entregee a si proprio. Lembrei-me en tao da
minha antiga colecc;:ao de selos; mostrei-lhe

e dei-lhe alguns selos para ele, se quisesse,
comec;:ar tambem urna colecc;:ao ; a prop6sito de urn ou outro selo, falei-lhe de pequenas coisas de hist6ria e de geografia.
Ele mostrou-se interessado e pediu-me licenc;:a para escrever a uma casa da espeClaJidade, requisitando lIDl catalogo. Sugeri-lhe
que escrevesse tambem a urn amigo nosso,
do Norte, qt:e tern bastante correspond!ncia com 0 estrangeiro, propondo-Ihe troca
de selos. Ja nao era s6 a hist6ria e a geografia, mas tambem a gramatica e a ortografia, que 0 pequeno tinha de chamar em
seu auxilio, para bern compreender os selos, redigir e escrever decentemente as suas
cartas . Isto pade parecer muito pouco, mas
teve realmente grande importilncia para 0
meu sobrinho . Tambem se entretinha mais
em casa, e trazia amigos para lhes mostrar
os selos, ficando assim mais proximo de
I'nim. Este foi urn born principio que nao
desprezei, e, dai em diante, acompanhei
mais de perto 0 pequeno, sem 0 contrariar,
e dando-lhe a impressao de que era ele
quem tomava as iniciativas. A verdade e que
as minhas apreensOes a seu respeito desapareceranl, ele tornou-se urn estudante regulannente apJicado, e e urn rapazinho bern
comportado» .

momento 282 clubes em Grupos Escolares,
com 10.082 s6cios. Neste ano, ja realizaram
4.210 reunifies, 0 que vern demonstrar 0
grande sucesso da iniciativa desta Secretaria, que fez com que quase tadas as escolas primarias fundem urn c1ube filatelico,
de maneira a difundir e divulgar a filateJia,
e orientar tados os menores que te nham
desejos de ingressar na filatelia.
o Dr. Benjamim Camozato infonnou que
a Secretaria do Estado do Rio Grande do
SuI acabava de tomar identica resoluc;:ao para os grupos escolares gauchos, e aqui no
Rio de Janeiro tambem 0 Clube tomou a
iniciativa para que seja adoptado este programa filateJico nas nossas escolas.
A "Casa de Portugal» deu sua colabora-

c;:ao aquela exposic;:ao, com a exibic;:ao de selos de Portugal e de todas suas provincias
ultramarinas. Muito interessante foi a vitrina Paulo Ayres, onde foram expostas numerosas cartas da correspondencia dirigida ao
Imperador Pedro II, e outros membros da
familia imperial brasileira.
As festas comemorativas foram encerradas com urn magnlfico banquete, realizado
nos salOes do aristocratico "Clube Piratininga», e ao qual compareceu cerca de urna
centena de filatelistas, com suas esposas. Foi
uma verdadeira reuniao de confratemizac;:ao, tendo-me side concedida a honra de
presidi-la. Foi uma grande festa da filatelia
brasileira.

o QUE

FALTAVA EM FILATELIAI ...

«THEMATIC-REVUE. - Revista-catruogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que
contem de cada vez milhares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO
- FAUNA - FLORA - O.N.U. - EUROPA - CENTENARIO DO SELO - AVIACAO,
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos os
paises. Esta revista, (mica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por
simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a ·escrever-nos.

THEMATIQUE

REVUE

HUBERT HENDRIKS-55, rue Gem!ral Ruquoy-BRUXELLES 7-BELGIQUE

ESCRITORIO

FlLAT~LICO

FOLHAS DE ALBUM

'Fundado em 1920

TORRES,

F~ CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. D~

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,

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

QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E S~PIA , TAMANHO
INTERNACIONAL

Avenida Rocha Paris, ~I.·
A;lartado n.· 44
VIANA DO CASTELO
Portugal
Telefone n.· 22020

1

Hf.l'1lBLII:, PORTUGU"ii:SA

2$5°1

PE9A EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

End. Telegrafico: REPERFlLA

(Con'lnua~.o dll psg. 4)
portuguesa, parI!- elogio da qual serao poucas todas as paginas desta revista.

A. 1. DE VASCONCELOS CARVALHO
P. S. - Escrito este artigo em Setembro,
em plenas ferias judiciais, fomos agora surpreendidos, ao folhear 0 «Diario do Governo», com 0 Decreto-Lei n.· 42.417, pubJicado
na I.' serie do n.· 170, de 27 de Julho de
1959, e que promulgou 0 Estatuto do Selo
Postal dos C.T.T.
Aceitando e realizando ideias que os filatelistas tinharn apresentado ha cerca de catorze anos, parece que a pressa 56 chegou

agora, e tanta que se promulgou 0 «Estatuto do Selo» antes que os filateJistas se pronunciassem sobre os assuntos que a eles
interessarn mais do que a ninguem.
«Consumatum est». Mas nao ·i mporta! Os
nossos comentarios aqui ficarn, para testemunharem 0 nosso sincero desejo de contribuirmos para 0 necessario aperfei~oamen
to do .. Estatuto do Selo». E este .. Clube Filatelico de Portugal" e 0 seu boletim, em
vesperas de atingirem uma nova e ainda
maior etape de engrandecimento, continuarn
ao dispor dos C.T.T. e de todas as demais
entidades competentes, para a valorizar;ao
e para 0 prestigio do Selo e da Fil~telia.
V. C.

•

I:m..UDIA I

I

i

~ ESTA:oO,a,.INDIA I

,

r

L€CjlsLacao
J

ANGOLA
PORTARIA N.· 17332
2 de Setembro de 1959
Manda emitir e p6r em circula~ao na
200.000 da taxa de 1$50 - rosa, verde, castaprovincia de Angola selos de franquia postal
nho, preto e amarelo.
comemorativos do centemirio da descoberta
200.000 da taxa de 2$50 - castanho, amarelo,
da planta Welwitschia Mirabilis, com as diverde, preto e siena.

mens6es de 2S mmx35 mm, tendo como motivo a referida planta, impresses nas quantidades, taxas e cores seguintes:

200.000 da taxa de 5$00 - siena, pre to, verde,
cinzento e amarelo.
200.000 da taxa de 10$00 - amarelo, preto,
verde-medio, verde-fraco e siena.

ESTADO DA INDIA
PORTARIA N.· 17333
2 de Setel11bro de 1959
nhado, preto, encamado, DurO e
castanho.
D. Sebastlao :
3.000.000 da taxa de $15 - verde-veronense,
preto, encarnado e prata.
D. Filipe I:
2.000.000 da taxa de $30 - rosa-salmao, preto, encamado e prata.
D. Filipe II :
2.000.000 ' da taxa de $40 - amarelo-palha,
preto, encarnado e prata.

Manda emitir e p6r em circulaCao no
Estado da India selos de franquia postal,
nr.s dimens6es de 34,5mm x 27mm, tendo con:o motive moedas que circularam naquele
Estado nos rein ados que VaG designados, nas
quantidades, taxas e cores seguintes :
D. Manuel I:
3.000.000 da taxa de $05 - azul-de-Iinho,
preto, encarnado e ouro.
D. Joao III :
3.000.000 da taxa de $10 - cinzento-acasta-.

Vai, finalmente, realizar-se, no pr6xinlO
mes de Dezembro, a '.1." ExposiCao Portuguesa de Filatelia Tematica», que tera lugar
na sede da Uniao de Gremios de Lojistas
de Lisboa.
Como coleccionador tematico, nao podemos deixar de prestar as nossas mais sinceras homenagens a edificante aCCao, em
prol dos tematicos, do Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 principal obreiro deste tao interessante como necessario certame.
Estamos certos de que, com 0 entusia..tieo e sincero apoio do Presidente do "Clube
Filatelico de Portugal, com 0 patrocfnio ·da
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa,
entidade que esta a prestar relevantes servicos a causa da Filatelia Nacional, e com a
colabora~ao dos coleccionadores, esta Exposicao tern 0 assinalado exito que todos os
filatelistas, tematicos ou nao, desejariio.
Fazemos, portanto, urn apelo a todos os
coleccionadores tematicos, para se inscreverem com as suas colecc6es, sejam elas de
que tema forem, de modo a poder reunir-se
neste certame 0 maior e melhor apetrechamento filatelico tematico do nosso-Pais.
Cham amos ainda a vossa aten~ao para 0
Regulamento que abaixo inserimos, que,

Por
Jorge Pereira

c1aramente, demonstra ter havido na sua
elaboracao a preocupacao de simplificar tudo, para assim se conseguir urn maior numere de inscricOes - 0 primeiro passe para
o sucesso da Exposicao.
Esperamos por v6s .. . TEMATICOS!

REGULAMENTO
Art. I." - Sob 0 patrocfnio da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, realiza 0
Clube Filatelico de Portugal, na sede daquele organismo, de 1 a 8 de Dezembro de
1959, a 2." ExposiCao Filatelica da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, que se denominara .1." EXPOSICAO PORTUGUESA DE
FILATELIA TEMATICA».
Art. 2.· - Poderiio concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal, continental e
ultramarino, ou estrangeiros aqui residentes,
com material integrado nas seguintes classes :
a) ColeccOes de selos tematicos,
b) Colecc6es de carimbos tematicos,
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c)

Coleq;6es de postais-mruumos tematicos,
d) Uteratura tematica.
Art. 3.· - Para cada classe, havera medaIhas de vermeil, prata e cobre, no numero
que 0 Juri entender, e de acordo com a
proporcao e 0 merito dos concorrentes em
cada classe, aMm de outros premios oferecidos pelo Clube Filatelico de Portugal e por
quaisquer outras entidades, comerciais ou
filatelicas.
Art. 4.· - 0 Juri sera constituido por tr~
ou cinco membros, designados pela Uniao
de Gremios de Lojistas de Usboa e pelo
Clube Filatelico de Portugal. Funcionara
tambem como comite de admissao, e das
suas decis6es' nao havera recurso.
Art. 5.· - Por se tratar da primeira exposicao portuguesa da es~cialidade, e poucos meses depois da puhlicacao do regulamento das Exposic6es Tematicas, da Federacao Internacional de Filatelia, este nao
sera aplicado, nem para a admissao, nem
para a classificacao dos concorrentes.
Art. 6.· - As inscric;6es, gratuitas, poderao ser feitas nas secrecarias da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa e do Clube
Filatelico de Portugal, ate vinte dias antes
da inaugurac;ao da exposiciio, e 0 respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate tres dias antes da mesma inauguraclio, e levantado pelos concorrentes ate
tres dias depois do encerramento.
Art. 7.·-Embora facam quanto em si
caiba pela sua conservacao e guarda, os
citados organismos nao se responsabilizam
p~lo material exposto, que podera ser seguro pelos seus proprietarios.
J

3 d.+l d.-preto e vermelho s/fundo rosa.
RUssia - Emissao de mais dois selos para a serie iniciada ha tempos:
40 kopeks - Esquilo.
40 kopeks - Marta.
FLORES E FRUTOS:
Angola - Emissao comemorativa do centenario da descQberta da «Welwitschia Mirabilis» :
1$50 - Multicor

2$505$0010$00-

,.

Austrcilia - Emissao de um selo, repro-

duzindo a planta «watle», 0 terceiro da serie
da flora australiana :
2/3 d. - verde s/papel amarelo.
Finldndia - Emissao de tres selos, com
sobretaxa a favor da luta contra a tubercdoe, representando tres flores da flora
da Finlandia :
10 m.+2 m.-Margarida
20 m.+3 m . -primavera
30 m. + 5 m. - escovinha
CENTENARIO DO SEW POSTAL:
Siio Marino - .Emissao comemoratvia do
centenario dos primeiros selos da Romanha:
30 !iras - castanho escuro e preto.
120 !iras - verde e perto.
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Moeda, para melhor se apreciar este pedacito da hist6ria monetana:
«Trelado dum carta delRey nosso Senhor de que ho theor he a seguinte:
Thesoureiro e esprivaes da casa da
moeda da minha cidade de Iixboa vos
envio muito saudar. Eu tenho dado lugar a Ruy lopez do meu conselho e
veador da ritynha casa pera que posa
lavrar mil quintaes de cobre em ceitis
em a minha cidade de beja. E por que
hade pel a vitola e peso dos que se fazem nesa cidade em moeda pera 0 que
lhe he necessario a Regimento della
pelo qual vos mando vola ele Requerer

.. NOVIDADES

.II-

lhe des a concrtado e asinado por vos
de maneira que se nesa casa da moeda
tern no lavramento dos ditos ceitis e de
que peso e vitola sao e asey de todo
o mais que ao dito lavramento toqar.
escrita em thomar a quatroze dias de
Julho Cosmo Rodrigues 0 fez de mil
quinhentos e vinte e cinco.'
Trelado de verba a verbo por mim
bastiam rodrigues escrivao desta casa
em nove dias doutoubro de mil quinhetos e vinte e cinco-bastiam rodrigues •.
Hoje aqui ficamos , para nao cansar e
nao aborrecer os nossos leitores,

SERIES ANTI GAS

III
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o
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E MODERN AS .II- PACOTES ..
3:

Inscreva-se para receber com regularidade, as series que vao >
-I
saindo dos paises ou temas de seu interesse, utilizando 0 nosso m
;0
....I
SERVICO DE NOVIDADES.
-<
>
r<
~

U

'TI

w

5el01 para

III

r-

colec~i.'

>
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m-

Z

CALDAS DA RAINHA

~

CATALOGO YVERT 1960 - COMPLETO - ESC. 260$00 - (pr.~o. dos edltore.)

~

<

.. REMESSAS

A ESCOLHA E POR MANCOLISTA .II- NOVIDADES

uLTIMAS EMISSoES
MOEDAS :
IItdia Portuguesa - Emissao base reproduzindo as moedas cunhadas para 0 Estado
da India, desde 0 reinado de D. Manuel I ate
aos nosso dias:
$05, $10, $15, $30, $40, $50, $60, $80, 1$00, 1$50,
2$00, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 20$00, 30$00
c 50$00.
FAUNA :
ALlStrcilia - Emissao de urn selo representando urn «swimming platypus», animal da
fauna australiana:
1 sh. - verde.
Nova Zeldndia - Emissao de dois selos
da serie «Health»:
2 d.+ 1 d. - amarelo e sepia s/fundo rosa.

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

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

(PORTUGAL)

HENRIQUE MANTERO
esM sempre comprador de
selos cllisslcos

I PAU

.1OITO BEM

I

P. de Alegrl., 58, 2.°. A
Te.e,. 28176

LISIOA

r0

0

*

(

() 3{egulamenlo docS CCOemalicocS
Consagrados escritores contemponi neos
que, em nossa modesta opiniao, sao hoje
mestres em materia nurnismatica, nos seus
"aliosos trabalhos, anotam a existencia de
casas . de moeda, no continente portugues,
em Lisboa, Porto e :£vora, e 0 Dr. P. Batalha Reis tam bern e de parecer que Coimbra foi sede da primeira Casa da Maeda em
Portugal.
Da leitura que tern os feito destas obras
comprovativas do seu grande saber, do pesado trabalho de investiga~ao exigido pel a
natureza destes estudos, conc1uimos terem
eles bern fcndamentado as suas afirma~oes.
Sao autoridades adentro do campo da Numismatica.
Os novos, melhor ainda, os principiantes
nesta materia de estudo e coleccionamento
de maedas, devem saber isto porque, certamente, sao possuidores da· moderna bibliografia que, sem quaisquer intuitos, e sem
pretensoes de sapiencia, nos consideramos
boa, util e basica.
Mas a estes, e neste numero nos en contramos, apesar de innos muito alem do
meio seculo, nao e muito facil andar pel as
bibliotecas em trabalhos de investiga~ao ou
em estudo ameno, por falta de tempo, pelo
que nao sera de admirar ql.'e ignorem ter
havido em Beja urna casa de cunhagem de
moeda.
Quando tivemos uns minutos de folga, e
resolvemos aproveita-Ios em coisa utiJ, subimos aquela escadaria do antigo convento
de S. Francisco, e ali pass amos urn serao.
Foi escolhido 0 «Archeologo Portugues»,
a consagrada revista do grande mestre Dr.
' Leite de Vasconcelos .
E logo no 2.° numero de 1896 se nos
deparpu urna nodcia deveras interessante,
da autoria de Sousa Viterbo, sobre a existencil!. de uma casa da Moeda, em Beja, e
para uma tal asse~ao se baseava ele I::m
documentos ate entao ineditos.
Ao citar Aragao (Torno I pag. 59), reconhece ter havido em Beja urna oficina de
carimbagem de maeda, atribuida a D. Joao
IV - assim sucedeu tambem noutras terras,
mas isto e coisa diferente de casa destinada
ao seu fabrico.

Palo
Dr. Arnaldo Brazio

E, partin do deste princlplo, tom a por
base urn docurnento pelo qual D. Joao II
dava autoriza~ao a Ruy Lopes, do seu conselho e vedor da Cas a Real, para cunhagem
de ceitis de cobre, em Beja, a fim de ser
recompensado das grandes despesas a fazer
com a explora~ao de minas de azogue e cobre, daquelas redondezas. E para refo~ar
o seu parecer, Sousa Viterbo serve-se ainda
da infonna~ao prestada pelo jornal 0 Bejense, quando diz que no Registo da Camara (Fol. 127), esta 0 alvara para Duarte
Lopes abrir cunhos para os ceitis que Ruy
Lopes mandasse lavrar em Beja.
Ora, e claro como agua, se 0 vedor da
Casa Real foi autorizado a cunhar ceitis,
aproveitando 0 cobre das suas minas em
explora~ao, e se foi tambem autorizada a
abertura de ct.:·nhos para os mesmos, isto
tudo significa que, adentro das disposi~oes
expressas nos docurnentos acima referidos,
foi autorizada a abertura de uma casa especial para a respectiva cunhagem.
E como ainda nao foram encontrados ceitis de D. Joao III que possam ser atribuidos a casa de Beja, resta saber se, de facto, Ruy Lopes conseguiu por de pe a sua
obra, - assim fala Sm··sa Viterbo, no seu estudo acima referido.
N6s, modestos principiantes, fazemos
nossas estas palavras de tao autori7.ado escritor, e seria motive de regozijo se aparecessem. provas concIudentes e irrefutaveis
de ter funcionado aquela casa monetaria
de Ruy Lopes.
E para conhecimento dos possiveis Ie itores destas n6tulas, deixamos transcrita a
carta regia para 0 Tesoureiro da Casa da
Moeda, ordenando que desse a Ruy Lopes
urn traslado do Regimento da mesma Casa,
a fim de ele podcr lavrar, em ceitis, mil
quintais de cobre.
Aqui vai, tal qual como se encontra nuns
elementos pubJicados pel a nossa Casa da

As dificuldades que, nos UItimos tempos,
muitas pessoas encontraram ao pretenderem iniciar uma colec~ao de selos nos moldes c1assicos, mesmo ao desejarem continua-la, levaram ao estudo do assunto, e ulterior aparecimento das colec~Oes tematicas,
que foram autentica boia de salva~ao para
o coleccionador naufragado no mar de se- los em que se navegava e, cada vez mais,
navega! ...
E, entao, as colec~oes tematicas come~aram a ser feitas urn pouco ao sabor da
corrente e mare de cada urn ...
Dado 0 incremento rapido que as tematieas tiveram, houve necessidade de regulamen tar 0 seu coleccionamento, com vista
a sua aceita~ao em exposi~Oes intemacionais, e, para tanto, a F.I.P. estudou 0 assunto, e deu, agora, 11 luz e a estampa 0 tao
discutido «Regulamento das Tematicas».
A primeira vista, confesso, 0 Regulamento nao me pareceu bern, mas, como sabia
da competencia das pessoas que haviam intervindo na sua elabora~ao, pensei, no mesmo instante, que tudo estaria certo, e que
o que haveria era fialta de esclarecimento
da minha parte, na interpreta~ao dos preceitos legislados, ou insuficiencia de doutrina esc\arecedora e inteIlPretativa dos varios
artigos desse Regulamento.
Procurei, primeiro em raciocinio e depois na pratica, por em equa~ao, como sae
dizer-se, algumas tematicas, e 0 assunto come~ou a parecer-me mais transparente, com
liga~ao e, em suma, aceitavel.
Nao ha duvida de que as tematicas fizeram movimentar milhoes de selos, e trowceram para 0 campo da filatelia uma infinidade de coleccionadores, e este Regulamento
que, a principio, me pareceu vir atrofiar
todo esse movimento de valoriza~ao, por
ter a ideia de que, tal como 0 assunto estava expos to, s6 urn erudito na materia do
tema podia estar a altura do seu desenvolvimento, ja e visto por mim, agora, de forma diferente.
Hoje, depois de transpor para a pratica
os principios regulamentares, ja nao sou
tao ceptico em acreditar que 0 mesmo tema
podera ser desenvolvido, tanto por urna
crianc;a ou urn openirio, como por urna pes-

P.lo
Dr. Jorge d. M.lo Vieira

soa culta, mas num crescendo diferente, consoante 0 intelecto, grau de instru~o e sensibilidade artistica do coleccionador.
Vejamos urn tern a faci!: «Automobilislila ».

Pode este tema ser desenvolvido por urna
crianc;a que separa autom6veis ligeiro!l, 'lUtom6veis de corrida, camionetas, cami6es,
carros de bombeiros e ambulancias; pode
urn outro coleccionador, urn jovem, dar ao
mesmo assunto urn maior desenvolvimento,
separando, ainda, os carros americanos dos
europeus; pode urn terceiro, urn homem,
ir mais longe, e fazer a separa~ao por marcas; pode, finalmente, urn tecnico, isolar
nos ('arros de sport os que sao de f6rmula I,
e nos de turismo as roadsters, dos cabriolets, dos limousines, etc., e ate distinguir
os carros em fun~ao da sua cilindradll ou
da tecnica de constru~ao, ou de certas e
determinadas caracteristicas.
E 0 que se passa neste tema, creio passar-se em todas, e que 0 necessario e entender as coisas em tennos habeis, e esclarecer-se 0 coleccionador, para que como tal
o entenda.
o preceito regulamentar tern necessariamente de existir, mas deve ter a elasticidade
suficiente para comportar os varios casos
expostos.
Creio que, em qualquer dos casos apresentados, 0 tema, a ideia «mater», nao loi
desvirtuada, 0 que hot:.ve foi 0 seu desenvolvimento em fases sucessivas e crescentes,
consoante os desejos e conhecimentos do coleccionador.
Pensamos que, quanta a certos temas,
terao qt.:e funcionar quer a localiza~ao no
espa~o, quer no tempo, pelo menos para
o coleccionador que ao tema queira dar urn
certo desenvolvimento.
Em algumas tematicas, a cronologia sera
factor de muita monta, mas, noutras, acredito-o decisivo.
Se tomannos por tema 0 «Trajo», «Os
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monarcas", as «Armas" ou coisas semelhantes, a cronologia e de suma importancia.
Se 0 assunto a focar for, por exemplo, a
«Pintura", temos, sem duvida, de distinguir
as Escolas, e vira, com elas, a loca1izac;ac>
quer no espac;o, quer no tempo.
Supondo que 0 tema a versar e a «Escu1tura», ou a cArte monumental», diremos 0
mesmo, e isto sucede com uma infinidade
de temas.
Penso que nao se transgride 0 preceito
do art. 3.° do Regulamento quando, em certos casos, no desenvolvimento do tern a, lanc;amos mao, em complemento, do tempo e
do espac;o.
Casos ha em que estes elementos nao
tern importanoia, como sucede quando 0
principiante que colecciona FAUNA separa
apenas as aves dos mamiferos, ou os peixes dos insectos, ou quando disp6e numa
mesma folha todos os selos com «papagaios», e noutra todos os selos com cperdigueiros», por exemplo.
Como e obvio, pao vamos, depois, separar
os papagaios ,e os perdigueiros, dentro das
respectivas folhas, por paises ou POl' epocas
historicas.
o que vamos, por certo, e coleccionar
aquela folha com «perdigueiros» ao pe de
outra que contera cgalgos», e de outra mais
que sera preenchida com selos de «setters»,
subordinando-as todas a «Caes de cac;a" , e
integrando-as numa classificac;ao mais vasta, se quisermos, ados cmamiferos».
Da mesma forma, a folha dos selos com
«papagaios» devera ficar proxima da das
«cacatuas» e da dos cperiquitos», e subordinada, por exemplo, a «Aves Canoras e Ornamentais», e estas integradas na «Aves».
o que e preciso e coleccionar, ao lade
uns dos outros, sem subordinac;ao a datas
ou paises, todos os selos que contenham
«papagaios» ou «perdigueiros», mas , fazendo-o pOl' uma forma bela e devidiunente
ordenada e estudada, dentro dos conhecimentos e possibilidades intelectuais e artisticas do coleccionador.
As cores tern influencia na beleza do conjunto, e se 0 desenho e 0 mesmo, 0 coleccionador procurara, numa serie, 0 selo que
melhor se enquadre nesse conjunto, na disposic;ao da folha do seu album, e mostrara
assim a sua sensibilidade artistica.
Embora, a principia, me parecesse disparatado nao se coleccionar a serie na integra, hoje, ao contrario, parece-me que foi
medida bastante assizada, e que, na maior
parte dos casos, sobrara pano para mangas, tao abundantes sao os selos, e sera

quebrada a monotonia das series muito longas com 0 mesmo desenho e motivo.
Penso estar dentro da ideia que 0 Sr.
Prof. Doutor Carlos Trindio quis deixar
transparecer no seu artigo inserto neste
«Boletim do Clube Filatelico de Portugal",
mas posso estar enganado, e sempre pronto
a agradecer ser esclarecido.
o principal elemento duma tematica creio
ser a soma de conhecimentos que 0 coleccionador teve de utilizar no desenvolvimento do tema, e do estudo que teve de fazer,
os quais devem transparecer da propria colecc;ao, pois, doutra forma, ele sera apenas
um coleccionador de bonecos e, como tal,
a colecc;ao inexpressiva, sem interesse.
Claro que temos de trabalhar com 0 aspecto belo do selo, e nunca nos esquecermos de que a filatelia tern uma func;ao educativa, e de 'que 0 selo con tern em si qualquer coisa de tao interessante que, em muitos Estados, como POI' exemplo no nosso,
ha, POl' vezes, um escol de artistas, escritores, historiadores, tecnicos, etc., que sobre
ele debruc;aram as suas atenc;6es, e depois
deles, e acima, 0 proprio ministro da Educac;ao, ql'e antes de ele ser emitido se rna·
nifesta.
Nao sei se estou a vel' claro no assunto,
mas, dado que da discussao nasce a luz,
born e que me va pronunciando, para que
ao fim consiga ficar esclarecido, e todos
acabemos POI' ficar com ideias certas e
bern definidas sobre 0 cRegulamento das
Tematicas».

TIP 0 R
TINTAS PORTUGUESAS

s.

A. R. L.

S.de, (Ponte de Odlvelos)
ODIVELAS-Tel.,s. 910080 e 910206
Organizacio portuguesa fa brlcan te
dOB jA famosos produtos Piugulm
pl6stlca, Cromlte antlcorroslvo, etc.

Representante de

BRITISH PAINTS, LTD.
As melhores tlntas de Marlnha
SIMUll - [Ira I PoOsh ~I IlpollcBO mundill

IPElI DR -laH-tllllrito, InH-lllvDnico e
IDH-corrosivo
LItKHEEB - OleD dl IlavDes d. lutomHve Plo!uls
TI PPAN - fogDls I Gis
.CmEX - Lubrificadolls dllopo de d'indlos dOl
canos 1m lodagem
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AUSTRALIA

mara-Mapuc;a-Bardez-Goa - (M)
Po, In, T. V. U. 60. 1. 2. Sobrescritos
1.0 dia e cart6es postais, aerogramas,
blocos e cartoes maxim os. 92. Simplified. 94 ou 1x1.

3495-Janley Stamp Oub -20 M0ffat St. Bri·
.ghton Beach S. 5. - Victoria.

ITALIA
3482-Carlo Ginlielk - Vi ale delle Argomme,
39 - Milano - Fr, Compreende Es, Po,
T. 60. 1. 2. 90.
3186--Bruno Donnini - Via Vittorio Veneto
6 Bis - Mortara - Pavia - (P) Po, Fr,
In, Es, It, 60. 1. 2 18.

BRASIL
3180-Nelson Valeriano de Oliveira JuniorRua Barao de Macelo, 207 - Caixa Postal, 164-Macei6-Alagoas-Po, T. C.
V. N. 60. 3.
3494-D. Nelly Batista Pinheiro - Rua Padre
Manso, 18 -Ap. 101 - Cascadura - Rio
de Janeiro-DF.
3497-Ruy Barbosa de Araujo - Rua Rodrigues de Aquino, 555 - Joao PessoaParaiba do Norte-Po, Fr, Es, T. N.
U. 60. 61. 63. 80. 3. 90.
3498-Reporter Filatelico - Caixa Postal 1491
- Curitiba - Parana.
3501-0swaldo J. Campana - Caixa Postal,
12833 - Vila Mariana - Sao Paulo Po. Fr, In, Es, It, F.D.C.

UNIPEX
1960

InTEBftlllO II L
PHILIULU
EIHIBITlOn
Johannesburg

To commemorate the Golden Jubilee of the Union of South Africa

ESPANHA
3478-Dr. Francisco de las Heras Perez - EI
Carballo - Olcins - La Coruna - (A)
em 5. (M) em 6. 7. 8. 9. Fauna. 90. Japao. Flora. Es, Fr, T.
3481-Prof. Juan G. Cruz - c/ Lachambre n."
1 pral.-Almeria-Po, In, Es, T. C.
N. U. 60. 1. 2. 3.
3493-Manuel Alba - P. Cubierta - Sarna Delangreo - Asturias - Es, Fr, In, T. C.
V. N. 60. 3. Tematicos 66. F.D.C. Dol 60.
19. 20. em 64 N.
3499-Sociedad Filatelica de Madrid - Apartado 14345 - Madrid.
3503-Cesareo Hernandez Revilla - Martires,
20-Toro (Zamora) -(P) Fr, Es, Recebe em Po, Fr, Es, T. 60. 3.

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

ComilScirio em Portugal:

H.MANTERO
P. da Alegria, 58 -

2.~

- A

LI510A

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR. SOBRESCRITOS
DE 1. 0 DIA E DE 1.0S VOOS. POSTAIS MAxlMOS NACIONAIS t; ESTRANGEIROS. SERVI<;O DE NOVIDADES.
- - - - - - - - MATERIAL

FILATELICO - - - - . - - -

Barata das Neves
Av. da Llberdade, 164 - 4." -sala 11

LlSIO. 2 - PORTUGAL

(Por correspond~nc;a)

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
una DEL SI1I-116L1EDElmn -

MflBEB~

mu - mn

Reingressos - Hoyos
Lisboa
779 - Henrique Mantero - Pra!;a da Alegria,
58-2.O-A-Lisboa-T. C. V. N. U. , .
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EL FERROCARRIL
Y LA FILATELIA
Entre los numerosos temas que se relacionam con el ferrocarril, uno de los que
puedem resultar verdaderamente interesantes es este de la Filatelia, ciencia que tiene
el caracter de mundial, como el ferrocarril,
y. aproximadamente, su misma edad.
Efectivamente, en la primera mitad de
este siglo XX, las naciones han conmemorado en su immensa mayoria, los cien aDos
de ~ida de sus ferrocarriles, y el primer
sello de Correos, seglin datos oficiales, hizo
su aparicion el 6 de mayo de 1840. De entonces aca, el ferrocarril ha evolucionado
extraordinariamente, pero tambien la FilateIia, que ahora mas que un capricho curioso
constituye una ciencia, y que para cualquier
Estado es una sana fuente de divisas.
Este trabajo no va destinado a los especialistas filatelicos,. y, por ello, nos esforzaremos en preparar el mismo prescindiendo
de datos tecnicos, que aquellos podran echar
de menos. Seanos perdonado en gracia a la
Iimitaci6n de espacio que imp one este numero y al deseo de que 10 mas esencial del
tema quede resumido en este unico articulo.
Las primeras emisiones de sellos en el
mundo se limitaron a la indicacion de su
valor en la moneda de cada pais y, simultaneamente, a la efigie del soberano 0 jefe
de Estado correspondiente, 0 bien a las armas 0 escudo. Y asi, pas6 bastante tiempo
sin que los Gobiernos pudiesen apreciar que
el sello de Correos, cuya venta aumentaba
de modo logico muy considerablemente, podia constituir un verdadero elemento de
propaganda, de conmemoraci6n, 0 un potente medio de ensenanza. Pero, fatalmente, esto tuvo que ocurrir, y el dominio filatclico llegO a enriquecerse con numerosos
sellos altamente decorativos, cuyos motivos
tuvieron como inspiraci6n la historia, la geografia y la etnografia del pais de origen .
Y asi lIegamos al tema ferroviario en los
sellos de Correos. El primer pais del mundo
que coloc6 estos temas en sus sellos fue
Nueva Brunswick, al norte de los Estados
Unidos. Esto ocurri6 en 1860, 0 sea veinte
aDos despues de aparecido el primer sello
postal, y unos treinta y cinco despues de los
primeros ferrocarril!".s.

Por
JUlin
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Esta emisi6n puede considemrse excepcional, porque Nueva Brunswick s610 tuvo
sellos de Correos desde 1851 hast a 1861, emitiendose diez valores. En 1868 sus sellos fueron reemplazados por los del Canada, vendil~ndose en conjunto el sobrante de la
existencia que poseia el Gobierno. Este primer sello ferroviario (pero, naturalmen~e,
del servicio de Correos) lIevaba como elemento una locomotora con chimenea en
forma de embudo. Su precio era de un centavo, tirado en color violeta, y grab ado primorosamente.
A este sello siguio, nueve aDos despues,
otro, emitido por los Estados Unidos (1869,
color azul, tres centavos), que hacia el numero 31 de los sell os emitidos por Norteamerica, y pertenecia ·a una emisi6n general
de diez sellos, en los que se emprearon distintos elementos. Tenia una locomotora parecida a la del sello de Nueva Bruwick, y
es curioso senalar que esta emisi6n postal
levanto una agitada campana de prensa. Se
criticaba, sobre todo, el pequeno tamaDo de
los sellos y la mala elecci6n (?) de los modelos. Los sellos normales de esta emisi6n
lIegan a cotizarse hasta 11.000 pesetas, pero
por sus variantes lIegan a ofrecerse hasta
600.000 pesetas en las bols!ls filatelicas mas
importantes. Hay tambien que tener en
cuenta que los Estados Unidos dieron comienzo a las emisiones filatelicas en 1846;
es decir, que tardaron veintitres aDos en
utilizar el ferrocarril como motivo para sus
sellos.
El tercer pais del mundo, y primero en
Europa, en utilizar el tema ferroviario fue
Belgica, que hizo en 1882 una serie ferroviaria completa, empleada pam paquetes
postales, y constando de acho sellos, a la
que siguio, en 1895, otra serle de 13 ejemplares, muy parecida a la anterior.
EI cuarto pais fue el Congo Belga, que
en 1894, dentro de una serie general de 16
sellos del entonces Estado independiente del
Congo, intercal6 dos sellos de SO centimos,
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uno verde y otro amarillento, en que figuraban el puente del ferrocarril sobre el rio
M'Pezo. Fue el primer sella del mundo en
que aparecio una linea ferrea.
Mejico y Uruguay, ambos en 1895, fueron
el qt:into y sexto pais que emitieron sellos
con motivos ferroviarios. Mejico coloca un
tren correo mal dibujado en que se ve claramente la locomotora y se adivinan los coch~s, en los tres valores de mas precio uno,
cinco y diez pesos) de una seria general de
13 valores, y que con otras fililsranas 0 marcas de agua se repitio en cada uno de los
tn!s anos siguientes. Uruguay reprodujo la
primera locomotora que circulo en 1861 por
sus !ineas ferreas, en un sello de cinco centimos, encarnado, de un-a serie general de
11 sellos, reimpresa dos anos despues en
otros colores, apareciendo el sello de la 10comotora en color verde, y en 1899 nuevamente, pero en color azul.
El ejemplo de estos paises fue seguido
por otras naciones de Sudamerica. Honduras, en 1898, presenta una serie de ocho sellos, en todos los cuales figura un tren. Fue
la primera serie de viiietas ferroviarias, aunque todas iguales, que se hizo en el continente americano, y la primera serie emitida
en el mundo en que se ve un tren claramente.
En total, durante el siglo XIX, 0 sea durante los primeros sesenta anos de vida del
sello de Correos, solamente siete paises utilizaron en sus modelos viiietas de tema ferroviario, y de ellos cinco 10 fueron del Nuevo Continente. Los sellos emitidos alcanzaron en total la pequena cifra de 38, y de ellos
solamente hay tres series con 29 sellos en
conjunto y siete dibujos distintos: tres de
ellos de locomotoras, dos de trenes completos, uno de paisaje y otro de alegoria
ferroviaria.
El siglo XX trajo ya mas sellos de tema
ferroviario. De 1901 a 1910, se emitieron 28
sellos por seis paises. De 1911 a 1920, aparecieron 61 sellos mas, hechos por siete paises. De 1921 a 1930, se lanzaron al mercado
por 11 naciones 63 sellos, y a partir de 1931
el tema ferroviario entra ya de lIeno en la
utilizacion de sus diferentes aspectos por
muchissimos paises.
Se inicio e) siglo con una nueva nacion
emisora de sell os con ferrocarriles. Fue
Borneo, que en 1901 , y cuando era Estado
de Borneo, perteneciente al Protectorado ingles, emitio l:ua serie de dos sellos que hacian los numeros 110 y 111 de aquel patS,
en el segundo de los cuales, de 16 centimos,
figura, en color marron y verde, un tren

completo siguiendo el cursu de un rio. En
cI mismo ano, los Estados Unidos celebra-

ron la Exposicion de Buffalo, y en vista del
exito obtenido por emisiones conmemorativas, como la del Descubrimiento de America, echa en 1892, en su cuarto centenario,
y la de la Exposicion de Omaha, en 1898,
ambas muy cotizadas, emitio otra, en I tamano pequeno, preciosamente litografiada
ell seis valores, con dibujos distintos, representando medios de locomocion 0 auxiliares, y asi, por ordem, se encuentran un
pequeno barco, un tres expreso (primer trim
de caracteristicas modernas que aparece en
un sello de Correos ), un automovel, el
puente sobre el Niagara, la esclusa del canal del Salto de Santa Maria y un transathintico. Costa Rica tambem elltra en la lista, con varios sellos de TeJegrafos en que se
ve un tren.
En Europa, otro pais hizo el numero dos
del Viejo Continente, incor-porandose al terna filatelico ferroviario. Fue Francia, que
creo los sellos para paquetes postales en
una serie de seis valores, en que aparece una
antigl:·a locomotora de las que se emprearon
en la red del Estado, siendo el dibujo igual
para todos los sellos. Belgica emitio tambien en es ta decada 11 sell os de su serie
ferroviaria , con dibujo iguai para toda la
serie. Y en 1906, Bosnia emitio un sella en
que se ve un puent~.
Para no cansar al lector, diremos que
en los anos 1911 a 1920 no se incorporo a
esta especialidad ninglin pais europeo. Europa reservaba sus sellos para la efigie de
sus monarcas, siguiendo el ejemplo de 'I nglaterra 0, en todo caso, pam escudos 0
alegorias. Ya si las vinetas ferroviarias continuan apareciendo en los mismos paises
anteriormente citados, a los que se incorporan el Brasil, la Costa de los "Somalfes y Nicaragua. EI primero de ellos incluye el ferrocarril en una serie de distintos elementos
del progreso. EI segundo presenta un puente
con un tren en Holl-Holli, y Nicaragua se
lanza valientemente a utilizar la vineta ferroviaria en dos series que comprenden- 29
sell os de distintos valores con el mismo dibujo. Quiza de todos estos anos el sella mas
vistoso es U,}O de Estados Unidos, quinto de
una serie especial para paquetes postales,
en la que todos los sellos, riel mismo color
carmin, se refieern a los distintos medios
de transporte. EI que nos ocupa trae a la
locomotora moderna de un tren correo-expreso.
De 1921 a 1930 decae al principio la filatelia ferroviaria. Belgica produce una serie
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de 14 valores, modificando una anterior, en
el ano 1921. Despues, y por primera vez, aparece Rusia, ya como U. R . S. S., con un sello
de un treIi saliendo de un tunel, casi copiado del sella de Honduras, antiguo, entre
los de una serie benefica a favor de los hambrientos. Luego, en cuatro anos, y no obstante el enorme incremento del ferrocarril,
no aparecera ninglin sello con este motivo.
EI ano 1925 la costa francesa de los Somalies reproduce su selJo anterior, en tres

17

valores, y en 1926 aparecen los primeros sellos con temas ferroviarios de Turquia y
Ecuador. El primero presenta, en una seril!
de cinco selols beneficos iguales, el puente
metalico sobre el rio Kizil-Irmak, con un
tren atravesandolo, y Ecuador, por primera
vez en la his tori a del ~elIo ferroviario, coloca una sobre(Cont i nua no proximo numero)
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Alportel, 30-Faro-(M) Po, Fr, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 93.
3502-Augusto Alexandre Elyseu Barjona de
Freitas - Av. Carlos Silva, 26-0eiras
- (M) Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2.24. 90.93.
3504-Mam.:e1 Gomes da Fonseca BarrosRua Capitao Leitao, 23-2.o-Dt., Lisboa
- T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.
3505-Carlos Alberto Carrajola AragonezRua do Campo, 5 - Guarda-(P) Po,
Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 94.
3S06--Fernando Francisco Tigre - Rua de
Elias Garcia, 102 - Ovar - (M) Po, Fr,
In, Es, It, T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93.
3507- Agostinho dos Santos Alves - Rua Senhora da Gl6ria, 66-1.°, Lisboa - (M)
Po, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. Pol6nia.
49. 93.

ANGOLA
3479-Capitao Cyrillo de Bismark de Freitas
Soares - Escola de Aplica!;iio Militar
de Angola - Nova Lisboa - (P) Po, Fr,
In, T . C. N. U. 60. 1. 2. 93.
3492-D. Laura Getulia Ana Martins da Silva
- Caixa Postal, 339 - Luanda - (P)
T.60.

CABO VERDE
3496--Antonio Le!;a do Rosario - Vila da Ribeira Brava-S. Nicolau-(P) Po, T. 60.

EST ADO DA INDIA
3480--Carlos Peres da Costa - Largo da Ca-

EL FERROCARRIL
Y LA FILATELIA
Entre los numerosos temas que se relacionam con el ferrocarril, uno de los que
puedem resultar verdaderamente interesantes es este de la Filatelia, ciencia que tiene
el caracter de mundial, como el ferrocarril,
y. aproximadamente, su misma edad.
Efectivamente, en la primera mitad de
este siglo XX, las naciones han conmemorado en su immensa mayoria, los cien aDos
de ~ida de sus ferrocarriles, y el primer
sello de Correos, seglin datos oficiales, hizo
su aparicion el 6 de mayo de 1840. De entonces aca, el ferrocarril ha evolucionado
extraordinariamente, pero tambien la FilateIia, que ahora mas que un capricho curioso
constituye una ciencia, y que para cualquier
Estado es una sana fuente de divisas.
Este trabajo no va destinado a los especialistas filatelicos,. y, por ello, nos esforzaremos en preparar el mismo prescindiendo
de datos tecnicos, que aquellos podran echar
de menos. Seanos perdonado en gracia a la
Iimitaci6n de espacio que imp one este numero y al deseo de que 10 mas esencial del
tema quede resumido en este unico articulo.
Las primeras emisiones de sellos en el
mundo se limitaron a la indicacion de su
valor en la moneda de cada pais y, simultaneamente, a la efigie del soberano 0 jefe
de Estado correspondiente, 0 bien a las armas 0 escudo. Y asi, pas6 bastante tiempo
sin que los Gobiernos pudiesen apreciar que
el sello de Correos, cuya venta aumentaba
de modo logico muy considerablemente, podia constituir un verdadero elemento de
propaganda, de conmemoraci6n, 0 un potente medio de ensenanza. Pero, fatalmente, esto tuvo que ocurrir, y el dominio filatclico llegO a enriquecerse con numerosos
sellos altamente decorativos, cuyos motivos
tuvieron como inspiraci6n la historia, la geografia y la etnografia del pais de origen .
Y asi lIegamos al tema ferroviario en los
sellos de Correos. El primer pais del mundo
que coloc6 estos temas en sus sellos fue
Nueva Brunswick, al norte de los Estados
Unidos. Esto ocurri6 en 1860, 0 sea veinte
aDos despues de aparecido el primer sello
postal, y unos treinta y cinco despues de los
primeros ferrocarril!".s.

Por
JUlin

B.

Cllbrerll

Esta emisi6n puede considemrse excepcional, porque Nueva Brunswick s610 tuvo
sellos de Correos desde 1851 hast a 1861, emitiendose diez valores. En 1868 sus sellos fueron reemplazados por los del Canada, vendil~ndose en conjunto el sobrante de la
existencia que poseia el Gobierno. Este primer sello ferroviario (pero, naturalmen~e,
del servicio de Correos) lIevaba como elemento una locomotora con chimenea en
forma de embudo. Su precio era de un centavo, tirado en color violeta, y grab ado primorosamente.
A este sello siguio, nueve aDos despues,
otro, emitido por los Estados Unidos (1869,
color azul, tres centavos), que hacia el numero 31 de los sell os emitidos por Norteamerica, y pertenecia ·a una emisi6n general
de diez sellos, en los que se emprearon distintos elementos. Tenia una locomotora parecida a la del sello de Nueva Bruwick, y
es curioso senalar que esta emisi6n postal
levanto una agitada campana de prensa. Se
criticaba, sobre todo, el pequeno tamaDo de
los sellos y la mala elecci6n (?) de los modelos. Los sellos normales de esta emisi6n
lIegan a cotizarse hasta 11.000 pesetas, pero
por sus variantes lIegan a ofrecerse hasta
600.000 pesetas en las bols!ls filatelicas mas
importantes. Hay tambien que tener en
cuenta que los Estados Unidos dieron comienzo a las emisiones filatelicas en 1846;
es decir, que tardaron veintitres aDos en
utilizar el ferrocarril como motivo para sus
sellos.
El tercer pais del mundo, y primero en
Europa, en utilizar el tema ferroviario fue
Belgica, que hizo en 1882 una serie ferroviaria completa, empleada pam paquetes
postales, y constando de acho sellos, a la
que siguio, en 1895, otra serle de 13 ejemplares, muy parecida a la anterior.
EI cuarto pais fue el Congo Belga, que
en 1894, dentro de una serie general de 16
sellos del entonces Estado independiente del
Congo, intercal6 dos sellos de SO centimos,
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monarcas", as «Armas" ou coisas semelhantes, a cronologia e de suma importancia.
Se 0 assunto a focar for, por exemplo, a
«Pintura", temos, sem duvida, de distinguir
as Escolas, e vira, com elas, a loca1izac;ac>
quer no espac;o, quer no tempo.
Supondo que 0 tema a versar e a «Escu1tura», ou a cArte monumental», diremos 0
mesmo, e isto sucede com uma infinidade
de temas.
Penso que nao se transgride 0 preceito
do art. 3.° do Regulamento quando, em certos casos, no desenvolvimento do tern a, lanc;amos mao, em complemento, do tempo e
do espac;o.
Casos ha em que estes elementos nao
tern importanoia, como sucede quando 0
principiante que colecciona FAUNA separa
apenas as aves dos mamiferos, ou os peixes dos insectos, ou quando disp6e numa
mesma folha todos os selos com «papagaios», e noutra todos os selos com cperdigueiros», por exemplo.
Como e obvio, pao vamos, depois, separar
os papagaios ,e os perdigueiros, dentro das
respectivas folhas, por paises ou POl' epocas
historicas.
o que vamos, por certo, e coleccionar
aquela folha com «perdigueiros» ao pe de
outra que contera cgalgos», e de outra mais
que sera preenchida com selos de «setters»,
subordinando-as todas a «Caes de cac;a" , e
integrando-as numa classificac;ao mais vasta, se quisermos, ados cmamiferos».
Da mesma forma, a folha dos selos com
«papagaios» devera ficar proxima da das
«cacatuas» e da dos cperiquitos», e subordinada, por exemplo, a «Aves Canoras e Ornamentais», e estas integradas na «Aves».
o que e preciso e coleccionar, ao lade
uns dos outros, sem subordinac;ao a datas
ou paises, todos os selos que contenham
«papagaios» ou «perdigueiros», mas , fazendo-o pOl' uma forma bela e devidiunente
ordenada e estudada, dentro dos conhecimentos e possibilidades intelectuais e artisticas do coleccionador.
As cores tern influencia na beleza do conjunto, e se 0 desenho e 0 mesmo, 0 coleccionador procurara, numa serie, 0 selo que
melhor se enquadre nesse conjunto, na disposic;ao da folha do seu album, e mostrara
assim a sua sensibilidade artistica.
Embora, a principia, me parecesse disparatado nao se coleccionar a serie na integra, hoje, ao contrario, parece-me que foi
medida bastante assizada, e que, na maior
parte dos casos, sobrara pano para mangas, tao abundantes sao os selos, e sera

quebrada a monotonia das series muito longas com 0 mesmo desenho e motivo.
Penso estar dentro da ideia que 0 Sr.
Prof. Doutor Carlos Trindio quis deixar
transparecer no seu artigo inserto neste
«Boletim do Clube Filatelico de Portugal",
mas posso estar enganado, e sempre pronto
a agradecer ser esclarecido.
o principal elemento duma tematica creio
ser a soma de conhecimentos que 0 coleccionador teve de utilizar no desenvolvimento do tema, e do estudo que teve de fazer,
os quais devem transparecer da propria colecc;ao, pois, doutra forma, ele sera apenas
um coleccionador de bonecos e, como tal,
a colecc;ao inexpressiva, sem interesse.
Claro que temos de trabalhar com 0 aspecto belo do selo, e nunca nos esquecermos de que a filatelia tern uma func;ao educativa, e de 'que 0 selo con tern em si qualquer coisa de tao interessante que, em muitos Estados, como POI' exemplo no nosso,
ha, POl' vezes, um escol de artistas, escritores, historiadores, tecnicos, etc., que sobre
ele debruc;aram as suas atenc;6es, e depois
deles, e acima, 0 proprio ministro da Educac;ao, ql'e antes de ele ser emitido se rna·
nifesta.
Nao sei se estou a vel' claro no assunto,
mas, dado que da discussao nasce a luz,
born e que me va pronunciando, para que
ao fim consiga ficar esclarecido, e todos
acabemos POI' ficar com ideias certas e
bern definidas sobre 0 cRegulamento das
Tematicas».

TIP 0 R
TINTAS PORTUGUESAS

s.

A. R. L.

S.de, (Ponte de Odlvelos)
ODIVELAS-Tel.,s. 910080 e 910206
Organizacio portuguesa fa brlcan te
dOB jA famosos produtos Piugulm
pl6stlca, Cromlte antlcorroslvo, etc.

Representante de

BRITISH PAINTS, LTD.
As melhores tlntas de Marlnha
SIMUll - [Ira I PoOsh ~I IlpollcBO mundill

IPElI DR -laH-tllllrito, InH-lllvDnico e
IDH-corrosivo
LItKHEEB - OleD dl IlavDes d. lutomHve Plo!uls
TI PPAN - fogDls I Gis
.CmEX - Lubrificadolls dllopo de d'indlos dOl
canos 1m lodagem
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AUSTRALIA

mara-Mapuc;a-Bardez-Goa - (M)
Po, In, T. V. U. 60. 1. 2. Sobrescritos
1.0 dia e cart6es postais, aerogramas,
blocos e cartoes maxim os. 92. Simplified. 94 ou 1x1.

3495-Janley Stamp Oub -20 M0ffat St. Bri·
.ghton Beach S. 5. - Victoria.

ITALIA
3482-Carlo Ginlielk - Vi ale delle Argomme,
39 - Milano - Fr, Compreende Es, Po,
T. 60. 1. 2. 90.
3186--Bruno Donnini - Via Vittorio Veneto
6 Bis - Mortara - Pavia - (P) Po, Fr,
In, Es, It, 60. 1. 2 18.

BRASIL
3180-Nelson Valeriano de Oliveira JuniorRua Barao de Macelo, 207 - Caixa Postal, 164-Macei6-Alagoas-Po, T. C.
V. N. 60. 3.
3494-D. Nelly Batista Pinheiro - Rua Padre
Manso, 18 -Ap. 101 - Cascadura - Rio
de Janeiro-DF.
3497-Ruy Barbosa de Araujo - Rua Rodrigues de Aquino, 555 - Joao PessoaParaiba do Norte-Po, Fr, Es, T. N.
U. 60. 61. 63. 80. 3. 90.
3498-Reporter Filatelico - Caixa Postal 1491
- Curitiba - Parana.
3501-0swaldo J. Campana - Caixa Postal,
12833 - Vila Mariana - Sao Paulo Po. Fr, In, Es, It, F.D.C.

UNIPEX
1960

InTEBftlllO II L
PHILIULU
EIHIBITlOn
Johannesburg

To commemorate the Golden Jubilee of the Union of South Africa

ESPANHA
3478-Dr. Francisco de las Heras Perez - EI
Carballo - Olcins - La Coruna - (A)
em 5. (M) em 6. 7. 8. 9. Fauna. 90. Japao. Flora. Es, Fr, T.
3481-Prof. Juan G. Cruz - c/ Lachambre n."
1 pral.-Almeria-Po, In, Es, T. C.
N. U. 60. 1. 2. 3.
3493-Manuel Alba - P. Cubierta - Sarna Delangreo - Asturias - Es, Fr, In, T. C.
V. N. 60. 3. Tematicos 66. F.D.C. Dol 60.
19. 20. em 64 N.
3499-Sociedad Filatelica de Madrid - Apartado 14345 - Madrid.
3503-Cesareo Hernandez Revilla - Martires,
20-Toro (Zamora) -(P) Fr, Es, Recebe em Po, Fr, Es, T. 60. 3.

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

ComilScirio em Portugal:

H.MANTERO
P. da Alegria, 58 -

2.~

- A

LI510A

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR. SOBRESCRITOS
DE 1. 0 DIA E DE 1.0S VOOS. POSTAIS MAxlMOS NACIONAIS t; ESTRANGEIROS. SERVI<;O DE NOVIDADES.
- - - - - - - - MATERIAL

FILATELICO - - - - . - - -

Barata das Neves
Av. da Llberdade, 164 - 4." -sala 11

LlSIO. 2 - PORTUGAL

(Por correspond~nc;a)
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() 3{egulamenlo docS CCOemalicocS
Consagrados escritores contemponi neos
que, em nossa modesta opiniao, sao hoje
mestres em materia nurnismatica, nos seus
"aliosos trabalhos, anotam a existencia de
casas . de moeda, no continente portugues,
em Lisboa, Porto e :£vora, e 0 Dr. P. Batalha Reis tam bern e de parecer que Coimbra foi sede da primeira Casa da Maeda em
Portugal.
Da leitura que tern os feito destas obras
comprovativas do seu grande saber, do pesado trabalho de investiga~ao exigido pel a
natureza destes estudos, conc1uimos terem
eles bern fcndamentado as suas afirma~oes.
Sao autoridades adentro do campo da Numismatica.
Os novos, melhor ainda, os principiantes
nesta materia de estudo e coleccionamento
de maedas, devem saber isto porque, certamente, sao possuidores da· moderna bibliografia que, sem quaisquer intuitos, e sem
pretensoes de sapiencia, nos consideramos
boa, util e basica.
Mas a estes, e neste numero nos en contramos, apesar de innos muito alem do
meio seculo, nao e muito facil andar pel as
bibliotecas em trabalhos de investiga~ao ou
em estudo ameno, por falta de tempo, pelo
que nao sera de admirar ql.'e ignorem ter
havido em Beja urna casa de cunhagem de
moeda.
Quando tivemos uns minutos de folga, e
resolvemos aproveita-Ios em coisa utiJ, subimos aquela escadaria do antigo convento
de S. Francisco, e ali pass amos urn serao.
Foi escolhido 0 «Archeologo Portugues»,
a consagrada revista do grande mestre Dr.
' Leite de Vasconcelos .
E logo no 2.° numero de 1896 se nos
deparpu urna nodcia deveras interessante,
da autoria de Sousa Viterbo, sobre a existencil!. de uma casa da Moeda, em Beja, e
para uma tal asse~ao se baseava ele I::m
documentos ate entao ineditos.
Ao citar Aragao (Torno I pag. 59), reconhece ter havido em Beja urna oficina de
carimbagem de maeda, atribuida a D. Joao
IV - assim sucedeu tambem noutras terras,
mas isto e coisa diferente de casa destinada
ao seu fabrico.

Palo
Dr. Arnaldo Brazio

E, partin do deste princlplo, tom a por
base urn docurnento pelo qual D. Joao II
dava autoriza~ao a Ruy Lopes, do seu conselho e vedor da Cas a Real, para cunhagem
de ceitis de cobre, em Beja, a fim de ser
recompensado das grandes despesas a fazer
com a explora~ao de minas de azogue e cobre, daquelas redondezas. E para refo~ar
o seu parecer, Sousa Viterbo serve-se ainda
da infonna~ao prestada pelo jornal 0 Bejense, quando diz que no Registo da Camara (Fol. 127), esta 0 alvara para Duarte
Lopes abrir cunhos para os ceitis que Ruy
Lopes mandasse lavrar em Beja.
Ora, e claro como agua, se 0 vedor da
Casa Real foi autorizado a cunhar ceitis,
aproveitando 0 cobre das suas minas em
explora~ao, e se foi tambem autorizada a
abertura de ct.:·nhos para os mesmos, isto
tudo significa que, adentro das disposi~oes
expressas nos docurnentos acima referidos,
foi autorizada a abertura de uma casa especial para a respectiva cunhagem.
E como ainda nao foram encontrados ceitis de D. Joao III que possam ser atribuidos a casa de Beja, resta saber se, de facto, Ruy Lopes conseguiu por de pe a sua
obra, - assim fala Sm··sa Viterbo, no seu estudo acima referido.
N6s, modestos principiantes, fazemos
nossas estas palavras de tao autori7.ado escritor, e seria motive de regozijo se aparecessem. provas concIudentes e irrefutaveis
de ter funcionado aquela casa monetaria
de Ruy Lopes.
E para conhecimento dos possiveis Ie itores destas n6tulas, deixamos transcrita a
carta regia para 0 Tesoureiro da Casa da
Moeda, ordenando que desse a Ruy Lopes
urn traslado do Regimento da mesma Casa,
a fim de ele podcr lavrar, em ceitis, mil
quintais de cobre.
Aqui vai, tal qual como se encontra nuns
elementos pubJicados pel a nossa Casa da

As dificuldades que, nos UItimos tempos,
muitas pessoas encontraram ao pretenderem iniciar uma colec~ao de selos nos moldes c1assicos, mesmo ao desejarem continua-la, levaram ao estudo do assunto, e ulterior aparecimento das colec~Oes tematicas,
que foram autentica boia de salva~ao para
o coleccionador naufragado no mar de se- los em que se navegava e, cada vez mais,
navega! ...
E, entao, as colec~oes tematicas come~aram a ser feitas urn pouco ao sabor da
corrente e mare de cada urn ...
Dado 0 incremento rapido que as tematieas tiveram, houve necessidade de regulamen tar 0 seu coleccionamento, com vista
a sua aceita~ao em exposi~Oes intemacionais, e, para tanto, a F.I.P. estudou 0 assunto, e deu, agora, 11 luz e a estampa 0 tao
discutido «Regulamento das Tematicas».
A primeira vista, confesso, 0 Regulamento nao me pareceu bern, mas, como sabia
da competencia das pessoas que haviam intervindo na sua elabora~ao, pensei, no mesmo instante, que tudo estaria certo, e que
o que haveria era fialta de esclarecimento
da minha parte, na interpreta~ao dos preceitos legislados, ou insuficiencia de doutrina esc\arecedora e inteIlPretativa dos varios
artigos desse Regulamento.
Procurei, primeiro em raciocinio e depois na pratica, por em equa~ao, como sae
dizer-se, algumas tematicas, e 0 assunto come~ou a parecer-me mais transparente, com
liga~ao e, em suma, aceitavel.
Nao ha duvida de que as tematicas fizeram movimentar milhoes de selos, e trowceram para 0 campo da filatelia uma infinidade de coleccionadores, e este Regulamento
que, a principio, me pareceu vir atrofiar
todo esse movimento de valoriza~ao, por
ter a ideia de que, tal como 0 assunto estava expos to, s6 urn erudito na materia do
tema podia estar a altura do seu desenvolvimento, ja e visto por mim, agora, de forma diferente.
Hoje, depois de transpor para a pratica
os principios regulamentares, ja nao sou
tao ceptico em acreditar que 0 mesmo tema
podera ser desenvolvido, tanto por urna
crianc;a ou urn openirio, como por urna pes-

P.lo
Dr. Jorge d. M.lo Vieira

soa culta, mas num crescendo diferente, consoante 0 intelecto, grau de instru~o e sensibilidade artistica do coleccionador.
Vejamos urn tern a faci!: «Automobilislila ».

Pode este tema ser desenvolvido por urna
crianc;a que separa autom6veis ligeiro!l, 'lUtom6veis de corrida, camionetas, cami6es,
carros de bombeiros e ambulancias; pode
urn outro coleccionador, urn jovem, dar ao
mesmo assunto urn maior desenvolvimento,
separando, ainda, os carros americanos dos
europeus; pode urn terceiro, urn homem,
ir mais longe, e fazer a separa~ao por marcas; pode, finalmente, urn tecnico, isolar
nos ('arros de sport os que sao de f6rmula I,
e nos de turismo as roadsters, dos cabriolets, dos limousines, etc., e ate distinguir
os carros em fun~ao da sua cilindradll ou
da tecnica de constru~ao, ou de certas e
determinadas caracteristicas.
E 0 que se passa neste tema, creio passar-se em todas, e que 0 necessario e entender as coisas em tennos habeis, e esclarecer-se 0 coleccionador, para que como tal
o entenda.
o preceito regulamentar tern necessariamente de existir, mas deve ter a elasticidade
suficiente para comportar os varios casos
expostos.
Creio que, em qualquer dos casos apresentados, 0 tema, a ideia «mater», nao loi
desvirtuada, 0 que hot:.ve foi 0 seu desenvolvimento em fases sucessivas e crescentes,
consoante os desejos e conhecimentos do coleccionador.
Pensamos que, quanta a certos temas,
terao qt.:e funcionar quer a localiza~ao no
espa~o, quer no tempo, pelo menos para
o coleccionador que ao tema queira dar urn
certo desenvolvimento.
Em algumas tematicas, a cronologia sera
factor de muita monta, mas, noutras, acredito-o decisivo.
Se tomannos por tema 0 «Trajo», «Os
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c)

Coleq;6es de postais-mruumos tematicos,
d) Uteratura tematica.
Art. 3.· - Para cada classe, havera medaIhas de vermeil, prata e cobre, no numero
que 0 Juri entender, e de acordo com a
proporcao e 0 merito dos concorrentes em
cada classe, aMm de outros premios oferecidos pelo Clube Filatelico de Portugal e por
quaisquer outras entidades, comerciais ou
filatelicas.
Art. 4.· - 0 Juri sera constituido por tr~
ou cinco membros, designados pela Uniao
de Gremios de Lojistas de Usboa e pelo
Clube Filatelico de Portugal. Funcionara
tambem como comite de admissao, e das
suas decis6es' nao havera recurso.
Art. 5.· - Por se tratar da primeira exposicao portuguesa da es~cialidade, e poucos meses depois da puhlicacao do regulamento das Exposic6es Tematicas, da Federacao Internacional de Filatelia, este nao
sera aplicado, nem para a admissao, nem
para a classificacao dos concorrentes.
Art. 6.· - As inscric;6es, gratuitas, poderao ser feitas nas secrecarias da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa e do Clube
Filatelico de Portugal, ate vinte dias antes
da inaugurac;ao da exposiciio, e 0 respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate tres dias antes da mesma inauguraclio, e levantado pelos concorrentes ate
tres dias depois do encerramento.
Art. 7.·-Embora facam quanto em si
caiba pela sua conservacao e guarda, os
citados organismos nao se responsabilizam
p~lo material exposto, que podera ser seguro pelos seus proprietarios.
J

3 d.+l d.-preto e vermelho s/fundo rosa.
RUssia - Emissao de mais dois selos para a serie iniciada ha tempos:
40 kopeks - Esquilo.
40 kopeks - Marta.
FLORES E FRUTOS:
Angola - Emissao comemorativa do centenario da descQberta da «Welwitschia Mirabilis» :
1$50 - Multicor

2$505$0010$00-

,.

Austrcilia - Emissao de um selo, repro-

duzindo a planta «watle», 0 terceiro da serie
da flora australiana :
2/3 d. - verde s/papel amarelo.
Finldndia - Emissao de tres selos, com
sobretaxa a favor da luta contra a tubercdoe, representando tres flores da flora
da Finlandia :
10 m.+2 m.-Margarida
20 m.+3 m . -primavera
30 m. + 5 m. - escovinha
CENTENARIO DO SEW POSTAL:
Siio Marino - .Emissao comemoratvia do
centenario dos primeiros selos da Romanha:
30 !iras - castanho escuro e preto.
120 !iras - verde e perto.
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Moeda, para melhor se apreciar este pedacito da hist6ria monetana:
«Trelado dum carta delRey nosso Senhor de que ho theor he a seguinte:
Thesoureiro e esprivaes da casa da
moeda da minha cidade de Iixboa vos
envio muito saudar. Eu tenho dado lugar a Ruy lopez do meu conselho e
veador da ritynha casa pera que posa
lavrar mil quintaes de cobre em ceitis
em a minha cidade de beja. E por que
hade pel a vitola e peso dos que se fazem nesa cidade em moeda pera 0 que
lhe he necessario a Regimento della
pelo qual vos mando vola ele Requerer

.. NOVIDADES

.II-

lhe des a concrtado e asinado por vos
de maneira que se nesa casa da moeda
tern no lavramento dos ditos ceitis e de
que peso e vitola sao e asey de todo
o mais que ao dito lavramento toqar.
escrita em thomar a quatroze dias de
Julho Cosmo Rodrigues 0 fez de mil
quinhentos e vinte e cinco.'
Trelado de verba a verbo por mim
bastiam rodrigues escrivao desta casa
em nove dias doutoubro de mil quinhetos e vinte e cinco-bastiam rodrigues •.
Hoje aqui ficamos , para nao cansar e
nao aborrecer os nossos leitores,
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E MODERN AS .II- PACOTES ..
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Inscreva-se para receber com regularidade, as series que vao >
-I
saindo dos paises ou temas de seu interesse, utilizando 0 nosso m
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CALDAS DA RAINHA

~

CATALOGO YVERT 1960 - COMPLETO - ESC. 260$00 - (pr.~o. dos edltore.)

~
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.. REMESSAS

A ESCOLHA E POR MANCOLISTA .II- NOVIDADES

uLTIMAS EMISSoES
MOEDAS :
IItdia Portuguesa - Emissao base reproduzindo as moedas cunhadas para 0 Estado
da India, desde 0 reinado de D. Manuel I ate
aos nosso dias:
$05, $10, $15, $30, $40, $50, $60, $80, 1$00, 1$50,
2$00, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 20$00, 30$00
c 50$00.
FAUNA :
ALlStrcilia - Emissao de urn selo representando urn «swimming platypus», animal da
fauna australiana:
1 sh. - verde.
Nova Zeldndia - Emissao de dois selos
da serie «Health»:
2 d.+ 1 d. - amarelo e sepia s/fundo rosa.

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

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

(PORTUGAL)

HENRIQUE MANTERO
esM sempre comprador de
selos cllisslcos

I PAU

.1OITO BEM

I

P. de Alegrl., 58, 2.°. A
Te.e,. 28176

LISIOA

r0

0

*

,

r

L€CjlsLacao
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ANGOLA
PORTARIA N.· 17332
2 de Setembro de 1959
Manda emitir e p6r em circula~ao na
200.000 da taxa de 1$50 - rosa, verde, castaprovincia de Angola selos de franquia postal
nho, preto e amarelo.
comemorativos do centemirio da descoberta
200.000 da taxa de 2$50 - castanho, amarelo,
da planta Welwitschia Mirabilis, com as diverde, preto e siena.

mens6es de 2S mmx35 mm, tendo como motivo a referida planta, impresses nas quantidades, taxas e cores seguintes:

200.000 da taxa de 5$00 - siena, pre to, verde,
cinzento e amarelo.
200.000 da taxa de 10$00 - amarelo, preto,
verde-medio, verde-fraco e siena.

ESTADO DA INDIA
PORTARIA N.· 17333
2 de Setel11bro de 1959
nhado, preto, encamado, DurO e
castanho.
D. Sebastlao :
3.000.000 da taxa de $15 - verde-veronense,
preto, encarnado e prata.
D. Filipe I:
2.000.000 da taxa de $30 - rosa-salmao, preto, encamado e prata.
D. Filipe II :
2.000.000 ' da taxa de $40 - amarelo-palha,
preto, encarnado e prata.

Manda emitir e p6r em circulaCao no
Estado da India selos de franquia postal,
nr.s dimens6es de 34,5mm x 27mm, tendo con:o motive moedas que circularam naquele
Estado nos rein ados que VaG designados, nas
quantidades, taxas e cores seguintes :
D. Manuel I:
3.000.000 da taxa de $05 - azul-de-Iinho,
preto, encarnado e ouro.
D. Joao III :
3.000.000 da taxa de $10 - cinzento-acasta-.

Vai, finalmente, realizar-se, no pr6xinlO
mes de Dezembro, a '.1." ExposiCao Portuguesa de Filatelia Tematica», que tera lugar
na sede da Uniao de Gremios de Lojistas
de Lisboa.
Como coleccionador tematico, nao podemos deixar de prestar as nossas mais sinceras homenagens a edificante aCCao, em
prol dos tematicos, do Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 principal obreiro deste tao interessante como necessario certame.
Estamos certos de que, com 0 entusia..tieo e sincero apoio do Presidente do "Clube
Filatelico de Portugal, com 0 patrocfnio ·da
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa,
entidade que esta a prestar relevantes servicos a causa da Filatelia Nacional, e com a
colabora~ao dos coleccionadores, esta Exposicao tern 0 assinalado exito que todos os
filatelistas, tematicos ou nao, desejariio.
Fazemos, portanto, urn apelo a todos os
coleccionadores tematicos, para se inscreverem com as suas colecc6es, sejam elas de
que tema forem, de modo a poder reunir-se
neste certame 0 maior e melhor apetrechamento filatelico tematico do nosso-Pais.
Cham amos ainda a vossa aten~ao para 0
Regulamento que abaixo inserimos, que,

Por
Jorge Pereira

c1aramente, demonstra ter havido na sua
elaboracao a preocupacao de simplificar tudo, para assim se conseguir urn maior numere de inscricOes - 0 primeiro passe para
o sucesso da Exposicao.
Esperamos por v6s .. . TEMATICOS!

REGULAMENTO
Art. I." - Sob 0 patrocfnio da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, realiza 0
Clube Filatelico de Portugal, na sede daquele organismo, de 1 a 8 de Dezembro de
1959, a 2." ExposiCao Filatelica da Uniao de
Gremios de Lojistas de Lisboa, que se denominara .1." EXPOSICAO PORTUGUESA DE
FILATELIA TEMATICA».
Art. 2.· - Poderiio concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal, continental e
ultramarino, ou estrangeiros aqui residentes,
com material integrado nas seguintes classes :
a) ColeccOes de selos tematicos,
b) Colecc6es de carimbos tematicos,

o QUE

FALTAVA EM FILATELIAI ...

«THEMATIC-REVUE. - Revista-catruogo bi-mensal, rcdigida em 5 idiomas, que
contem de cada vez milhares de ofertas interessantes de TEMATICOS: DESPORTO
- FAUNA - FLORA - O.N.U. - EUROPA - CENTENARIO DO SELO - AVIACAO,
bern como Zeppelins - Aerogramas e ofertas especiais de ocasiao de todos os
paises. Esta revista, (mica na Europa, ser-vos-a enviada GRATUITAMENTE por
simples pedido. No vosso interesse, nao demoreis a ·escrever-nos.

THEMATIQUE

REVUE

HUBERT HENDRIKS-55, rue Gem!ral Ruquoy-BRUXELLES 7-BELGIQUE

ESCRITORIO

FlLAT~LICO

FOLHAS DE ALBUM

'Fundado em 1920

TORRES,

F~ CASTEL·BRANCO
& FILHO, L. D~

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,

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

QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E S~PIA , TAMANHO
INTERNACIONAL

Avenida Rocha Paris, ~I.·
A;lartado n.· 44
VIANA DO CASTELO
Portugal
Telefone n.· 22020

1

Hf.l'1lBLII:, PORTUGU"ii:SA

2$5°1

PE9A EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

End. Telegrafico: REPERFlLA

(Con'lnua~.o dll psg. 4)
portuguesa, parI!- elogio da qual serao poucas todas as paginas desta revista.

A. 1. DE VASCONCELOS CARVALHO
P. S. - Escrito este artigo em Setembro,
em plenas ferias judiciais, fomos agora surpreendidos, ao folhear 0 «Diario do Governo», com 0 Decreto-Lei n.· 42.417, pubJicado
na I.' serie do n.· 170, de 27 de Julho de
1959, e que promulgou 0 Estatuto do Selo
Postal dos C.T.T.
Aceitando e realizando ideias que os filatelistas tinharn apresentado ha cerca de catorze anos, parece que a pressa 56 chegou

agora, e tanta que se promulgou 0 «Estatuto do Selo» antes que os filateJistas se pronunciassem sobre os assuntos que a eles
interessarn mais do que a ninguem.
«Consumatum est». Mas nao ·i mporta! Os
nossos comentarios aqui ficarn, para testemunharem 0 nosso sincero desejo de contribuirmos para 0 necessario aperfei~oamen
to do .. Estatuto do Selo». E este .. Clube Filatelico de Portugal" e 0 seu boletim, em
vesperas de atingirem uma nova e ainda
maior etape de engrandecimento, continuarn
ao dispor dos C.T.T. e de todas as demais
entidades competentes, para a valorizar;ao
e para 0 prestigio do Selo e da Fil~telia.
V. C.

•

I:m..UDIA I

I

i

~ ESTA:oO,a,.INDIA I

•
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D. Filipe III :
2.000.000 da taxa de $50 -lilas-forte, preto,
vennelho e prata.
D. Joao IV :
1500.000 da taxa de $60 - verde-hera, preto.
vennelho e prata.
D. Afonso VI:
1500.000 da taXa de $BO-azul-cinza, preto,
vennelho e prata.
D. Pedro II :
4.000.000 da taxa de 1$ - amarehralaranjado, preto, encarnado e estanho.
D. Joao V:
2.000.000 da taxa de 1$50 - azul-turquesa,
preto, vennelho e prata.
D. Jose I :
1300.000 da taxa de 2$ - azul-claro, preto,
vennelho, ouro e castanho.
D. Maria I:
2.000.000 da taxa de 2$50 - cinzento-amarelado, preto, vennelho, Duro e castanho.
D. Joao, Principl. Regente:

DE PORTUGAL

1.000.000 da taxa de 3$ - verde-queimado,
preto, vennelho e prata.
D. Pedro IV :
1.000.000 da taxa de 4$ - rosa-velha, preto,
vennelho e prata.
D. Miguel:
1500.000 da taxa de 4$40 - amarelo-queimado, preto, vennelho e cobre.
D. Maria II :
500.000 da taxa de 5$ - azul-arroxeado,
preto, vennelho e prata.
D. Pedro V:
300.000 da taxa de 10$ - amarelo, preto,
encarnado e prata.
D. Luis I :
200.000 da taxa de 20$ - sepia, preto, vermelho e prata.
D. Carlos I :
100.000 da taxa de 30$ - verde-esmeralda,
preto, vennelho e cobre.
Republica:
100.000 da taxa de 50$ - cinzento, preto,
vennelho e prata.

GUINE
DIRECCAO-GERAL DA ECONOMIA

Repartir;iio de Negdcios Economicos
AVISO
Faz-se publico que, por despacho de S.
Ex.' 0 Ministro do U1tramar, de 26 de Agosto
findo, foi aprovada a emissao de notas de
novo modelo, dos valores de 50$00, 100$00 e
500SOO, denominada «Teixeira Pinto», a lanI,:ar em circulac;:ao na provincia da Guine,
com as seguintes caracteristicas :

Nota de 50$00
DimensOes e cores :
163 mmx84 mm.
Frente: encarnado-forte com fundo de
protecc;:ao encarnado-claro e esverdeado.
Verso: encarnado com fundo irisado amarei ado e verde-claro.
Frente:
~ constituida por urn emoldurado Iimitado por urn friso guilloche.
..
No alto, 0 titulo .Banco Nacional U1tramarino» em letras eilcamado-escuras .
Por baixo, a esquerda, em letras muito
pequenas e a preto, «Decreto-Lei n.O 39.221».
No corpo central, ass ...nte sobre uma roseta duplex de desenhos multicores e' complicados, os dizeres cGuine., e pot baixo a
importancia por extenso .Cinquenta Escudos», em letras grandes e escuras, seguindo-se, por baixo, a data «Lisboa, 20 de Novem-

bro de 1958. em letras pretas e tipo pequeno.
A esquerda, a efigie de «Joao Teixeira
Pinto. sobre urn fundo encamado-forte liso.
A direita, 0 emblema do Banco, emoldurado em circulo.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, em algarismos pretos, precedido
da letra B, e repetido inferionnente, a esquerda.
A parte inferior consta de uma faixa
larga escurecida, tendo a meio as armas
nacionais com palmas e lac;:o. A direita . 0
Govemador. e a esquerda cO Administrador», com as assinaturas em fac-simile .
Nos quatro cantos, a importancia em
algarismos, dentro de pequenOs quadrados.
Verso:
No alto, a meio, os dizeres .Pagavel na
Guine •.
Por baixo, 0 titulo cBanco Nacional U1tramarino. em letras brancas sobre uma
barra estreita e escura.
Ao centro, uma alegoria constante de
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os brac;:os segurando urn joelho. Em

r

Coleccionar selos, po de ojudor
,~---------------------.Da nIulher e da Crianr;a», excelentes pdginas semanais do «Didrio de Lisboa», publicaram, em 9 de Setembro ultimo, 0 interessante artigo que, com a devida venia, transcrevemos:

)

.Devido a vanos acontecimentos tristes,
vi-me, de repente, com a responsabilidade
de tres crianc;:as, minhas sobrinhas : duas
meninas de tres a cinco anos, e urn rap azinho de dez.
Eu gostava de todos igualmente, e parecia-me que a todos dava igual atenc;:ao, quando urn dia descobri que 0 meu sobrinho
faltara a escola e me tirara algum dinheiro
para ir ao cinema com urn amigo. Fiquei
surpreendida e desgostosa, como e natural,
'nas nada the disse, e procurei 0 p rofessor
que me informou do seu pouco interesse
pelos trabalhos escolares. A minha posic;:ao
era delicada e dificil, e eu nao sabia muito
bern 0 que devia fazer ... Pensando no assunto, comprcendi que, devido a diferenc;:a de
idades, e talvez tam bern por serem meninas, eu dava mais atenc;:ao a estas do que
ao pequeno, deixando-o demasiadamente entregee a si proprio. Lembrei-me en tao da
minha antiga colecc;:ao de selos; mostrei-lhe

e dei-lhe alguns selos para ele, se quisesse,
comec;:ar tambem urna colecc;:ao ; a prop6sito de urn ou outro selo, falei-lhe de pequenas coisas de hist6ria e de geografia.
Ele mostrou-se interessado e pediu-me licenc;:a para escrever a uma casa da espeClaJidade, requisitando lIDl catalogo. Sugeri-lhe
que escrevesse tambem a urn amigo nosso,
do Norte, qt:e tern bastante correspond!ncia com 0 estrangeiro, propondo-Ihe troca
de selos. Ja nao era s6 a hist6ria e a geografia, mas tambem a gramatica e a ortografia, que 0 pequeno tinha de chamar em
seu auxilio, para bern compreender os selos, redigir e escrever decentemente as suas
cartas . Isto pade parecer muito pouco, mas
teve realmente grande importilncia para 0
meu sobrinho . Tambem se entretinha mais
em casa, e trazia amigos para lhes mostrar
os selos, ficando assim mais proximo de
I'nim. Este foi urn born principio que nao
desprezei, e, dai em diante, acompanhei
mais de perto 0 pequeno, sem 0 contrariar,
e dando-lhe a impressao de que era ele
quem tomava as iniciativas. A verdade e que
as minhas apreensOes a seu respeito desapareceranl, ele tornou-se urn estudante regulannente apJicado, e e urn rapazinho bern
comportado» .

momento 282 clubes em Grupos Escolares,
com 10.082 s6cios. Neste ano, ja realizaram
4.210 reunifies, 0 que vern demonstrar 0
grande sucesso da iniciativa desta Secretaria, que fez com que quase tadas as escolas primarias fundem urn c1ube filatelico,
de maneira a difundir e divulgar a filateJia,
e orientar tados os menores que te nham
desejos de ingressar na filatelia.
o Dr. Benjamim Camozato infonnou que
a Secretaria do Estado do Rio Grande do
SuI acabava de tomar identica resoluc;:ao para os grupos escolares gauchos, e aqui no
Rio de Janeiro tambem 0 Clube tomou a
iniciativa para que seja adoptado este programa filateJico nas nossas escolas.
A "Casa de Portugal» deu sua colabora-

c;:ao aquela exposic;:ao, com a exibic;:ao de selos de Portugal e de todas suas provincias
ultramarinas. Muito interessante foi a vitrina Paulo Ayres, onde foram expostas numerosas cartas da correspondencia dirigida ao
Imperador Pedro II, e outros membros da
familia imperial brasileira.
As festas comemorativas foram encerradas com urn magnlfico banquete, realizado
nos salOes do aristocratico "Clube Piratininga», e ao qual compareceu cerca de urna
centena de filatelistas, com suas esposas. Foi
uma verdadeira reuniao de confratemizac;:ao, tendo-me side concedida a honra de
presidi-la. Foi uma grande festa da filatelia
brasileira.
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ANIVERSARIO DA

«$ 0 Ciedad e FiIate lie a Paulis ta»
A tilatelia de Sao Paulo viveu alguns
magnificos dias filatelicos, corn as festas comemorativas do 40.0 aniversario da .. Sociedade Filatelica Paulista».
Do Rio de Janeiro, seguiu uma caravan a
chefiada pelo presidente do «Clube Filatelico
do Brasil», Coronel Mirabeau Pontes, mais
os Dr. Benjarnim Carnozato, presidente da
.Sociedade Filatelica Rio Grandense», Dr.
Lauro Muller, p1;"Csidente da «Sociedade Filatelica de Santa Maria», Dr. Renata Berbert
de Castro, presidente da .Sociedade FilateJica da Bahia», Frederico Ortweiller, director da .. Sociedade Filatelica de Curitiba»,
M. L. Absalonson, presidente da .S. Filatelica de Santo Andre», e diversos directores
de agremia.;:6es filatelicas do interior do Estado de S. Paulo. Foi urn encontro de filatelistas de diversas zonas do Brasil.
o prograrna foi muito interessante. Constou de urna sessao solene na sede da «S. F.
Paulista». Foi concedido 0 titulo de benemerito ao Dr. Niso Viana - medalba de
ouro na LISBOA-53 -, tendo side entregues
as duas medalhas de Duro conquistadas pelos dr. Lauro Muller - medalha de prata na
Lisboa 53 -, e dr. Berbert de Castro, conquistadas no .. Concurso Francisco Sanchez».

Por
Hugo Fraccaroll
Este concurso e de estudos sobre selos do
Brasil.
No dia seguinte, foi inaugurada urna Exposi.;:ao de Divulga.;:ao Filatelica. Esta constou da exibicao e demonstra.;:ao das mais
diversas modalidades de colec.;:6es de selos .
Os expositores foram 81, e havia tudo que
se pode imaginar no sector cilissico, tematico e especializado.
Esta exposil,:ao, que foi inaugurada pelo
Prefeito de Sao Paulo, Dr. Adhemar de Barros, candidato 11 presidencia da Republica,
estava instal ada na Galeria Prestes Maia, no
centro da cidade, e passagem for.;:ada diaria
de cerca de 100.000 pessoas, de maneira que
diariamente muitos milhares de pessoas :10ram visitar a exposi.;:ao, e tomar codhecimento do que e uma colec.;:ao de selos. Foi
uma grande e interessante propaganda da
filatelia. A exposicao durou 10 dias. e cerca
de 80.000 pessoas a visitaram.
Uma das partes mais interessantes foi 0
sector oficial da Secretaria de Educa.;:ao de
Sao Paulo, que infol'111ou que existem 110
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~egundo plano, urn navio a vapor e urn pequeno barco a vela.
Esta alegoria e emoldurada em circulo
decorado.
De ambos os lados, a importi'mcia ern algarismos, ern tipo grande sobre fundo escuro.
Completando os lados, uns desenhos em
curvas de tra.;:os fin~s.
Inferiormente, a importi'mcia por extenso
em letras brancas.
Nota de 100$00
Dimensoes e cores :
170 mmx97 mm .
Frente: arroxeado corn tons castanhos,
fundo de protec.;:ao roxo e lilas .
Verso: roxo corn fundo irisado verde-claro e liJas .
Frente:
~ constituida por urn emoldurado limitado por urn friso guilloche
No alto, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarino» ern letras escuras sobre uma barra
cstreita em curva.
Por baixo, a esquerda, ern letras muito
peqeenas, pretas, «Decreto-Lei n .O 39.221».
No corpo central, assente sobre uma
roseta duplex de desenhos multicores e
complicados, levada ate ao alto, os dizeres
«Guine», e por baixo a importancia por extenso «Cern Escudos», em letras grandes e
escuras, seguindo-se, por baixo, em letras
pequenas e tipo pequeno, a data «Lisboa, 20
de Novembro de 1958».
.
A esquerda, a efigie de doao Teixeira
Pinto», sobre urn fundo escuro e liso.
A direita, 0 emblema do Banco, dentro
de urn emoldurado em forma de estrela.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, ern algarismos encarnados, precedido da letra B, e repetido inferiormente, a
esquerda.
A parte inferior consta de uma faixa
larga escurecida, tendo a meio as armas
nacionais corn palmas e la.;:o. A direita «0
Governador» e a esquerda .. 0 Administrador», corn as assinaturas ern fac-simile.
Nos quatro cantos, a importancia ern algarismos, dentro de pequenos circulos semelhantes a uma concha.
Verso:
No alto, a meio, os dizeres "Pagavel na
Guine».
Por baixo, 0 titulo «Banco Nacional Ul·
tramarino», em letras brancas sobre uma
barra estreita e escura.
Ao centro, uma alegoria, constante de
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os bra.;:os segurando t.:m joeJho. Ern
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segundo plano, urn navio a vapor e urn barco 11 vela.
Esta alegoria e emoldurada em circulo
decorado.
De ambos os lados, a importancia em
algarismo, em tipo de letra grande sabre
fundo escuro.
':ompletando os lados , uns desenhos de
lmnas finas variadas, em liJas.
Inferiormente, a importancia par extenso
em letras brancas.
Nota de 500$00
Dimens6es e cores :
175mmxlOOm.

Frente : verde-forte com fundo de protec.;:ao verde<laro e urn pouco rosado.
Verso : verde com irisado lateral em azul
c ao centro amareladc.
Frente :
J:. constituida por urn emoldurado limitado por urn friso guilloche.
No alto, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarino» em letras escuras.
Por baixo, a esquerda, ern letras muito
pequenas , a preto, «Decreto-Lei n.O 39.221».
No corpo central, assente sobre uma
roseta duplex de desenhos multicores e complicados, encimada por urn desenho em tra.;:OS finos verdes, semelhante a uma concha,
os dizeres «Guint!», e por baixo a importancia por extenso «Quinhentos Escudos», em
letras grandes e escuras, seguindo-se, por
baixo, a data «Lisboa, 20 de Novembro de
1958» em letras e tipo pequeno.
A esqt:.erda a efigie de «Joao Teixeira
Pinto» sobre urn fundo escuro e Iiso.
A direita, 0 emblema do Banco, dentro
d-: urn emoldurado de desenhos em curvas.
o numero da nota e indicado a direita,
em cima, em algarismos encarnados, precedido da letra B, e repetido inferiormente, a
esquerda.
A patre inferior consta de uma faixa larga escurecida, tendo a meio as arm as nacionais com palmas e la.;:o. A direita «0 Governador» e a esquerda «0 Administradof»,
com as assinaturas em fac-simile .
Nos quatro cantos, a importancia em
algarismos, dentro de rectangulos.
Verso ;
No alto, a meio, os dizeres .Pagavel na
Guinc» .
Por baixo, 0 titulo «Banco Nacional Ultramarnio» sob uma barra estreita e escura.
Ao centro, ema alegoria, constante de
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PARA SERVI~O DOS AUTOMOBILlSTA5
Em SANTO TIRSO

Esta. realizada uma justa aspira~ao dos
automobilistas e - contraste curioso - das
donas de casa do ridente rincao minhoto
que e Santo Tirso, encantador centro turis tico preferido por nacionais e estrangeiros, que, uma vez visitado, jamais e esquecido. Santo Tirso tern encantos que enfeiti~am toda a gente. 0 seu Monte da Assun~ao e as margens do Ave, 0 rio de maior
riqucza industrial do nos so Pais, fazem com
que 0 afluxo de turistas seja, nestes meses
de Verao, eonstante.
A "Saeor» e a .. Cidla», euja representa~ao foi entregue it .. Auto .Reparadora do Picota, Ld ."", situada no Largo Camilo Castelo
Branco, tiveram aqui 0 seu dia grande, dia
de festa e alegria, que se transmitiu it gente
desta terra, a qual viveu intensamente 0
acontecimento da inaugura~ao oficial de
uma Esta~ao de Servi~o e de urn. Posto de
Vendas, em estabeled mentos vis-a.-vis, no
mesmo largo.
A esta~ao de servi~o .. Sacor» era uma
necessidade que se impunha, e um desejo
ja antigo desta grande riqueza nacional
de carborantes. Ha 7 an os nasceu a ideia,
q1:e s6 agora pode ter execll~ao, por razoes
que sempre se repetem, quando se projectam melhoramentos. 0 progresso tambem
tern os seus inimigos ...
Agora, localizada num ponto de passagem obrigat6ria para quem atravessa esta
formosa estancia turistica, a esta~ao de servi~o da "Sacor», maderna e ampla, esta perfeitamente apetrechada com material dos
mais recentes modelos, para 0 reabastecimenta de qualquer especie de viaturas auto-

m6veis, quer se trate de carras ligeiros ou
de viaturas pesadas. Duas bombas automa.ticas duplas, num total de 4 unidade.>, fornecem carburante "Super», gas61eo e gaso!ina corrente, est a em duas bombas nonnais.
Alem dos earburantes, toda a gama de
oleos, agua, ar, tudo enfim que diga respeita ao reabastecimento, se pode ali obter
em ra.pidos minutos, quer de dia au de
noite, com i1umina~ao f1uorescente que da. ao
local a fisionomia dos grandes centras populacionais, on de se vive a hora que passa.
Neste aspecto, a Sacar esta presentemente
a cumprir uma missao a que se impos, e
que e verdadeiramente louvavel- dar continua e eficaz assistencia, na cidade ou na
estrada, ao automobilista ou profissional do
"olante, procurando instalar, em pontos
muita bern estudados, as suas fontes abastecedoras, de forma a que naa haja grandes
espa~os vazios ou zonas desertas, numa
pronta assistencia da sua especialidade.
Como nota curiosa de reportagem, cumpre-nos infonnar a publico interessado, is ta
e, os que, de urn canto aa outro do Pais,
radam pelas Sl'as estradas, que, tal como
se ve Ia. fora, nameadamente no Sui da
Fran~a, ou seja desde Portbor ou Cerbere
na fronteira com a Espanha, ate Vintemiglia na ~ronteira italiana, portanto desde a
Costa Brava it Cote. d'Azur, a Saeor pretende aumentar talvez ao dabro os seus pastas abastecedores actuais.
No que diz respeito it area da delega!;ao
do Porto, que abrange desde 0 distrito de
Caimbra para 0 Norte, ha presentemente
cerca de 350 bomb as abastecedoras .

1.' EXPOSIgXO FILATELICA
DE AVEIRO

agradecemos as penhorantes aten~Oes com
que eumulou os presidente e vice-presidente
d.1 nossa Direc~iio.

Dcspertou. vivo interesse a grande repartagem da d ." Expasi~ao Filatelica de Aveira. , publicada no ultimo numero desta re"ista.
Agradecendo recanheeimente as patavras
gentis que, a tal proposita, nos foram dirigidas, queremos salientar, mais uma vez,
o exita c 0 brilhantismo alcan~ado pela
• 1.' Expos i~iio Fila telica de Aveiro», oficialmente patrocinada por este . Clube FilateIica de Portugal» .

EMBAIXADOR DR. HEITOR
LYRA

EDUARDO COHEN
Tambem Eduardo Cohen, nosso cons6cio
dos mais ilustres, e filatelista dos maiores
da nossa terra, acaba de nos fazer id~ntica
oferta : mais uma das que peri6dicamente
nos faz .
Com urn abra~o para Eduardo Cohen,
nosso querido Amigo, aqui expressamos os
nossos vivos agradecimentos ao distintissimo Administrador da Sociedade Ano..
nima Concession aria da Refina!;iio de Pctr61eos em Portugal (SACOR).

HENRIQUE MANTERO

,.
uma figura de mulher de perfil, sentada e
com os bra!;os segurando urn joelho. Em
segundo plano, urn. navio a vapor e urn.
b arco it vela.
Esta alegoria e emaldurada em circulo
dcC'orado.
De ambos os lados, a importi'mcia em algarismos , em tipo grande sobre fundo escuro.

Completando os lados, uns desenhos de
linhas finas variadas, em verde-claro.
Inferiormente, a importancia por extenso em letras brancas.
Para ser publicado no «Boletim Oficial»
da Guine.
Direc~ao-Geral de Economia, 4 de Setembro de 1959. - 0 Director-Geral, interino,
Jose F. Trindade Martinez.

Do nosso ilustre cons6cio sr. dr. Heitor
Lyra, antigo Embaixador do Brasil em Portugal e no Vaticano, recebemos a gentilissima oferta de varios livros filatelicos, para
a nos sa bib!ioteca .
Ao eminente diplomata e nosso querido
Amigo, as nossos melhores agradecimentos .

Quando este numero da nossa revista for
distribuido, tera ja sido inaugurado mais
urn estabelecimento filatelico, 0 de Henrique Mantero, num model'llo edificio da P.
da Alegria, n . 58, 2. -A, em Lisboa.
Henriqce Mantero, nosso querido conso..
cio, e urn veterano da filatelia, sabedor como poucas, e honestissimo, pelo que, com
urn grande abra~o para tao distinto colaborador da nossa revista (embora u1timamente
urn pouco pregui~oso ... ), aqui the auguramos os maiores exitos para 0 novo estabelecimento filatelico.
G

Aproveitamos para saudar aqui 0 nosso
prezado consocio sr. Jose da Purifica~ao
Morais Calado, distinto membro da comissao organizadora daquela expo s i~ao, a quem

G
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seu propesito e, segundo a comparaque atms fazemos, «cobrir» perfeitamente as estradas portuguesas de uma assistencia continua e proporcional a quilomet ragem entre localidades largamente afastadas.
Nessa ordem de ideias, fez-se mais uma
inaugura.;:ao, e em breve outras se the seguiraQ. 0 acto, a seguir ao que se efectuou
na garagem «Fenix>, do Porto, teve larga
assistencia de pessoas, nao so desta localidade, como de terras vizinhas.
Tal acto teve solenidade, e estiveram presentes as autoridades locais. A ben.;:ao do
edificio "Sacor> foi dada pelo Abade de
Singeverga, D. Gabriel de Sousa, acolitado
pelo frei Bonifacio Correia da Fonseca. Assistiram 11 solenidade 0 engenheiro Duarte
do Amaral, administrador da Sacor; dr. Stichinni Vilela, director-geral; Oliveira Baptista, director; dr. Cardoso Ribeiro, adjunto
da direc.;:ao e editor desta revista ; Afonso
Pinhdro Torres, chefe da delega.;:ao do Porto, e muitos outros funcionarios superiores.
Entre numerosa assistencia, viam-se os
presidente e vice-presidente da Camara, respectivamente, dr. Delio Santarem e Alfredo
da Silva Sanches, os vereadores Gabriel Cardoso dos Santos, Jose Francisco Andre, dr.
Manuel Fonseca e Bernardino de Sousa, e
ainda os srs. Antonio Borges da Silva Teles, vice-presidente da U. N.; dr. Alexandre
de Lima Carneiro, antigo presidente do Municipio ; Agostinho Leal; tenente Henrique
Dias, comandante da G. N. R. ; engenheiro
Furtado de Mendon.;:a, presidente da Camara de Pa.;:os de Ferreira; dr. Luis de Vasconcelos Trepa, Conservador do Registo Predial em Famalicao; seu pai, dr. Luis SimOes
Trepa; Manuel Santos da Cunha, da firma
Sebastiao Santos da Cunha, Ld.·, agente da
Sacor no distrito de Braga; engenheiro Luis
de Oliveira JUnior, agente da Cidla em Matosinhos; Luis de Freitas, agente de ambas
as empresas em Guimarnes ; Antonio Dias
Costa e seu filho, da «Electrica», de Famaliciio; Joaquim Cardoso, comanclante do
ter.;:o local da L. P.; dr. Contreras Lopes,
da Cidla; Manuel Cerquinho; Joao Trepa,
director da «Semana Tirsense»; Alberto F6lix, importante industrial e presidente dos
Bombeiros de Santo Tirso; Antonio Ferreira
Vilacova, dos Voluntarios Tirsenses; comandante Antonio Amorim Junior, comandante
dos Bombeiros de Riba d'Ave; dr. Ant6nio
Abranches, director do Colegio das Caldinhas; engenheiro Aurelio Botelho Moniz e
dr. Edgar Botelho Moniz, etc.
Apos ter terminado 0 acto inaugural, 0
~ao
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primeiro carro a entrar casualmente na «carreira» foi 0 do D. Abade de Singeverga, que
recebeu 0 brinde que secretamente estava
destinado ao 1.0 cJiente. E, ja que aludimos
a brindes, os representantes da Sacor e da
Cidla, «Auto Reparadora do Picoto, Ld.·»,
ofereceram aos representantes da Imprensa
brindes, como recorda.;:ao da festa inaugural das suas agencias.
Apes a inaugura.;:ao da esta<;ao de Servi.;:o da Sacor, seguiu-se a do Posto da Cidla, a funcionar provisoriamente desde Fevereiro passado, mas que entrou definitivamente em actividade.
A noite, no ambiente acolhedor do frondoso parque, roi servido, na casa de cha,
a todos os convidados, urn lanche de quentes e frios, ao qual assistiram numerosas
senhoras da sociedade local, que deram a
festa lUita alegria e colorido.
Aos brindes, usaram da palavra 0 engenheiro Botelho Moniz, da firma reprcsentante da Sacor e Cidla, que, come!;ando por
saedar 0 presidente da Camara, estendeu as
suas sauda.;:oes as empresas que representa,
a Imprensa c as senhoras presentes. Referiu
a hist6ria do primeiro petr6leo que apareceu
ha 100 anos na America, e aos 20 anos de
existencia da Sacor, cujas instala.;:oes no
nosso Pais ja nao s6 0 abastecem, como
ainda exportam os seus produtos. Referiu-se as funda.;:oes Rockeffeler e Gulbenkian.
Falou, a seguir, 0 ilustre vi~aranense e
deputado da Na.;:iio, eng. Duarte do Amaral. administrador da SacC)r, que exprimiu
o seu contentamento pelas inaugura!;oes
efectuadas, bebendo pelas prosperidades de
Santo Tirso e da sua gente. 0 presidente
da Camara, dr. Delio Santarem, em representa.;:iio do chefe do distrito, agradeceu 0
melhoramento dado a sua terra, 0 qual contribuiu para 0 seu progresso.
Todos os oradores foram largamente
aplaudidos.
Com esta festa coincidiu uma outra: que
na mesma data ali se efectuava com urn caracter muito p(}pular- 'a desfolhada da Escola Agricola Conde de S. Bento.
Toda a assistencia da fes ta a que acabamos de nos referir, tomot:. parte no arraial
minhoto, que se realizou na eira da escola,
sem duvida a maior de Portugal. Houve
actua.;:Oes dos ranchos regionais de S . Martinho do Campo e de Santa Maria de Reguengo. Depois da desfolhada, serviu-se uma
ceia regional. No fim , dan.;:aram em conjunto os rapazes e assistentes, no meio dos
quais se encontravam alguns es trangeiros .
Foi urn diu grande para Santo Tirso.

2 CRoNICAS

MECROLOGIA

Carilllbos C011lel1lorativos do Mi/cmario de
Aveiro

Dr. Alva1"O Falcao Sacadum

PORTUGAL
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Na cidade da Beira, MOI;ambique, faleceu
o nosso querido conso!;io sr. Dr. Alvaro Falcao Sacadura, ilustre medico, casado com a
sr." D. Fernanda de Bredorede Falcao Sacadura, a quem apresentamos sentidissimos
pesames.

Lisboa - 30 de Agosto de 1959 - SIR Rua de S. Jose.
Aveiro - 30 de Agosto de 1959 - Estac;iio
dos Correios.
Porto - 30 de Agosto de 1959 - Estac;iio
cle Correio da Batalha.

L USO- VINI COLA, LDA.
ARMAZEM DE VINHOS
E DERIVADOS
COM1!:RCIO INTERNO E EXTERNO
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CARREGADO - Bllrra
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fone LISBOA 38121C1
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• CARREGADO 77
gram as LUSOV

Marcas de Dia Numericas
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N.·' 4, 13 e 32
Estac;ao dos C.T.T. do Camp 6 de InstruC;iio Militar de Santa Margarida, todas durante as Manobras Militares de Agosto de
1959.

Centro de Turismo e Artesanato
TH E BEST

SHOP
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TODOS OS ARTIGOS DO ARTESANATO PORTUGUES
PORTUGUESE ART EXHIBITION
THE AMERICAN TOURISTS 'SERVICE

R.
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1.0 Congresso Intemacional
de FilateHa

A proxima exposi~o
de Fllatelia Tematica

A Espanha, tomando a dianteira a todos
os demais paises, resolveu realizar 0 1.· Congresso Internacional de Filatelia.
o facto tern urn interesse e urn alcance
transcendentes, mas mais interessante ainda
so se disser que a iniciativa nao partiu dos
filatelistas espanhois , mas - pasme-se! - do
proprio Governo espanhol.
Efectivamente, 0 1.. Congresso Internacional de Filatelia foi determinado por urn
decreto da presidencia do Governo, n .O 489,
de 2 de Abril passado, que abre com 0 seguinte eloquentissimo preambulo :
• 0 crescente desenvolvimento das activiclades filatelicas no nosso pais, e a importancia que as mesmas alcanc;aram universalmente, tornam altamente aconselhavel urn
cstreito contacto com a realidade mundial .
Para tanto, 0 mais indicado e a celebrac;ao
cle urn certame de caracter internacional,
que, por t:m lado, permite, em forma de
confen!ncia ou congresso, a discussao e 0
estudo dos assuntos filatelicos, nos seus
mais variados conceitos e extenslio, e , por
outro lado, a realizac;lio de uma ampla exposic;ao sobre a materia. A conjugac;lio de
ambos os actos devera, sem duvida, promover uma ulterior superac;lio e eficaz interd imbio de ideias •.
l? 0 reconhecimento mais peremptorio e
mais oficial da crescente importancia da
filateIia, em todo 0 Mundo. S6 por isto, merece 0 nosso aplauso e a nossa gratidlio 0
Governo do General Franco.
o I." Congresso Internacional de FilateIia tera lugar em Barcelona, de 26 de Mar.;o
a 5 de Abril de 1960, e, simultaneamente,
llma ExposiC;lio Filatelica Internacional. A
ambos os acontecimentcs voltaremos a dedicar a atenc;ao merecida, em cronica ou cr6nicas futuras. - V . C.

Esta despertando desusado inte resse a
. 1." Exposic;ao Portuguesa de Filatelia T~
matica», organizada pelo . Clube Filatelico
de Portugal», e que sera a . 2.' Exposic;lio Filatelica na Unilio de Gremios de Lojistas
de Lisboa. , em sequencia da com tanto
exito realizada no ana passado, na sede destf.! organismo da pres:dencia, inteligente e
dinamica, do nosso querido amigo Virgilio
Fonseca, que tern a coadjuva-Io colegas da
categoria de urn Ant6nio Carvalho Marques,
«double» de democratico ditador das modas, e de entusiasta e muito distinto filatelista .
Bern diferente dessa do ana passado, esta
de agora sera uma exposic;lio dedicada a
Filatelia Tematica, digamos, a todas as tematicas, desportos, centenarios, animais,
flora, caminhos de ferro, religioes, etc., etc.,
e, neste genero, a primeira realizada no
nosso Pais.
Por isto e pelo desenvolvlmento que as
tematicas estlio obtendo em Portugal, e de
desejar e de esperar grande numero de inscric;6es, nao importa se de avanc;ados se de
principiantes, pois que todos eles cabem nurna exposic;lio desta natureza, e para todos
eles havera medalhas, des de as de vermeil
as de bronze.
Acresce - e com is to respondemos a muitas perguntas que nos tern sido dirigidasque nesta exposic;lio, precisamente por ser a
primeira do genero, e poucos meses depqis
de publicado 0 Regulamento das ExposiC;fies
Tematicas, da FederaC;lio Internacional de
Filatelia - 0 «Clube Filatelico de Portugal
resolveu, e muito bern, nao aplicar tal regulamento nesta «1 .a Exposic;ao Portu!: ...esa
de Filatelia Tematica», cuja inscriC;lio esta
aberta nas secretarias daquele clube e da
«Uniiio de Gremios de Lojistas de Lisboa».
-V. C.
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Tambem nao podemos deixar passar sem
urn comentario a disposi!;ao do art. 21.",
que estabelece que «a obten!;ao dos mode;
los ou das gravuras necessarias as emissOes
de selos postais nao obriga a realiza!;ao de
concursos nem it celebra!;ao de contratos
escritos, podendo efectivar-se mediante simples ajuste directo com artistas portugueses
de comprovada competencia».
N6s nao pretendemos que para todas as
emissoes tenha de haver urn concurso. Mas
a inversa e urn perigo, e tanto de natureza
artistica, como moral.
Se ha uma Comissao Filatelica Nacional,
e demais constituida pelas entidades enumeradas no art. 10.", com as altera!;oes que
propomos, - a ela e que deve incumbir 0
processo de escolha dos desenhos e das gravuras dos selos, sob pen a de se en tender
que este art. 21." tern por finalidade continuar e sancionar 0 processo do compadrio,
para os tres ou quatro artistas que em Portugal desenham todos os selos ...
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39. deterrnina que podem ser retirados de circula!;ao os selos de que estejam
quase tonsumidas as existencias em arma·
zem, 0 que se fara por portaria do Ministro
das Comunica!;oes, acrescentando 0 art. 41.°
que ultrapassada a data fixada para retirada de circula!;ao, os selos deixarao de ter
validade postal.
E a manuten!;aO do estabelecido ate aqui,
mas nao nos parece bern, e a tendencia e
para 0 contrario.
Com efeito, os selos sao emitidos nas
quantidades que sao ju,lgadas necessarias .
Sao emitidos para se venderem. Nao s6 nao
podem ser retirados de circula!;ao antes de
serem vendidos, antes de screm esgotados
- como e intuitivo que os utentes que os
compraram pelo seu valor facial, normalmente nao leem nem podem ler as portarias ministeriais que, como se pretende,
deterrninem a retirada, antes pelo contrario devem continuar usando os selos que
legalmente compraram em local proprio dos
C. T. T ..
o que se pretende nos referidos arts. 39.°
c 41.° pode prejudicar os utentes, pode dar
lugar a multas ou. a atr:azos de correspondencia, - e nao aproveita sequer aos C.T.T.,
j a que, com uns ou outros selos, as correspondencias nao seguirao sem eles ... ·
0

H<i no projecto do «Estatuto do Selo»
v<irias disposi!;Oes que sao francament e de
elogiar. Salientemos delas 0 art. 49.°, onde
se deterrnina que «a Administra!;ao-Geral
dos C.T.T. tomara as providencias necessarias para que a marca!;ao dos selos postais
se efectue de forma a afectar 0 menos possivel 0 seu valor filatelico».
E a promessa de se acabar com as imperfei!;oes de urn servi!;o, contra as quais ha
anos vimos protestando e recJamando, quer
na Imprensa, quer por oficios it entidade
competente.

XIV
Ha tam bern varias disposi!;oes que se
referem aos S.I.R. Importa reconhecer que
estes servi!;os dos C.T.T., realizados par funciomirios inteligentes e distintos, sao dos
mais eficientes daqt:eles C.T.T., ja que, ~
inteiro contento de todos as filatelistas, a
sua incansavel actividade s6 redunda em
beneficio desses mesmos C.T.T., e tanto no
aspecto financeiro, que e importante, como
tam bern no de prestigio dos servi!;os, que
n ao a e men os.
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Afinal, estas anotU!;oes, au simples apontamentos, foram urn pouco mais longe do
que pretendiamos.
Nao abordamos todos as assuntos que a
mereciam, mas apenas as mais importantes
dos que tocam com a aspecto filatelico dos
selos.
Para fechar, transcrevemus a art. 56."
do «Estatuto do Selo»: «Fica a Administra!;ao-Geral dos C.T.T. autorizada a lan!;ar,
patrocinar e subsidiar iniciativas tendentes
a desenvolver 0 gosto e a cultura filatelicos,
dentro dos limites da verba que para a
efeito for in~crita no oJ"!;amento anool de
despesa».
E, porventura, a disposi!;ao mais importanto contida no projectado «Estatuto do
Selo». Muito importante, - mas terrlvelmente vaga ...
Praza aos Deuses que tal vaguidao permita aos C.T.T. realizarem au ajudarem a
realizar a obra que todos nos desejamos,
obra seria, desassombrada e proficua, em
utili dade, expansao e prestigio da filatelia
(Cont inua~iio

em pdgina 10)

Do dicirio «A Voz», numero de 7 de Setembrc, transcrel'emos, com 0 nosso inteiro
aplallso:
/

«kecebemos uma carta com 0 selo comemorativo do centenario do Padre Manuel
da N6brega, 0 grande missionario do Brasil, fundador da cidade de S. Paulo. A carta vinha multada em 2 escudos, e it volta do
selo, intacto, escreveu 0 funcionario postal:
«Retirado da circula!;ao».
Nito duvidamos de que a caso seja a
mais regulamentar passive!. Mas e urn dos
casas em qu,e a regulamenta~ao esta malexcede as necessidades da defesa do Estado
e dos seus servi!ros.
Parece-nos que, em vez de se retirar urn
selo da circula!;ao, se deveria simplesmente
cessar a sua impressiio. Os selos que, nessa
data estivessem vendidos, seriam deixados
ao publico. 0 tempo se incumbiria do consumo subsequente. E assim seriam, com
efeito, retirados da circula!;ao.
E era tudo e era mais do que a suficiente.
No caso pertinente, 0 selo foi comprado
por qt:e m 0 utilizou. (Por acaso foi urna
Camara MunicipaI... ). 0 E stado vendeu-o.
Quando 0 vendeu, n ao disse que era valida
s6 por urn tempo. Urn dia mandou noticiar
nos jornais que 0 selo era retirado da circula!;ao. Noticia de duas linhas , que muita
gente nao viu. Quem tinha selos em casa
utilizou-os para escrever. Quem recebeu a
carta pagou a distrac!;aO do remetente.
E que perderia 0 Estado se nao houvesse aplicado a multa? Nada. 0 selo estava
pago.
Por isso e que nos parece que este siste ma deve ser emendado assim: 0 selo cessa
de se imprimir; os selos vendidos continuarao a ser utilizados ate se esgotarem.
A Fazenda Publica em nada e ra prejudicada.
Nao e assim?»

mtramar

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959
nos pavilhoes de «Feira do Mediterr&neo»

Exposic;iio f iloteliea internae io nal
patroeinad a pela F.I.P.
Balsa fila Mliea internaeiona l
Manifestac;oes artfstieas e e ult urais

Sede da Comissao Organizadora:

COMPRO
PORTUGAL e
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M anifesto~oes filotelieos
internoeionois
p a lo Cente n6rio d os
se los do Sicfli o
e pelo 150.° Aniv.O d o nose.O de Tommoso
A loisio Juvoro
Promotora :
Unione Filate lia Sie il" ana, Palermo

Portu-

goes: Series novas, usadas, selos
emassados e qullos, sO de boa
mistura, p!I)go muito bem.

Plazula Dogblna (Pllam Banco di Sicilia)
Tel. 15.680 - PI LERM 0

ALFREDO SCHICK
Apartado 842
LISBOA-2
Telef. 58312

D861KE DffltlEL - IL [OLLEIIOHIU -IUUA fIlATELlCI

BOLETIM

Do excelente boletim n .. 4 do «1.· Congresso lntemacional de Filatelia . , transcrel'elllOS com a devida venia :
SALVADOR PALAU RABASSO
Don Salvador Palau Rabasso, ilustre hijo
de la villa de Vendrell (Tarragona), procede
de preclara familia de muy arraigadas tradiciones. Abogado d6 merito, ha cosechado
rotundos exitos en el Foro y es persona
muy conocida y estimada. En Barcelona,
donde reside, des taco desde sus anos estudlantiles, no solo por sus brill antes estudios,
sino tambien por sus ideales, a los que
nunca supo renunciar, y de los que siempre
hizo leal y noble ostentacion, fundada en
sus sanos principios de integridad, honradez y am or a su Patria. La leal tad y gallardia con que siempre aireo sus propias
convicciones, de las que su vasta erudicion
y helmosa dialt!ctica fueron esplendido vehi-

culo, hicieron que su nombre traspasase el
ambito nacional.
Siente un afan en ganar proselitos para
los ideales filatelicos y, en consecuencia, la
Filatelia espanola mucho Ie debe a su entusiasmo y a sua facil y erudita palabra. Ha
sabido demostrar que la Filatelia es un complemento de la pedagogia, un alto exponente
de la cultura de los pueblos, yuma realidad
econ6mica de primera clase.
Como presidente del Circllio Filatelico y
Numismatico de Barcelona, su labor ha side
extraordinaria y eficaz, elevando el Circulo
a su esplendor actual, y encuadnindole en el
marco europeo y mundial. Su actuacion
como presidente del Congreso Filatelico celebrado en Barcelona, en 1950, con motivo
del Centenario del Sello Espanol, destaco
especialmente al poner de reli~ve su sentido
de la responsabilidad, unanimidad e integridad.

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

SOLICITAM
TROCAS
E screvem-nos vanos coleccionadores que
pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JACEK SEMKOWICZ - Podzamcze 6 Miechow - Polonia.
JOHNF. DEMAREST - Radio Corporation of America - Grand Bahama Island c/o
P.A.A. - Patrick A.F.B. - Florida - U.S .A.
KLAUS DICKUDT POHL - P.O. Box,
5013 - Lima - Peru.
M. Z. QUADRI TRIPOLIA - Jodhpur India.
ING. MIROSTAV PECKA - Legerova c.
22 - Kolin III - Checoslovaquia.
ING. MIROSLAV KOFRON - lablonne
v Podj; c. 485 - Ghecoslovaquia.
SVINDTS STAMP CLUB-Thorkil Svindt
- Gl. Kongevej 39 - Copenhague V. - Dinamarca.

HOSMAR GEReN - Calle Marcelino
Diaz y Garcias - n.· 9 - Apartado, 3 Montevideu - Uruguay.
GeRARD RUPPERT - 24, rue du Jura Strasbourg - ( Bas-Rhin) - Franc;a.
JAROSLAV MATEJU - Jerusalemska 12
- Praga, 3 - Checosiovaquia.
DOROTHY M. JONES - 612 Washington
Ave. - Northampton. Penna - U.S.A.
LE CHEVALIER H. G. - Poste Restante
- Alger - Argelia.
GUIDO ROMAGNA - rue Carducci n .· 2
- escalera I - Interno 46 - Bolzano Italia.
ALFREDO DEL C. ALVEAR P . - Calle
70 44-08 - Barranquilla - Colombia.
GEO. MANCHe - 114 River Road Revesby - New South Wales - Australia.
HEINRICH GUNTNER - Reichenbergerstrasse 2 - Giinzburg/Donau - Alema-

nha.
I<;:AIR~ PEREIRA DA SILVA - Rua
Lauro Linhares, 3 Trindades - Florianopolis - Santa Catarina Brasil.
KLAUS ULLMAN - Portafach 3 - Wilkan Hasslau/SA . - Alemanha.

Estes enderec;os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
Thiss addresses are given whithouth t!ngagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.
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VII
Mas hu uma outra destas alineas, a f),
que nao hoi maneira de compreendermos, e
confessamos que ja a lemos mais de meia
duzia de vezes... .
Esta la escrito: «Urn representante dos
coleccionadores filatelicos independentes de
reconhecida idoneidade» ...
Ora, em primeiro h.igar, nao alcanc;amos
a que vern esta «de reconhecida idoneidade»,
que se nao pede nem para 0 representante
da aline a anterior, nem sequel' para 0 da
alinea posterior, 0 dos comerciantes ...
Em segundo lugar, com todas as circunstimcias pessoais e funcionais ja resumidas
atras, e a primeira vez que ouvimos falar
em coleccionaodres filatelicos independentes.
Serao coleccionadores que nao pertencem
a nenhum clube filatelico?... Se e, entao
ignora 0 legislador que todos os filatelistas de certa categoria para cima pertencem
a urn dos do is maiores clubes, 0 Clube Filatelico de Portugal, de Lisboa, que e 0 maior,
P 0 Clube Intemacional de Filatelia, do Porto, que e 0 que se the segue, quando, ate,
nlio pertencem aos dois .
Com rarissimas e igualmente honrosas
cxcepc;oes, mas estas obviamente ignoradas,
- os que nao pertencem- aos clubes, conforme vai dito no capitulo VI, sao os filatelistas de certa categoria para baixo. Sao
os estudantes, operarios, etc., os quais, sem
intuito depreciativo, podemos englobar na
expressao «principiantes».
Mas estes, precisamente porque sao pl;ncipiantes, nao pesam, nem querem pesar,e tanto que nao querem ou nao podem, por
enquanto, pertencer a nenhum dos clubes.
Sao principiantes e, sobretudo, sao incontaveis e inconvocaveis para designar urn seu
repreesntante. Porque a verdade e que se
~abe quais s ao os filatelistas que sao socios
dos clubes, mas nao se sabe as que nao sao
socios desses mesmos clubes ...
VIII
Nao ha huvida de que esta errada a redacc;ao da transcrita alfnea f).
E porque a alinea anterior, a e), ja comentada, se refere a I.:.ffi representante das
associac;6es de coleccionadores filatelicos, au
a dois, como defendemos no citado capitulo
VI, repres entantes das associac;oes, que naturalmente serao dirigentes das mesmas, e
que poderao ser grandes dirigentes, sem serem grandes coleccionadores, - entendemos
que a redacc;ao perfeita para es ta alinea f)
sera: «Urn dos coleccionadores filatelicos
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mais medalhados em expOSlc;oes intemacionais, design ado pela Federac;ao Portlolguesa
de Fiatelia».
o que tera a extraordinaria e dupla vantagem de garantir a permanencia, na Comissao Filatelica Nacional, de urn filatelista
dos de maior categoria nacional e internacional, com profundos conhecimentos tecnicos e frequentes contactos com os meios
filatelicos mundiais, - e, simultaneamente,
de urn representante do organismo hierarquicamente superior da filatelia portuguesa,
infelizmente esquecido no ' .Estatuto do
Selo».
IX
Estabelece 0 art. 12." que a Comissao
Filatelica Nacional- C. F. N. - tera uma
secc;ao executiva, constituida pelo consultor
artistico dos C.T.T., que presidira, pe10 chefe
dos servic;os fabris da Casa da Moeda e
por urn dos artistas ou criticos de arte indicados na. alinea c) do art. 10.·.
Pal'ece-nos indispensavel que desta secc;ao executiva fac;a parte urn dos filatelistas atras referidos. Nao vale a pena entrar
em minucias, ate porque este ja vai longo,
mas duvida nao resta de que 0 filatelista,
11 forc;a de lidar com selos, dia apos dia,
ana apos anos, e recebendo e estudando
selos de todo 0 mundo, como recebendo elogios, criticas, reclamac;6es, etc., conhecendo
as reacc;oes, os prec;os, as procuras, as preferencias e os anseios dos filatelistas de todo 0 mundo, - tern, sobre 0 assunto, uma
ciencia que ninguem mais possui, e que devern aproveitar aqueles que, de boa fe, querem aperfeic;oar, em todos os seus multiplos
aspectos, a vastissima materia abrangida no
«Estatuto do Selo».
X

Claro que a func;ao filatelica da Comissao
Filatelica Nacional, designadamente no que
respeita 11 alinea a) do art. 8.·, e puramente
platonica.
Efectivamente, no que toca 11 pratica, 0
a rt. 19.· diz que os trabalhos preparatorios
dos selos, suas emissoes, taxas a emitir, tiragens, etc., sao da competencia do correio-mor, e 0 art. 20.· estabelece que a fase
artistica e as operac;6es de fabrico incumbern 11 secc;ao execl.:.tiva.
Sendo assim, perguntamos : 0 que e que
resta para a Comissao Filatelica Nacional?!...
Fica-nos a impressao de que se pretende
dar, espectacularmente, urn saito ern frente, - mas com urn medo infelizmente muito
arreigado em certos departamentos do Es-
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A expressao mata-selos e tao infeliz,
quanto e certo que n6s, filatelista ha largos
:mos, cronista filatelico e presidente do
maior clube filatelico portugues, - nunca
a vimos escrita na nossa lingua ...
Trata-se de manifesta e desnecessaria influencia espanhola, pelo que de desejar e
que aquela expressao «mata-selos» seja
substituida pela palavra portuguesa cons agrada: «carimbos». E ficando: « ... unica utilizac;ao, a qual sera comprovada pela marcac;:ao com sinais especiais (carimbos) que impec;am novo uso».
IV

o

art. 8.° cria, junto da Administrac;ao
Geral dos C.T.T., como organismo consultivo, a Comissao Filatelica Nacional, C 0 art.
10.° estabelecea sua composic;ao.
Desta, a aHnea b) refere-se a urn reprcsentante da Junta Nacional de Educac;ao, a
aHnea c) a tres artistas ou cnticos de arte
(todos quatros designadoS pelo Ministro da
Educac;ao Nacional), e a seguinte aHnea d)
a urn gravador.
Nao nos impressionamos nada que treze
sejam os membros da Comissao Filatelica
Nacional, mas achamos demais os membros
design ados pelo Ministro da Educac;ao Nacional, e pior aillda que a Comissao tenha
ql.:·atro artistas (os tres da alinea c) e 0 gravad~r da aHnea d), este, alias, indispensavel), quando e certo que os artistas (pintores, desenhistas, escultores, etc.) estao, na
sua quase totalidade, absolutamente fora da
arte especialissima dos selos.
Por isto, alem do representante da Junta
Nacional de Educac;ao, da 'alinea b), entendemos melhor apenas urn artista na alinea
c), ambos designados pelo Ministro da Educac;ao Nacional, mantendo-se, claro, 0 gravad~r da alinea d).
Pelo que vai dito, - e ainda porque, mais
abaixo, a alinea h) inclui obrigatbriamente,
nesta Comissao, 0 consultor artistico dos
C.T.T., que e, como se sabe, outro artista,
actualmente mestre Martins Barata.
Este ultimo, 0 consultor artistico, e outro
dos indispensaveis. Mas reforc;a 0 nosso argumento: Tal como esta projectado, seriam cinco artistas na Comissao, - 0 que,
decerto, resultara em artistas a mais, para
selos e filatelia a menos ...
V

Outras alineas, as e), f) e g), indicam
como componentes da Comissao Filatelica

Nacional, respectivamente, «urn rcpresentantl' das associac;iies de coleccionadores filatelicos», «urn representante dos coleccionadores filatelicos indepen4entes de reconhecida idoneidade», e «I.:m representante do
comercio filatelico».
Estas as aHneas que nos merecem mais
francos reparos. Vamos fundamenta-los,
objectiva e resumidamente.
VI
Verifica-se, por urn lado, que aquelas tres
aHneas indicam dois representantes dos filatelistas, e urn do comercio filatelico.
Mas os comerciantes de selos, com porta
aberta e contribuic;iies, serao seis ou oito
em Lisboa, e mais dois no resto do continente, e mais tres no ultramar portugues,
num total maximo de treze, digamos quinze.
Os filatelistas portugueses, incontaveis,
serao entre vinte e trinta mil. 0 Clube Filatelico de Portugal tern 3.500 s6cios, 0 Clube
Internacional de Filatelia, do Porto, tera
metade, e 0 Clube Filatelico de Moc;ambique
tera a quarta parte. E ha mais meia duzia
de clubes pequenos. Sabendo-se que muitos
filatelistas, sobretudo dos menos avanc;ados,
estudantes, principiantes, etc., nao fazern
parte de c1ube algum.
Donde, des de logo: Estani certa esta proporc;ao de dois representantes dos filatelistas, para urn dos comerciantes filatelicos?
Evidenternente que nao.
Acrescendo que os filatelistas sao amadores, cultivadores de urn passatempo internacional de importancia maxima. Sao espiritualistas e, de certo modo, artistas. Sao,
acirna de tudo, altruistas.
Os comerciantes de selos, como comerciantes, e claro que sao respeitaveis, e alguns deles tern competencia e credito, como
Castel-Branco, Vilani, Henrique Mantl!ro,
Viegas, etc. Mas, na sua maio ria, s6 veem
a filatelia pelo prisma dos seus neg6cios,
- 0 que e natural. Vivem dos neg6cios de
selos que vendem e compram aos filatelistas. Vivem dos selos e dos filatelistas.
Nao quer is to dizer que nao deva figurar na Comissao urn seu representante. Mas
que esta errada a proporc;ao entre os comerciantes de selos e os filatelistas.
Resumindo: A Comissao ficara melhor se
aquelas tres mencionadas alineas, e), f) e
g), respeitarem a tres representantes dos
filatelistas e a urn dos comerciantes, passando a aHnea e) a ter a seguinte redacc;ao:
«Dois representantes das associac;iies de coleccionadores filatelicos ;».

ANONCIOS
Pago bam. Portugal
e Ultra mar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.
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Vendo anUgos a modemos. Bons descontos. Lista pre C; 0 S
G R ATI S

Ferreira da Sllva - Pra!ta do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cl0 APS,
CFP, ClF, NPS. Fornece selos portugues es, especialmente India; Envelopes de
1.. Dia; Maxtmos e Intelros. Pre!tario a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangelros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de MO!tambique, 56-3.·-Esq.-Llsboa - Telelfone 842083.
Selos comemorativos de Portugal e
Ultra.m.a:r, aos centos, pSigo -bons pl'e!<QS,
ou traco por selos Portugueses ou estrangeiros para a sua colec!too. A. SIMOES
- P. RenovR!tao, 9-2.·--Dt.· - Almada.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu1!s, troco por selos para a sua colecc;ao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA

Se V. Ex.' tern publicac;iies filatelicas, e
nao as quer, oferec;a-as ao nosso Clube.
Enriquec;a a nossa biblioteca enviando-nos todas as publicac;iies que nao desejar.
Desejo correspondentes para R6tulos de
Caixas de F6sforos e Selos, na Europa Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua Coelho da
Rocha, lI2-/c Dt. - Lisboa 2.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selos,
troco ou compro, pagando bern, resposta
a Secretaria do Clube, ao n ." 23.

ECONoMICOS
Cedulas Camanirias e Particulares, c no,
tas retiradas de circuluc;:ao, metropolitanas
e ultramarinas, compra ou permufa. Joao
Carpenter Robertson - Cal~ada 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. Oferec;o Tematicos
de todo 0 mundo. Correspondencia por
Aviao.
Envie 100 ou mais selos do seu pais, recebera igual ql'antidade de Espanha. Aceito
trocas de 100 ou 1.000 iguais. Gil Ruiz de la
Parra - Padre Calatayud, 13-4.· - Pamplona
-Espanha
Dou selos comemorativos do Brasil, em
troca de selos com motivos de fauna, universais. Ugo del Debbio-Rua Alfredo Guedes, 183 - Sao Paulo - Brasil - correspondencia em portugues c ingles.
Desejo 75-150 bons selos de Portugal e
Ultramar. Dou FinHindia, Escandinavia,
Russia e outros. Base 1 x 1 ou Yvert.
Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55,
Vaasa - Vasa, FinHlndia.
Dou selos estrangeiros de diferentes paises em quantidade, usados, recebendo em
troca series novas de Portugal e Ultramar.
desportivos, fauna, flora, militares e caminhos de ferro. MANUEL MADEIRA JUNIOR - Rua Baptista Lopes, n.· 43-1.·-Esq.
-Faro.
Compram-se sobrescritos da edic;ao :)
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.
Envie-me 150 ou 300 selos bern sortidos
do seu pais, e recebera igual quantidade e
classe da Austria - Franz Maringer Scharding Inn, Ob. - Austria.
Senden Sie mir 300/500 gut sortiert Briefmarken von Ihrem Lande ohne Deutschland,
ich send Ihnen gleiche Anzahl von Osterreich. Franz Maringer, Scharding/Inn, Oberosterreic, Austria.
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Send me 300 to 500 weill assorted stamps
of lour country (not of Germany) and I
will send jou same number of Austria.
Fran Maringer, Scharding/ lnn, Oberosterreich, Austria.

Inte ressam-me pacotes de todos os paises, em qt:·antidade. Dou em troca igual de
Espanha, ou 'series. Fac;o ofertas de trocas,
desejo de 5 a 100 diferentes. Luque - Armas, 44 - Zaragoza - CFP 3465.

Ctr 300/500 francobolli bene assortidel
vostra Pease imro altrettan!i francoboll~
austraci. Franz Maringer, Scharding/lnn,
Oberosterreich, Austria.

Desejo activas trocas de selos com coleecionadores de Portugal e Ultramar, America
Latina e Comunidade Britanica. Juan G.
Cruz - Lachambre n.· 1 pral - Almeria Espanha.

Deseo intercambiar sell os de todo el
mundo por mancolistas, novedades y sello
por sello, inceresa preferentemente flora y
fauna y Portugal n .'" 121/23-711-788 y 801.
DR. FRANCISCO DE LAS HERAS PEREZ
- EI Carballo - Oleiros - Coruna - Espanha .

Svindst Stamp Club, Thorkil Svindt, 1.
GI. Kongevej 39, Kobenhavn V. Danmark.
Subscription 50 used stamps (Veno Organfund) . Exchange of mixed stamps of all
countries 100-1.000.

Deseo sellos, commemorativos novedades
de Portugal, Fnmcia, Alemania, Holanda y
tematicos de flores, mariposas, deportes, de
todo ele mundo. Doy Espana y colonias. No
cnvio primeiro . Isabel Portillo - Perez Galdos,S - Valencia - Espanha.

Send, registered mail, 10 or 20
unadressed first day covers, all different or 3 of each, any Country.
Receive same Brazil. I buy and exchange FDC. Oswaldo Campana,
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil.

ATTENTION!
Ch3nge timbres ave tout Ie Monde, surtout Portugal, Outremer, Allemagne, Pologne, Roumanie, Russie, Hongrie, YougosIavie, France, Italie, series completes, neufs
et obliteres, fleurs, animaux, commemoratirs. Je donne en echange Espagne, Ifni,
Guinee, Sahara - Base Yvert 1959 - Envois
recommandes. M. SOTO - Av. General Sanj~',rjo 190 3.° LA CORUN"A (ESPAN"A).

EM 1960 -

REALlZA-SE

EM LlSBOA A EXFILPO:
V EXPOSI<;10 FILATE-

Colecc;ao .Desportos», avanc;ada, montada em 4 albuns de grande formado , comLI CA PORTUGUESA
pondo-se de 2.096 selos novas, 72 blocos novas e 122 sobrescritos comemorativos, com
a cotac;ao de 7.000 franc os fortes franceses
(Catalogo Yvert 1960), equivalentes a 700.000 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
francos franceses correntes, vende-se pela
melhor oferta. Jorge Pereira aceita ofertas
na Rt.:·a do Ac;ucar. n." 86 - LISBOA - PORTUGAL.

Colonias,
g~iros, boas
s c/assicas tl
v(J/garfls flm
. , ..,lIu,.. zidadfl
. / ,''OJ'"rU'tUlrt.

FILATELICOS DE TODO EL MUNDO
Envio series nuevas completas, colonias
espaiiolas, contra sello~ us ados ultimas emisiones de su Pais. Por cada 15 sellos usados
mando una serie. ANTONIO GARCIA SOTO,
Calle de la Villa num . 2-2.· Derecha, MADRID - Socio 3474.

rosviECAS

Jaroslav Mateju - Jerusalemska 12 I'DtlZflmbrO,4S.3'
Praha
- Checoslovaquia.
Exchange stamp 1Iii________...;;LIS
of
the 3whole
world .
..,;.BOA
______•
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ANO XIII

SETEMBRO DE 1959 . )

Breves anotaooes ao projecto do

«Estatuto do Selo»·
I

Esta revista publicou, no seu Ultimo numero, 0 projecto do decreto-Iei que promulgani 0 «Estatuto do Selo Postal dos C.T.T.».
Tanto par motivo do seu tamanho, como
pelo da reportagem que nesse mesmo numero publicamos, da .1.& ExposiC;ao Filatelica
de Aveiro», nao nos foi possivel fazer acornpanhar esse projecto do «Estatuto do Selo»
das anotac;6es muito breves, mas pertinentes e importantes, que tal documento nos
sugeriu.
Elas aqui ficam hoje, objectivas e serias,
com 0 unico desejo de que possam ser lidas
pel as entidades competentes, em ordem a
que ligeiras modificac;oes possam ainda ser
introduzidas num diploma que todos n6s
temos empenho em que seja perfeito, ou,
pelo menos, 0 seja 0 mais possive!.
II

Comec;ando pelo ultimo artigo do «Estatuto do Selol>, 0 57.·, vetificamos que este
diploma vern substituir nada menos q,o que
os artigos 373.· a 391.·, 393.· e 394.· do Regulamento para os Servic;os dos Correios.
aprovado pelo Decreto de 14 de Junho de
1902; 0 Decreto n.· 12.681. de 18 de Novembro de 1926; 0 llrtigo 1.. do Decreto n .·
17.664. de 25 de Novembro de 1929; 0 Decreto n.· 19.826, de 3 de JUnho de 1931; 0
artigo 4.· do Decreto n .. 23.440, de 4 de Janeiro de 1934; 0 n.o 12 .. do § 1.° do artigo
21." do Decreto n.o 26.611. de 19 de Maio de

Pelo
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
1936, na parte relativa a selos postais; os
Decretos n.o· 27.986, de 21 de Agosto de 1937;
e 28533, de 10 de Marc;o de 1938; a artigo
3.n do Decreto n.o 28.902, de 8 de Agosto de
1938, em relac;ao a materia da alfnea c) do
seu artigo 1.0; e 0 Decreto n .o 28.940, de 25
de Agosto de 1938. todos os quais sao declarados revogados.
Se outro merito nao tivesse-que tem!-.
bastava este de reunir num Uoico diploma
materia que andava dispersa por inUmeros
outros. alguns dos tempos das lendarias diIigencias de cavalos, - para ser de louvar a
promulgac;ao do «Estatuto do Selo» , que, todavia. mais perfeito poderia e deveria ser
ainda, se se tivesse enviado urn tecnico cornpetente aos paises mais aperfeic;oados na
materia, como a Franc;a e a Suic;a, e aos mais
modernos, como Israel. e se previamente se
tivessem pedido criticas e sugestoes aos ftlatelistas portugueses. especial e designadamente por intermedio das suas organizat;oes legalmente cons,titufdas.

III

o art.

4.0 do «Estatuto» diz que a utilizaC;ao do selos «sera comprovada pela marcaC;ao com sinais especiais (mata-selos) que
impec;am novo uso».
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DISPENSADA DE CENSURA

RUA DAS ANTAS- VALENOA
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em calgado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILAT8lJJ:A IF. P. F.)
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Ot." - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPONO~NCIA: APARTAOO 2869 LlSBOA - PORTUGAL
EXPEOI ENTE - Ter'ies e Serles.faires, des 21 As 24 hores, • Sabados, das 16 as 20 hores
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SEOE:

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
OontiDente (excepto LiBboa) D.has e Provfncl&s Ultramarlna8

Efe~tivos ...... .. .... . 60$00, por ano l ou equivalente em moeda local
Jumores ...... .... ..... 30$00, por ano (
Brasil .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. ..... .. .. .... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ... ...... 10100, por mes; J uniores ......... 2$50, por mes

,,
hlp6lltO
---ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

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

AQENTES DO CLUSE 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 - Rt.:.a das Dificuldadcs,
28-30.
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TOM~

- 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.
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FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «l\IARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS
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ISOLADOS -
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PACOTES -
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AO QUILO

Como somos e meior cese filet6lice de Americe, astemos constentemente e comprer grendes quentidedes de selos de todes es
pertes do mundo. Actuelmenta, estemos perticulermente interessedos
em comprer:
SElOS EM siRlES I De valor baixo e m~dlo. Completas ou
Incomplete~, novas ou Ilserlas.
• SElOS ISOLADOS I Verledadelol baratas e atracUvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente, com seloe perfeltos.
• GRAHDES QUAHTIDADES E RESTOS DE "STOCkS» de todos os g~neros.
• MISTURA (1.0 QUILO) sobre papel.
• PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE AUALHO, tamb~m desejamos comprar quantiJade
mal~ pequenas de selos em series, de pre~o medlo e mbls elevedo.
~
Oueira mand'fr-nos a sua lisfa de clerfas, que merecera a nossa pron·
~
fa e cUldadosa afent;ao.
•
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LEsiAD<i DA IN!!!AJ

GRATIS, A PEDIDOI A nossa
nova I i s i a de comprasl
.Os melhores pre~os por selos dos Estados Unldos e Can ad/!..

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR

!

A MERICA NO

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

Telegramas: HARRISeO BOSTON
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SEVERA

RUA DhS GAVEAS, 55-57
*
TELEF. 34006
* BAIRRO ALTO -

ESTADO DA lb'DlA J

I

LISBOA
PORTUGAL
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ESTADO DA. mJ>IA J

ESTADO DAlNDIA

RErtlJuCA l'OllTlKi11ESA , '
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RESTAURANTE TIPICO

I

I ESTADQ DAINDIA J

RESTAURANT TYPIaUE

I
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ESTAOO.DA INDIA

!,
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ESTAOO ,DA INDIA

I

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN

ALL NIGHT

{A ~2 !

III

I
E
R
S
V
( TIRAGEM

l

: N."

T

~
A

. 00

3 . ri

::

SE.TEMBRO

M

E

N

~E !959~

)

S

L

A

E X ..~ ;\[1"1. \ T! F

~

1

J

