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P A GAM 0 S BON S PRE <.; 0 S
POR
ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somas a maior casa fiJatelica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos d. todas as
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
S~RIES -

SilOS EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Com pi etas ou
incompletas, novas ou uRaiias.
• SELOS ISOLADOS I Varledade!,l baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente, com selos perfeltos.
GRAHDfS QUAHTIDADES E RESTOS DE «STOCkS .. de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE RETALHO, tamb 6 m de.ejamos comprar quanUJade
mals pequenas de ~elo& em s~rles, de preeo m~dlo e mills elevado.
Queira mandar-nos a sua /isfa de olerlas, que merecera a nossa pronfa e cuidadosa afen~§o.
•

•
•
•

G R J.. TIS, APE DID 0 I A nos s a n 0 ya I 1st a d II com P r a s
.Os melhores pre~os por selos do~ E.tudos Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

H.

IMPORTADOR

£. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON
(Reprodu9iio au/orinda
palos C.T.T .)

(Reprodu9iio au/orinda
pe/os C.T.T.)

«Rl!produ9iio eulor;zedll
palos C.T.T.)
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Esta ordem de servi90 anula e substitui
a n .O 5108.16.
Arq. 205/1/40.
25 de Janeiro de 1960. - 0 I\dministrador
Adjunto, Henrique Pereira.

respondencias encontradas no correio em
que tiverem sido afixadas vinhetas nao autorizadas caem em refugo.
Arq. 16/3/29, DSE2.
26 de Janeiro de 1960. - 0 Director dos
SeIlvi90s de Explora9ao, Oscar Saturnino.
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N.D 6001,11/E - VINHETAS
Norma5 para a sua aprovar;iio

I

I

afixar;iio

o Dicirio do Governo dave publicar oportunamente 0 segu.inte despacho, cujas disposi90es terno de ser desde ja rigorosamente cumpridas:
DESPACHO
Ao abrigo do disposto no artigo 54.° do
Estatuto do Se10 Postal dos CTT, aprovado
por Decreto-Lei n.D 42.417, de 27 de JuIho
do ano ,f in do, fixo as seguintes nonnas a
que deve obedecer a aprova!;ao de vinhetas destinadas a serem afixadas nos objectos de cOllrespondencia ou nas encomtmdas
postais:
1.0 As vinhetas pooerao ser de qualquer
formato, com eXCelp9aO do rectanglliar, salvo se, neste caso, as dimens6es do:; lados
forem superiores a 5 cm ou se wn dos lados for, pelo menos, duas vezes e meia
maioll" do que 0 outro;
2.° Nas vilnhetas nao podem ser impressos algarismos arabes nem dizeres que possam dar lugar a que -as mesmas se confundam com selos postais, tais como: "Correio», "SeIo», "Posta!!», uValor», etc.
As autoriza90es ja conced!i.das pam 0 uso
de vinhetas que nao satisfac;:am as normas
aprovadas por este despacho caducam no
dia 31 de Dezembro do corrente aRlO.
A correspondencia confiada ao correio
em mao e as encomerudas postails onde estiverem afixadas vinhetas, devidamente autorizadas, no lado do endere90 serao recusadas no acto ·da aceita9ao.
A corresporudencia encontrada, nas mesmas condi90es, noutra qualquer fase da manipula9ao pos tal, e devolvida ao remetente,
sem prejuizo do pagamento da taxa de pm;teado que for devida por qualquer deficiencia de fran quia, ou remetida para refugo.
20 de Janeiro de 1960. - H enriqtle Pereira.
EscIarece-se que, nos te rmos do § 3.° do
artigo 54.° do supracitado diploma, as cor-

I
j

OF.-CIRC. - 00287 /El- AFIXAI;A.O DE FINHETAS NAS CORRESPONDE:NCIASINSTRUI;()ES ACERCA DA SUA UTILIZAI;A.O POR PARTE DO POBLICO

Tem-lSC verificado que 0 publico utiliza
por vezes as vinhetas de forma irregular,
afixando-as na frente das correspondencias,
em muitos casos ate em substitui9ao dos selos de franquia. E sucede que, pOll" falta da
necessaria fiscaliza9ao nas CTF, algumas
con'esporudencias nessas condi90es tern sido
_ entregues sem qualquer procedimento, em
especial aqueJas em que foram afixadas vinhetas da Legiao Portuguesa.
Tal forma de proceder, alem de contraria as disposi90es regulamentares, esta motivando prejuizos aos CTT, principalmente
na parte da receita que se peIlde quando
as cor:respondencias sem selo sao entregues
sem a cobran9a do correspondente porteado .
Torna-se, portanto, indispeDISavel que
todo 0 pessoal tenha 0 maximo cuidado
com a fiscaliza9ao deste seIlvi90, dando cumprimento ao que determinam as disposi90es
regulamentares sobre 0 assunto, em especial 0 artigo 54.° do Bstatuto do Se10 Postal odos CTT (Decreto-Lei n.O 42.417, de 27
de Julho de 1959).
E importa que os funcionarios escIare9am devildamente os utentes a cerca da forma como as vinhetas devem ser afixadas
e do procedimento que somos obrigados a
adoptClJr quando nao satisfa9am as condi90es exigLdas .
Oportunamente vao ser remetidos, para
distribui9ao a todas as CTF e PCTF, avisos ·destinados a dar conhecimento aos utentes sobre a forma como podem utilizar as
vinhetas.
Nas CTF estes avisos deverao set aIL-cados nos qua:dros de avisos e ordens e jU!I1to
da circular da Legiao Portuguesa sabre 0
assunto, circular cuja afixU9ao foi oportunamente autOll"izada.
Proc. 3419.
7 de Janeiro de 1960.-0 Chefe da Reparti9ao, G. Sarsfield.

Comissao Filatelica Nacional

Plano das

.
emlssoes

Da Aodministra9ao Geral dos C.T.T., por
intermecYo do ilustre Director dos Sem90s Industriais, 0 distinto engenheiro sr.
Manuel G. Gra9a, recebemos, com 0 pedido
de publica9ao, a noticia que muito gratamente arquivamos nas paginas desta revista:

Com 0 intuito de obter a mais
l'a rga colabo~ao do publico na esoolha dos OOmas das emissoes extraJemiinari'as die sel·os, concordou S.
Ex." 0 Minis'tro das Gomunicru;6es
com a proposta da Com~8sa'O Fila.telica Nacional, para que '0 estudo
e estaJbedecimento dlos pIanos anuais
daquelas emissOes fosse preoodido
d1a a'ceit~ao de ideias e 5UglaSt5eSa apresentar poT todos aqueles que
o desejassem Ifazer.

filatelicas

Nesse sentido, pede-nos a Admidos CTT que tomemos publica 'a orientagao d'ad'a a este
ass unto, e se leve ao oonhecimento
de todas as pessoas que par ele venham a interessaJl"-se, qUleJ deverao
enviar 03 seus' alvitres, ate ao dia
30 de Agosto proximo, p8Jl"aJ a Direc~ao dos Servi~os IndustriaisRua Generall Sinel de C'Ordes, 9-4.°-Dt.O - Lisboa..1.
nistl"a~ao--Gen.-.3.JI

Expressando aqui a nossa · gratidao a todos os membros da Comissao FilateI.ica Nacional, cumprimentamos muito espedalmente os srs. engenheiro Couto dos Santos, fiustre Correio Mor dos C.T.T., e engenheiro
Manuel G. Gra9a, Director dos referidos
servi90s.

2 CRoNICAS

Ainda as sobretaxas de Timor
Aludimos, 'i1a cronica de domingo passado - que, infelizmente, apenas pOde sair na
1." tiragem deste jornal, do que pedimos
desculpa a meia duzia de leitores habituais
destil seCf;ao - as recentes sobrecargas de
Timor, terminando por prometer, para hoje,
referencia a alguns erros e variedades.
Uma das mais frequentes e a obliquiJade, para a direita ou para a esquerda,
dos tres traf;os impressos sobre a rtaxa anterior. Pode verificar-se ern quase todas as
folhas dos selos de $05 e de $10, especialmente nas ultlmas filas, do lade esquerdo.
Outra ea deslocaf;ao idos traf;OS, para a
direita, atingi,n do 0 cunho do selo, verificada ern algumas folhas do $05.
Ainda outra e a deslocaf;ao desses traf;OS para cirna, ficando a Ipalavra «,avo» por
baixo deles, ou para baixo, lendlrse tal palavra, inteira, entre 0 penUltimo e 0 Ultimo
traf;os. Possu-imos urn bloco de vinte selos
de $OS, ern que tal deslocaf;ao, para cima
e para baixo, aparece altemadamente ern
cada fila 'Vertical.
Mas a variedade mais 'llotavel apresenta-se no selo de $30, ern que apareceu uma
folha inteira na cor arnarela, em ve:z da cor
verde claro. Tal folha foi vendida na secf;ao filatelica da Agencia Geral do Ultramar,
e dela foram os maiores adquirentes 0 tenente-coronel Cardoso Salgado, 0 Iprof. dr.
Jose Nunes de Figueire do e 0 signatario,
que ofereceu ja, a urna de:zena deamigos,
os exemplares que nao colocou no seu
album: dois blacos corn nuances diferentes
do amarelo. - V. C.

Sobrescritos de 1. 0 "

DO

-Nova York, ern aVIaO a j-acto DC-" AmesterdalrJeddah e Amesterdao-Amman .
o facto merece serassinalado, e tanto
pela regularidade com que a K . L. M. nos
envia sobrescritos sernelhantes, por ela propria editados, com s6brios desenhos alusivos, como, princip'a lmente, porque os sobrescritos oda K. L. M., ao contrario dos de
outras cornpanhias de aviaf;ao, tern autenticos e valiosos carimbos especiais de 1."'
voos.
Estes carimbos estao a ter cada vez
maior procura, halVendo muitos milhares
de coleccionadores .desta especialidade, e
ate clubes e revistas a ela somente dedicadas. E sobrescritos com tais carimbos ha,
mesmo relativamente modeIilPs, que ja custarn centenas de escudos, e que tu.do indica
que, nurn futuro muito proximo, obterao
extraordinaria valorizaf;8.o.
De lamentar e que muitos 1.'" voos se
tenham feito sem carimbos especiais, e que
outros se tenham efectuado sem anuncios
previos, impedindo-.se assirn os coleccionadores de enviarem ou de obterem as suas
cartas. Os colecoionadores deixam. de completar e de valorizar as suas colec!;Oes,e os C.T.T. deixam de vender muitos milhares de selos, e de taxas altas ... - v. C.

EM 1960
EM

v

VOOI

Da K. L. M., Companhia Real Holandesa
de Aviaf;ao, recebernos ha tres dias, por
intermedio do distinto chefe dos setis servif;OS COmerCIalS, sr. M. de Sande e Castro,
tres sobrescritos dos 1." voos Amesterdao-
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7." Deve ser dada preferencia absoluta,
na venda ao .p ublico, aos selos das emiSlsfies
extraordinarias sempre que as suas taxas
correspondam as solicitadas pelos UlSuarios
e d .e sde que estes nao manifestem preferencia ern contrario.
8.° As formalidade3 a observar neste
abastecimento serno as 'Seguintes :
a) 0 fornecimento e feito ern forma de
adiantamento em selos;
b) A DS1 fixaci, para cada emissao, a
quantidade de selos de cada il:axa a fornecel
as estaf;Oes contempladas ;
c) Oportl:lnamente, e em confoI'IJlidade
corn aquela fixaf;ao, fara 0 Dpt3, ex a/icio,
as requisif;Oes referentes a cad a CTF, enviando-as a DSFI pam visto e demais efeitos uteis;
d) De posse Idas requisif;Oes vi:sadas,
fara 0 Dpt3 a expedif;ao dos selos rurectamente para as CTF, e das guias de remessa,
ern duplicado, para as CCE respectivas.
N03 maf;os dos selos deveni 0 Dpt3 apor,
de forma bem visivel, a data d6 primeiro
dia de circulaf;ao;
e) Anotada a remessa , a CCE devolveni
as guias assinadas pelo ceE e pelo exactor
da CTF ern causa a DSFI (original , para
documento dos sellS registos) e it DS11 (duplica do, para documentaf;ao da COOiJta de
responsabilidade do exactor do Dpt3);
f) 0 recebirnento destes selos sen\. escriturado pelas CTF nos mapas modelo n .· 410,
sob a rubrica «Selos e outros valores postais» e a sua importancia na coluna de
«Aumentos».
Logo que Ihes seja possivel, mas nunca
depoi do 15.0 dia posterior ao do inicio
da circuJaf;ao, as CTF enviarno as ceE
respectivas vales de servif;o pagaveis ern
Lisboa, a fiavor do DS11, da importancia
correspondente ao valor dos selos recebidos . Esta operaf;ao sera esoriturada pela:s
CTF na rubrica acima .indicada, na coluna
de «Dimi'lluif;oes». A remessa do vale ern
referencia e independente da venda de tlr
dos os selos recebidos;
g) Feita 'a necessaria conferencia a CCE
remetera os vales receb1dos a DS11.
Estes vales, embora pagaveis ern Lisboa,
sao ,dispensados da transmisslio a desClr
berto para que sejam acompanhados de
dois exemplares de relaf;Oes ern que, mencionada a emissao a que respeitam, se discrimine a respectiva importfmcia pelas CTF
a que correspondem;
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h) 0 prazo para a remessa dos vales iI
DSIl e de vinte ,dialS, a partir da data da
entrada ern circuJa!;ao da emissao respectiva;
i) De posse destes documentos, a DSIl
enviara urn exemplar Idas r-elaf;oes a nSFI
com nota do recebirnento dos vales respectivos, para escritu.raf;ao das fichalS de adiantamento das CTF naquelas relaf;oes mencilr
nadas; ao anesmo tempo promovera a :;egularizaf;lio final das operaf;Oes pelo fomecimento de selos ao exactor da CTF do Terrei.ro do Paf;o no valor <las importancias
dos .vales.
7 de Janeiro de 1960. - 0 CorreilrMor,
Couto dos Santos.

N.D 6001,4 - SUPRESSAO DA MARCAc;:'AO
DA CORRESPONDENCIA A CHEGADA

Com 0 fim de simplificar quanto possivel os trabalhos prepalI'atorios <la disttibuif;ao postal, foi publicada a Ordem de
SeI'Vif;o n." 5108.16, que, a titulo experimental, sup.rimiu a marcaf;i;io das correspondencias ordimirias a ohegada.
o tempo decorrido ap6s a publicaf;lio da
referida ordem de servif;O permitiu concluir
que a medida tornada e de adoptar com
caracter definitivo, ern relaf;ao a correspondencia ordinaria, coDJSiderando, todavia, as
excepf;oes que a pratica revelou de manter.
A marcaf;ao a chegada nao se executara,
pois, nas estaf;Oes, salvo quando se trate
de cO.I1respondencia :
a)

De posta restante;

b) Ern deposito (1ista);
c) Com pr6prio ;
d)

Mal encarninhada;

e) Porteada;
f) Destinada a localidade nao servida

por ,distribuif;8.0 domiciliaria;
g) Nao marcacta, por lapso, pela estaf;ao
de origem;
h) Destinada a PC ou PCTF. A marcaf;ao
far-se-a na Ultima estaf;ao que Ihes der transito.
Os chefes de servif;O extemos podem, Plr
rem, ordenar, quando as circunstancias 0
aconselharem, que se plfoceda a marcaf;ao
temporaria de todas as correspondencias
ern relaf;ao a determinadas estaf;oes.

•

Administra~ao

•

- Gerol dos
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Correios, Teh!Qrofos e Telefones
ORDENS DE SERVIQO
N." 600J,1-ABASTECIMENTO DIRECTO
DE SELOS
Nos termos da ,aJinea a) do artigo 28."
do Estatuto do Selo Postal dos CTT, e
tendo em aten~ao 0 dispoS'to mos §§ I."
e 2.° do mesmo artigo, deter.mino 0 seguinte:
1.0 Serao abastecidos directarnente pela
OSI com selos postais da emissiio ordinaria
as exactorias Idas seguintes esta~5es:
CTFI do TerreiJro do Pa~o.
CTFI da Batalha-Porto.
EOE3 de Lisboa.
ECE3 do Porto.

2." Mantem-se as formalidades ate agora
observadas no abastecimento directo de
selos aquelas esta~5es.
3.° Serno abastecidas directamente pela
OSI com selos postais das emissoes extraordinarias as exactorias das seguintes esta~5es

:

Braga.
Viana do Castelo.
Guima~aes.

Vila Real.
Bragan9a.
Ohaves.
Mirandela.
Lamego.
Batalha-Porto.
Penafiel.
Vila Nova de Gaia.
Matosinhos.
P6voa de Varzim.
Viseu.
Guarda.
Castelo Bn~nco.
Covilha.
Coimbra.

Aveiro.
Leiria.
Figueira da Foz.
SantM't!an.
Tomar.
Abrantes.
Terrdro do Pa~o.
SetUbal.
Caldas cia Rainha
Sintra.
Ca'scais.
Estoril.
Mmada.
Barreiro.
Montijo.
' Evora.
Portalei'1'e.
Elvas.
Beja.
Faro.
OIl1ao.
Portimao.
Tavira.
V~la Real de Santo Antonio.
Funchal.
Ponta Oelgada.
Angra do Heroismo.
Horta.
4.° Este abastecimento devera ser feito
de forma a que os selos possam ser postas
il venda, nas esta~oes indicadas, na data
fixada para a -sua entJrada em circula~ao.
5.° As CTF do Terreiro do Pa~o e Batalha-Portoabastecerao as unbanas de sua
dependencia, nas condi~oes que ate agora
tern vigorado, com a ,a ntecedencia precisa
para se obter 0 resultado indicado no numero anterior.
6.° E formal mente interdita a venda destes selos, seja a que pretexto for, em data
anterior 11 fixada para 0 primeiro dia da
sua circula9ao.
A infirac9ao deste preceito sera considerada, para efeitos disciplinares, como n~gli
gencia grave.

o

ICA DO

x

o Brasil na Exposi~ao de Barcelona
o

Brasil vai dar muito breve uma depositiva do seu a'Cldantamento.
Vai comparecer em massa na Exposi~ao
Filatelica Intemacional que se realizara em
Barcelona.
Foram enviadas 36 insOI1i~5es, sendo
'8 na oIasse de Literatura, e 0 rest·a nte, c(}lec~5es de selos. Colec~oes as mais variadas: classicos do Brasil, classicos de outros
paises, tematicos, especializadas de selos do
Brasil, e assim por diante.
Temos que lamentar a falta de tres grandes campe5es: dr. Mario de Sousa, medalha
de ouro na ultima exposi~ao de Nova lorque, dr. Everaldo Leite, grande premio na
rnesma exposi~ao, e dr. Ferdinand tI,'Almeida, uma das nossas surpresas para 0 futuro.
Foram tornados nada menos do que 360
quadros, 0 que nos dara a possibiJidade de
ver e apreciar ludo que de interessante
estas col~s tern. Alguns conjuntos nao
tiveram 0 tempo necessario para uma montagem especial, entretanto assim mesmo vaG
dar a possibilidade de se iVerificar como
sao va.Jiosas e interessantes.
Varios destes conjuntos estavam-se preparando para Londres. Era para essa ~(}
si~ao que a liilatelia Brasilei,r a se estava preparando. Era nosso plano mostrar 0 alto
grau, do adiantamento de nossa filatelia.
QueI'iamos demonstrar que aqui, nestas lonmonstra~ao

Por

HUGO FRACCAROLI

ginquas plagas, a fHatelia e cultivada com
carinho e entusiasmo. Que, apesar das grandes distancias que nos separam dos centros mais a,diantados, ja atingimos urn grau
relativarnente satisfa:toI'io, e ~sso seria feito
em Londres.
Estavamos em pleno vrabalho de prepa1'0, quando recebemos a noticia de que, por
causa do pequeno espa90 disponivel, a exposi~ao de Londres teria que restringir ao
maximo a concessao de quadros. Com a
confirma~ao desta noticia, 0 des3.nimo apossou-se de todos, e os trabalhos foram suspensos.
Eis que recebemos a visita do sr. Luis
Gonzales Robles, de Espanha, que nos c(}municou a realiza9ao de uma ~osi9ao internacionaJ em Barcelona. Transmitiu detaIhes, pIanos, programas, e de imediato verificamos que a oportunidade perdida em
Londres, s e apresentava com a exposi9aO de
Barcelona, e, com a facilidade oferecida
pela Comissao Organizadora no que diz respeito ao tranporte das colec~5es, 0 entusiasmo geral aumentou, e como resultado te-
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mos a quanti dade de inscric;6es recebidas.
Devo estar presente como membTO do
Juri. Vou ter oportunidaide de rever os
meus bons amigos de Portugal. Vamos
prom over em terrasalheias 'w na festa lusO-brasileira. Tenho a certeza de que a participac;ao de Portugal sera numerosa e muito
importante, e assim. na parte tecnica - colecC;6es ap-resenmda.s~, ihavera 'u ma demonstrac;ao publica do adiantamento das nossas
filatelias.

Lamento que a grande distancia que nos
separa do ~oca1, 0 que traz numerosos problemas, muito serios para quem desejaria
estar presente, impede que isso seja uma
realidade, pOl'que tenham a certeza de que
nao somente aqueles que tiveram a ventura
de estar p-resentes em Lisboa, em 1953, como todos os fiilatelistas brasHeiros tern ,
como run dos seus grandes desejos, abl1a<;ar pessoalmente os seus colegas de Portugal.

COM BUS T,--VEl S

LUBRIFICANTES
GAlCIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTivE IS S.A.R.L.

LOU R E N

QANHE

~

0

MAR 'Q U E 5

Tenho atendido os pedidos que me tern
side feitos. Enireta~nto, minhas remessas de
selos nao tern side correspondidas. Desejo
trocar, com qualquer pais do mundo, selos
do Brasil (usados) comuns ou Comemorativos, na base de urn por urn, concordando
ate cinco de cad a, responderei com Ul'gencia. Llton Epichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Scmto - Brasil.
Envie 100-200 selos de Portugal e Ultramar, recebera de ItaIia. - O. Carletti
Corso Leece 31-20 - Torino - ItaIia.
FlLATELISTAS DE PORTUGAL Y ULTRAMAR - EnViio series de co~onias surtiodas contra sellos de Ultramar Portugues
(12 sellos por serie) usados. No escribo
primeiro. Contesto siempre vueIta correo.
Jose GonzruIez Santiago - CaJIle General
Varela 19 - Escalera e Bado Derecha Madrid 20 - Espanha
ANO MUNDIAL DOS REFUGIADOS JOGOS OLtMPICOS 1960 (ITALIA E U.S.A.)
- As vedetas do momenta! - Nao deixe de
adquirir quaIquer destes temas, vel1dadeiras vedetas Ido ano de 1960. Fomec;o todas
as series ja emitidas, e as que 0 venham
a ser, a boos prec;os, atraves do meu Servic;o de Novidade.
Listas de prec;os, brevemente em distribuiC;ao.
Se ainda nao recebeu 0 meu prec;ario
para 1960, pe<;a-o agora, antes que se esgote. S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES Selos e Material Filatelico - CALDAS DA
RAINHA.
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Arturo Bressel - - P. O. Box, 232 Zaragoza - Espanha. Deseja trocar selos
de Espanha com coleccionadores portugueses.
Troco selos tematicos de todo 0 mundo.
Series nQIVas de amimais, desportos, flores,
bandeiras e pintura. Dou series compaetas,
novas e usadas, e selos por mancolista.
Papel timbrado de barcos e hoteis. Postais
ilustrados nQIVOS, e caixas de f6sforos. Por
seIos de Portugal e Ultramar, mesmo repetidos. Vendo cataIogo Scott's 1958 em born
estaldo, completo. Carlos da Silva Moreira
- Vivenda Oliveira - Gabec;o de Mootachi que.
FranklLim KUlperman - Rua Oscar Freire, 1492 - Sao Paulo - Bvasil - Dou mundiais por Israel, ONU, Col6nJias Espanholas
Escotismo e Feira MundiaI de Bruxelas.
Wanted stamps from Portugal, Portugueses Overseas, Greece, Turkey Give Poland, GeI'l11any, RUssia, Czechoslovakia,
ScandinaViia, Wantlist Yvert. F. D. C. Jerich Byton - Rycerska 8/12 - PoI6nia.
Compram-se os Boletins do C. ·F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta
com prec;o a Secretaria do CIube, ao n." 25.
Selos com erros, iIlOVOS, de Portugal e
ULtramar, compro, pagando bern. Cartas
a Secret Mia, ao n." 22.

DINHEIRO,

ANQARIANDO ANUNCIOS
PARA 0 NOSSO BOLETIM 1
INFORMAc;:OES NA SECRETARIA DO

CLUBE

Telefone, 12 - Paramos
Telegramas: AGUIA - Silvalde- Esplnho
APARTADO, 42
ALCATIFAS - CARPETfS, TAPETES,

SILVALDE
ESPIHHO

--

PASSADEIRAS, E CAPACHOS PARA TODOS OS FINS

ANONCIOS
Pago bem. Portugal
e Ultramar. Colecc1ies,
pacotes, stocks e ao
quilo.

I

Vendo antigos. e modemos. Bons descontos. Lista pre cos
GRATIS

Ferreira da SUva - Praga do Municlpio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cl0 APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente Ln'dia; Envelopes de
1." Dia; Maximos e Inteiros. Pregario a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $00 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mogambique, 56-3.·-Esq.~L1s
boa - Telefone 842083.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua coleeOlio, 'mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalana. BO· 3.· _. LlSBOA

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta 11 seoretaria do Clube, ao n." 22.
Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-sc os n."· 1. 2, 3, e 4. Ofertas com
pre~o, 11 Secretania do Clube, ao n." 27.

ECONOMICOS
ESCRITdRIO FILAT:e.LlCO
de loiio M. da Cunha
Material filatelico - Material plastico Hawid
- Charneiras Philorga - Selos para Colec~5es. - C. P. 510 - BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOI1I'espondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - Brasil.
Ultramar Portugues, Col6nias espaiioIas,
inglesas, francesas, usadas en buen estado,
me interesan, pOt- nuevas en series completas doy nuevas; en canje doy commemorativas y aereas de America Latina, base
Yvert 1960, envios certificados a Eduardo
Urbano Robles - Apartado, 4741 - Lima Peru. CFP 3278.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, ou compro, pagando bern. Resposta 11 secretaria do Clube, ao n.D 22.
Alberto Abrantes - Rua Tenente Ferreira
Durao, 7_3.", Esq. - Lisboa 3. Portugal°. Deseja trocar e comprar selos novos e usados,
por mancolista, base Yvert. Selos de Portugal e Ultramar Portugues, e de todo 0
mundo, tematicos de flores, animais, desportivos e centenarios do selo. CorrespOll1dencia em portugues, espanhol, frances c ingles.
Gyorgyi Antal Szekely Bcrtala
U. 2/c. - Budapest VI - Hungria. ore
desire ech'anger des timbres-poste Jl,vec
tous les pays du monde entier. J'offre
des timbres-poste hO!llgrois, russes, roumains et polonais.

Desejo trocar selos novos, Portugal, Ultramar, America do Sul e de todo 0 mundo.
Ofere~o: Marrocos, Gibraltar, Espanha, Ifni,
Sahara, Fernando P6, Rio Muni e Guine, em
series completas, Comemorativos e Aereos.
Anuncio sempre valido. Francisco Rubio
Cano. Soberania Nacional n." 32 - CEUTA
(Norte de Africa). Espana.

Exchange stamps according want lists.
Troco selos dando Po16nia, Russia, Alemanha, Checoslovaquia, Daru:igue, etc. Catalogos Yvert, Scott e Michel. Especializado em
tematicos re1igiosos, flores, animais e ce!ltenarios do selo. Henry Loch - Wyspianskiego 47 - Szczecin 3 - Pol6nia.

Desejo troca de selos de Desportos, Animais e Flores, com todo 0 mundo, e em
especial com Ultramar Portu.gues. Corres- '
pondencia em port., ingl., frances e esp.
Maxima seriedade. Joao Trindade Calha Rua Tenente Valadim, 8 - Portalegre S6cio do C. F. P. 3452.

AMERICA LATINA, finamente usadas,
series comemorativas y aereas, .doy en canje
por sellos de Ultramar Portugues, Espanholas, Inglesas , Francesas en buen estado, POl'
nuevas ~oy nuevas, base Yvert 1960, envios
certificados a Eduardo Urbano Robles Apa~ado 4741 - Lima - Peru - CFP 3278.

o ARTIGO DO NOSSO DIRECTOR
Causou sensa~o e geral agrado, 0 artigo do !l1OSS0 Director, no Ultimo nUmero
desta revista. Por motivo dele, tanto 0 nosso Director como etsta revista, receberam
inUmeros telegra:mas, telefO!llemas, cal'tas e
cartoes, alguns dos quais, por interessantes,
publicaremos no pr6ximo nUmero.

DURVAL ARNADDO PEREIRA
DE BRI!rO
Tanto pelas gentilezas que frequentemente tern tido para com 0 nosso Clube, como
pelas colabora~Oes que tern dado a este
Boletim, como, principalmente, pelo muito
que a sua extraordinanaactividade esta
contribuindo para 0 desenvolvimemto e 0
prestigio da Filatelia em Vila Praia de Ancora, onde e farmaceutico muito distinto
e conceituado, - aqui expressamos vivissimos agradecimentos e sauda!;oes ao nosso
prezado cons6cio e Amigo sr. Dtwval Arnaldo Pereira de Bnito.

ANGELO CORREIA
Deu-nos 0 prazer da sua visita 0 nosso
amigo sr. Angelo Correia, proprietdrio do
grande estabelecimento de selos «Mercado
FilaUlico», do Porto.
Dotado de grandes qllalidades de tmba1110, honestidade e simpatia, Angelo Correia
estd desenvoll'endo notdvel actua9iio no sentido de desenvolver e acreditar, cada vez
mais, 0 seu «Mercado Filatelico», linalidade
que deve 11lerecer 0 aplauso e 0 carinho de
todos os filatelistas portugueses. Aplauso e
carinho que queremos ser dos primeiros a
niio the regatear.

UMA PORCARIA FILATELIGA
Uma revista filatelica do Srasil publicou
urn ·a rtigo, mais propniaJIIreI];te urna porcaria, em que se ,pretende visar 0 nOSISO iDirector, a prop6sito d e uma sua opiniao sobre
as colec~oes tematicas. :e. do .row reles e
mais nojento que jamais se deve ter escrito
em materia FilateIica. 0 autor da porcaria
em questao nao Item 0 mi!llimo de categoria
inItelectual, 1ii1atelica ou moral, ,para urna
resposta,- e esta Ill. JIluito !J.O!llge para se lhe
poder mandar urn... cuspo...

MINISTRO ARIEH MIRON
Por motivo da saida. de Lisboa do sr.
Anieh MirO!ll, promovido a Ministro e colocado na Embaixada de Israel em Londres,
o presidente do nosso Clube, sr. Dr. A. J. de
V,ascOillcelos Carvailho, e sua Esposa, oferecerom-The, !l10 restaurante «Comodoro», urn
jamtar de despedida, a que tamb6m assistiram os ISI'S. Dr. Mamoel Ant6nio Fernandes,
presidente do Conselho de Aministra~ao da
Companhia dos Camil{)hos de Ferro de Benguela e Juiz de Portugal no Tribunal Internacional de Haia, e EduaJ:1do Cohem, administrador da Sacor, ambos com suas Esposas, e Eng. Espregueira Mendes, Director
Geral ·da Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferro.

EXPOSIQAO FILATELICA
NACIONAL
Pttblicdmos 110 Ultimo numero 0 regulamento da V Exposi9iio FilaUlica N~cional,
Lisboa-1960, que se realizard em Lisboa, no
Paldcio Galveias, em Navembro proximo.
Estd prestes a encerrar-se a. respectil'a
inscrifiio, que poderd ser leita por intermedio dos respectivos Comissdrios, e tambem
na secretaria do 1!OSSO Clube.
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SJ\COR
Atraves das estradas de Portugal,
poe a disposic.oo dos automob;Hstos
os seus postos de abastecimento

SACOR -

POSTO DE ABASTECIMENTO DE FATIMA

,

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

Encontravam-se tambem 1presentes os
ernpreiteiJros ,desta importante obra, Constru~6es Metalicas e Alberto Gaspar, Lda.
OS PRIMEIROS ABASTECIMENTOS

DE CARROS

Apos a inaugura<;ao - que foi precedida
de ben~ii.o das instala~oes, pelo paroco de
S. Juliao, Monsenhor Jose Louren<;o dos
Santos Pa'l rinhas - procedeu-se aos primeiros abastecimentos mos carros dos Srs. Presidente da Ciimara e Conego Tomas povoa.
Depois, '>5 convidados visitaram as instala~oes , que se er.guem num dos melhores
locais da cidade, frente ao mar, na Avem:ida
Dr. Oliveiora Salazal, a pOUCD'S metros do
Grande Hotel da Figueira.
Constam tais instala~6es de t:tITI grande e
armjado edificio - .cujo projecto honra 0
nome do seu autor, 0 Arquitecto Jose Isaias
Cardoso, destinado a recolha de autom6veis
e a desempenhaJr as fun~6es de Esta~ao de
Servi<;o, para 0 que esta apetrechado segundo os mais modernos preceitos tecnicos
o edificio, em linhas modernas, clispoe
de todas as dependencias necessarias. Urn
elegaJllte «Snach-bar» ficarci a ,disposi~ao dos
clientes, turistas e habitantes da linda cic;lade" do MOTldego.
o posto de abastecimf'nto compol.'-se de
tres ilhas de bombas, implantadas segundo
urn criterio funcional, e proporcionanao rapidez e comodidade no abastecimento de
gasolina, supercarburante, gasoleo e mistura.
Exteriormente, jt:nto a entrada da garagem, uma bern lalll<;ada escada conduz ao
cerra<;o de cobertura, que constitui urn deslumbrante miradouro sobre 0 mar.
Terminada a visita as insta!a~oes, seguiu-se tun «copo-de-agua», tendo usado da palavra os Srs. Paroco da freguesia; Severo B~s
caia, presidente da Comissao Municipal de
Turismo; Dr. Adelino Verissimo, presidente
da Ciimara ; Eng. Munoz de Oliveira e Afonso Ribeiro, representante de urna Associa~ao local, que ofereceu a Sacor urn emblema
de ouro com 0 escudo da cidade.
o valor da obra foi muito enaltecido,
nao s6 do ponto de vilSta de 'a ssistencia automobilistica, como no que representa de
enriquecimento arquitectonico para a Cidade.
PALAVRAS DO DR. STICHINNI VILEL.4

Finalmen te, 0 Dr. Stichini Vilela agradeceu as entidades oficiais as facilidades con-
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ceclidas, afirrnando que e hoje geral 0 reeonhecimento do valor e utili dade da obra
inaugurada. Afirmou 0 prop6sito da Sacor,
de contmuar a amp liar a sua ja vasta rede
de dis1Jribui~ao, de maneira a servir 0 publico cad a vez melhor.
Os convidados m03trararn-se encantados
com tudo quanto viram, tendo sido muito
felicitados os representantes da Sacor.
A partir de agora, 0 'turismo deste importante centro fica dispondo de urn valioso meio de assistencia autornobilistica da
Sacor, e a Figueira da Foz conta com um
bela edificio, que muito valoriza urbanisticamente a bela praia do AtHl.ntico.
Bstivenm presentes os professores do
Instituto de A<Itos Es tt:dos Militares que se
encontram 'nesta cidade, Gene ra.! Beleza Ferraz, Chefe do Estado-Maior das For~as Armadas; Gene ral Luis de Pina, Chefe do Estado-Maior do Exercito; Coronel Anibal Machado, director da Arma de Artilharia; General Leone! da Costa Lopes, coman dante
da Guarda Fiscal; e Brigadeiro D. Joao de
Oliveira e SOUJSa, chefe dos Servi~os de Milterial do Exercito.

[aUlogo YVtHI 1~~1

I

COMPLETO

3 Volumes

DATA DA SAIDA

6 de S81embro de 1960

(Prer;o dos editores)

Se enviar imetdiatamente a vossa
encomenda pwra

SERGIO W. DE SOUSA
SIMoES
SELOS

E MATERIAL

FILATRiCO

Telefone 22657

CALDAS DA RAJNH.4

r e-.. be-lo-a directamente de PARIS
na altUJ a prop l'ia!

,

Aumenta de dia para dia 0 nlimero de
exposi!;oes em organiza!;ao. Neste momento,
o Clube Filatelico de Portugal, que em tal
capitulo nao receia confrontos com qual·
quer outro do mundo inteiro, esta patrocinando, mas efectiva e entusiasticamente,
mais de oito destas exposi~s.
Alem daquelas de que ja publicamos os
respectivos regulamentos, ou que ja anunciamos, vamos hoje dedicar estas paginas,
mUlto gostosamente, a mais tn!s importantes certamen~ :

A SACOR
•
•
uma estaoao de servlOo
Inaugurou

na Figueira da Foz
Figueira da Foz, 2. - 0 Presidente da Camara desta cidade, Dr. Adelino Pedroso Venssimo, inaugurou hoje, pelas 17 horas,
uma Esta!;ao de Servi!;o da Sacor, situada
na Avenida Dr. Oliveira Salazar, junto 11
Praia, e mwto perto do Grande Hotel.
Compareceram os Srs. Eng. Fernando
Ant6nio Munoz de Oliveira, qeputado e Director do Porto, vereadores, C6nego Tomas
Povoa, reitor do se'lJlinano, 0 Dr. Joao Ri ·
gueira, reitor do liceu, 0 comandante do
Regimento de ArtiIh<l!ria Pesada 3, 0 Juiz da
Comarca, Dr. Francisco de Mbuquerque Ribeiro, Severo Biscaia, presidente da Comissao Municipal de TuI'ismb, e out,ras altas
entidades civis e militares.
Tam.bem se deslocou 11 Figueira 0 s r. Coronel Santos Pedroso , p·residente do Conselho de Administra!;ao da Cidla.
Os C'onvidados foram recebidos pelo Dr.

Armando Stichinni Vilela, Director-Geral
Comercial da grande empresa, bern como
pel os Directores Eng. Correia Ferrei'l'a, Jose
de QuiJrutans e funcionarios superiores da
Sacor, entre os quais nomeamos 0 Eng. Porto de Abreu, 0 Dr. Cardoso Ribeiro, Duque
de LafOes e 0 Arquitecto Braga da Costa,
ale.m dos r epresentantes da Sacor no Porto,
Erico da Silva Pinto e Afonso Pinheiro Torres.
Da Cidla - empresa que detem 0 exclusiva da distribui!;iio dos 6leos Sacor - estayam presentes as Directo.res Nuno de Brito
e Cunha, Fausto Freire Pimentel, Dr. Pinto
da Cruz e Henrique MoI'a.is Vaz.
A concessionaria da nova Esta!;ao de
Servi!;o - a firma Somaro, Lda. - fez-se
representar pelos seus socios, Fernando
Luis Cardoso, Antonio Carvalho Rodrigues
e Armenio Luis CaIdoso.

EXPOSIQAO FILATELICA DA
AC'ADEMIA DE SANTO AMARO
REGULAMENTO
1 - A Academia de Santo Amaro organiza na sua Sede, na Rua da Academia Recreativa de Samrt:o Armaro, n.O 9, em Lisboa,
uma Exposi!;ao Filatelica com a valiosa colabora!;ao dos C.T.T. e do Clube Filatelico
de Portugal, a qual decor-rera de 1 a 7 de
Outubro proximo.
2 - Com este certame, pretende-se a obten!;ao de receita que revertera exclusivamente a favor da nos sa Escola Primaria.
3 - Nesta Exposi!;ao, poderao comparticipar s6cios e nao 's 6cios da colectividade,
mas s6 os primeiros se habilitarao as medalhas a atribuir; no entanto, se nao houvel' s6cios concorrentes a uma das classes
fixadas no n.O 4, e aparecer expositor estranho 11 Colectividade, podera a medalha correspondente ser atribuida a nao s6cio.
4 - Os concorrentes podem participar
nas seguiontes classes :
1- Selos de Portugal e Ultramar
II - Selos estrangeiros
III - Colec!;Oes tematicas
IV - Sobrescritos ou postais com canimbos <le 1.0 dia ou comemorativos
V - CaIitas prefilatelicas.
A cada classe, sera atribuida uma medalha.
5 - 0 Juri sera constituido pOl' cinco
membros, a designar pela Academia de Santo Amaro e pelo Clube Filatelico de Portugal, e das suas decisoes nao havera rectl!!'S0.
6 - A distribui!;lio dos quadros pelos concorrent-es sera feita pelo Juri, em f\.jn!;lio
do seu numero e da quantidade de material seleccionado pela Comissao de Recep!;lio.

7 - A melhor representa!;ao, dentro de
cada classe, sera atribuida uma medalha,
alem dos prerrnos que forem distribuidos
POI' todos os expositores.
8 - Para a classifica!;ao dos trabalhos
apresentados contribuira, nao 56 0 valor
e estado das pe!;as, mas tambem 0 aspecto
a·rtistico de apresenta!;ao.
9 - As inscri!;oes sao gratuitas, e deverao
ser feitas ate 'a o dia 15 de Setembro pro..
ximo, sendo necessario indicar nome, rnarnda, localidade, numero de s6cio da Academia de Santo Amaro, se 0 for, 0 que deseja expor, considera!;Oes varias que julgar
necessanas, data e assinatura.
10 - Os pedidos dl~ inscri!;ao poderiio ser
entregues nas Secretarias da Academia de
Santo Amaro ou do Clube Filatelico de Portugal.
11 - Os organizadores nao se responsabilizam pelo material e~osto, mas diligenoiarno pela sua boa conserva!;ao e guaooa,
incluindo policiamento do edificio durante
a Exposi!;ao.

2.n EXPOSIQA.O FILATELICA DE
CABO VERDE
REGULAMENTO
1. Integrada nas Comemora!;oes do V
Centenario da Mbrte do Infante D . •Henrique e do Meio Milenio do Achamento de
Cabo VeI1de, realiza a .respectiva Comissao
Provincial a 2." Exposi!;ao Filatelica de Cabo
Verde.
2. A Exposh;ao decorre na cidade c.\a
Praia ,d e 15 a 22 de Agosto, e [)a cidade do
Mindelo de 25 a 1 de Setembro.
3. Podem concorrer quaisquer coleccianadores naoionais ou estrangeiros, residen·
tes ou nao no Arquipelago.
4. A Exposi!;ao admite as seguintes classes:
a) Colec!;Oes de selos com os temas
ou motivos:
(1) 0 Infante D. Henrique;
(2) Navegadores Portugueses;
(3) Navios das descobertas;
( 4) Cartografia em geral;
(5) Padroes e simbolos da ac!;50
maritima portuguesa.
b) Colec!;Oes de selos da Provincia de
Cabo Verde

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL
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CGlec~Oes de selos de Portugal, metropolitano, insular e ultramarino.
d) Colec¢es de selos estrangeiros.
e) Sobrescritos com carimbos do I."
dia ou comemorativos.
5. Os premios a atribuir sao os seguintes:
a) As tres melhores representa~Oes em
cada classe: medalhas de I.", 2." e
3." omem, e diploma;
b) A melbor representa~ao de conjunto: premio de honra, e diploma.
6. A todos os expositores serao atribuidas rnedalhas comemorativas.
7. A atribui~ao dos premios e conJliada
a urn jUri constituido por 3 ou 5 membros,
desfgnados pela Comissao Provincial, pelos
CTT e pelo Clube Filat61ico de Cabo Vel'de,
de cujas decisOes nao cabe recul'So.
o Juri decidira ,t ambem da admissao dos
concorrentes.
8. Constituem elementos para a classifica~ao, nao s6 a quantidade e valor do material, mas tambem a boa apreseilta~ao do
mesmo, e estado <las ~.
9. A inscri~o e gratuita, e deve ser fetta
em boletim de modele anexo ao presente
regulamento.
S6 serno admitidas as inscl1i~5es reccbidas pela ,Comissao Prov:incial ate ao ilia
1 de Agosto.
10. Os concorrentes que nao possam estar presentes para a apresenta~o das SU3S
colec~Oes, ou nao queiram confia-las a outrem para esse efeito, poderiio l"emete-las
dentro do prazoassinalado para as inscri~5es a Comissao Provincial, 'que se enca.IT''!gara de as apresentar, segundo a orienta~ao que lbe seja iOOicada :pelo concorrente.
A Comissao assum.ira ainda 0 encargo do
seu seguro na exposi~ao e de1folu!;ao, pelo
respectivo ,v alor de catruogo.
11. A Comissao PrOlVincial obriga-se 3
segurar todo 0 material filatelico apresentado na Exposigao pelo respectivo valor do
cataIogo, no transite necessario a sua ap~
senta~ao na cidade do Mindelo.
12. Segundo modele estandardizado, a
Comissao compromete-se a fornecer aos expositores todo 0 material necessario para
a apresenta~ao das suas colec~5es.
A apresenta~ao em vitrines ou quadrus
diferentes dos model os estandardizados e
encargo do expositor.
13. ~raJelamente a Exposi~ao Filatelica,
admite-se 0 concurso e exposi~ao de moedas que tenham ou hajam tide curso legal,
tanto 'llacionais como estrangeiras, atribuindo-se a cada urn ,dos expositores medalha
comemorativa, e premio especial a colee-

c)

~ ao

que mais valiosa e compJeta se mostrar.
Para inscri~ao, deven ser usado 0 mesmo boletim que para a Exposi~ao Filat61ica,
com a obsel'Va!;ao Numismcitica.
MINISTERIO DA EDUCACAO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PE EDUCA<;A.O
FISICA

I C-ONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCA{),AtO FfSICA
EXP.OSIQA:O DE FILATELIA
REGULAMENTO
1- Integrado nas Comemora~5es ~o V
Centemirio da Motte do Infante D. Henrique, realiza-se no Instituto Nacional de Educa~ao Fisica, -de 15 a 20 de Agosto do corrente ano, 0 I Congresso Luso-Bmsi:J.eiro de
Educa~ao Fisica.
2 - ~e1ameIlJte, a Comissao Organizadora resolveu organizar exposi~5es de diversos assuntos ligados a Educa~ao Fisica.
3 - As exposi!;Cies sao respeitantes as Ar·
tes PJastieas, Fotografia, Filatelia, Material
Desportivo, etc.
4 - A Exposi~ao de FlIate1ia e patrodnada pelo Clube FHatelico de Portugal.
5 - Poderao concorrer a esta Exposi~ao
todos os coleccionadores portugueses e brasileiros.
6 - Na Exposi~ao de Filatelia s6 sm ao
admitidas colec~5es de selos cujos temas
estejam r elacionados com a Educa{:iio Fisica (Gincistica e Desportos).

7 - Havera urn Juri de admissao e d aspor cinco individualidades.
Fara parte do Juri 0 Presidente e 0 Se·
cretario Geral do Congresso, assim como
tres membros designados pelo Clube Filat61ico de Por tugal, nao cabendo recul'SO das
suas decis5es.
8 - Serao atribuidas tres medalhas, uma
de vermeil, outra de prata e outra de bronze.
9 - As inscri~5es sao grntuitas, e deverao ser enviadas, ate 15 de Julho, ao Instituto Nacional de Educa~ao Fisica (CIUZ
Qt:ebrada - Portugal) au ao Olube Filatelico
de Portugal, com indica~ao sucinta das respectivas 'Participa~Oes.
10 - As col~Oes deverao .dar entrada na
Secretaria Geral do Congresso (Institut
Nacional de Educa~ao Fisica - Cruz Quebrada-Portugal) ate as 12,30 horas do di a
6 de Agosto pr6ximo.
sifica~ao,constituido
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PROP DE SE A CUNHAGEM DUMA
MOE D A COMEMORATIVA DO
CINQUENTEN ARIO DA
REPUBLICA
Do nosso prezado cons6cio sr. Jorge
0 <Di8orio
de Lisboal', recentemente, a carta se!.llinte :
t-Como sBJbemos, no dia 5 de Outubro de 1!J60 perfaz 50 anos a RepublLca
em Portugal.
li'; costume, para as comemora!}oes
desta grandeza, umas ,b odas de ouro,
emitir-se moeda, como veiculo mais profundo da exalta!}ao de urn regime, de
uma figura au de urn facto hist6rico.
I.Ji. fora, conhecemos a profusao de
moedas comemorativas, desde as do 1.°
anivers8orio ate as do milesimo. Existern, atraves da numisrnatica, comemoragoes das mais variadas. Hitler, por
exemplo, logo em 1934, camemorou 0
1. aniversario do regime nazi, com duas
moedas de 5 e 2 marcos. Na Nova Zelandia, fizeram uma cunhagem da )TIoeda de 5 <shillings :. , em 1949, para comemorar a visita oficial do rei Jorge
VI, que afinal nunca chegou a C'fectuar-se. iMoedas comemorativas de nascimento e da morte de reis e principes,
do 5.", 10." e 20." anivers8orio de figuras ou faetos primodiais da hist6ria de
cada nagao, et c .
Nao n ecessitamos, porem, de servirmO-DOS destes exemplos vindos de 180
de fora , porque ja somos de opiniao, h80
m uito tempo, que a moeda e nobre, por
princfpio, para poder s ervir a qualquer
t.omemora!;ao.
N este caso, cOli tudo afigura-se-nos
qUE.' 0 50." aniversArio d e urn regime,
como 0 da Republica Portuguesa, deve
fi car gravado atraves da moeda, que
antes de tudo the dara a perenidade
Jnerecida.
E, a prop6sito, na Exposi!}ao de moedas de Israel, realizada h80 pouco nos
salces do S. N. iI., foi-nos dada a 1:0nhecer a hist6ria des te her6ico povo,
com 0 do'c umento autentico, ou seja
a moeda batida n esses recuados temp os, que chegGu, ap6s milhares de :mos,
aos DOSSOS ·dias. Assim, pelos velhos jlUmisma s, esclareceram-se f aetos hist6ri cos, a ntes confusos, c ando a conheJer
tan to a prosp eridade, corr. o a c'eJadencia, a cultura e a politi a desta :la!}aO,
durante as f ases da s ua hist6ria. Por

G. Ribeiro Borralho, publicou

0

isso mesmo, rpensando nos vindouros, e
cOTI1provado ser a moeda 0 do cumento
que sobrevive a poeira dos tempos, eis,
pois, a moeda como meio mais grandioso e nobre, para a comemoragao do 50."
aniversario da Republica em Portugal.
Estamos convictos de que todos os
Portugueses gostariam, e, nesta hora
de engrandecimento nacional, seria seu
autentico reflexo, a emissii..o de moeda de ouro, de valor fa.cial a estudar,
quer pelos numismatas, quer pelos tecnicos.
Que essa moeda - e porque nao
duas? - fieasse a testemunhar as geraqoes futuras 0 periodo aureo que estamos presentemente atravessando, nas
diversas facetas da vida nascional. Havera ainda mais solu!}oes, como a emissao de uma moeda de 20' escudos, ou a
substitui~ao das da actual emissao, desde os 10 centavos aos 5 escudos, com
novos cunhos em que se fizesse alusao
aos 50 anof' da R epublica em Portugal.
Aqui fica 0 alvitre do coleccionador
de moedas, esperando merecer a considera~o a quem este assunto diz respeito:..

ALTERAQAO DAS CARACTERfSTICAS DAS MOEDAS DE $20
E $10 DE MOQAMBIQUE
Pelo decreto n.O 42.965, de 4 de Maio corrente, e com 0 fim de se evitarem incongruencias relativamente a moedas de valor
facial su.perior, sao alterados os diametros
e pesos de moedas de $20 e de $10, destinadas a provincia de Mo~mbique,
constantes do quadro do art. 2.° do Decreto n.O
41.682, de 16 de Junho de 1958, passando a
ser, respectivamente, de 18 mm e 16 mm
e de 2,5 g. e 1,8 g., com a tolerimcia de
2% no titulo e no peso, e com a composi~fio de liga indicada no referido -quadro.

e

Uuiao Portuguesa
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«$. GABRIEL»
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A exposicao das moedas de Israel
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Pelo

Dr. ' Arnaldo Brazao

Durante toda a quinzena de Maio, no Secretariado Nacional de Infol'IIla!;ao, esteve
aberta ao publico uma exposi!;ao numismatica, de iniciativa dos seI1Vi!;os cuJturaiJs de
Israel, e, simuJtaneamente, uma oun exposi!;ao, mas filatelica, rtambem rlaque1e pais.
Quanto a esta Ultima, ja fa:lou [dela quem
de direito, com toda a autpIidade e competencia, pelo que dessa nao cuidamos;
quanto aquela ou·l!ra, por n6s salienta!d'a no
come.;o desta croniqueta, muito desp.retensiosamente e sem quaisquer intuitos de
mostrar sapiencia, diremos algumas pal a\ ras para louvar uma iniciativa merecedora
dos mais vivos aplausos.
Tivemos uns minutos de verdadeiro enlevo IJlIUmismatico, ao lan!;ar a vista por
aquela meia d(lzia de rarissirnos exemplares, destacados em ,l ugar de honra, tOOos
valiosissimos, alguns de rara beleza, pelo
seu estado de conserva!;ao.
Todo aquele conjt:nto e uma patriotica.
li!;ao de his t6ria da na!;ao israelita e do seu
povo, que, desde Vespasiano e de Tito ate
hit bern poucos anos, andou err.amte por
esse Mundo fora, ate alcan!;ar opovtunidade
para reconstituir a sua nacionalidade territorial, afirmar a sua existencia politica e
soberama, d efender e impor 0 direito ao
convivio internacional, pronyuJgar 'l eis, conquistar 0 deserto, enfim, ter casa e ,t er pao.
A apresenta!;ao fotognifica dos eleIll.C'Iltos numisITIClticos, que constirtui a base desta importantissima como valiosissima elq)Osi!;ao de moedas de Israel, desde 0 seculo
VI A. C., as descri!;5es hist6ricas qt:e a's
acompanham e fazem 0 retrato fiel da epoca em que cumpriram a sua missao de elementos de troca, dao ao visitante uma ideia
justa, completa, mesmo p erfeita, do que foi
a agitada vida politiea do povo hebreu, desde a sua fixa!;ao na Palestina, em luta constante com 0 meio fisico e humaaw, depois
com as ambi!;oes imperialistas de pavos vizinhos, e, finalmente, com os dominadores
do mundo entao conhecido. Por elas se ve
tambem a influencia helenistica que, pela:s
suas caracteristicas de civiliza!;ao su.perior,
chegou a dorn1nar os sellS pr6prios conquistadores. Roma tambem bebeu a requin-

~A"tiu

tada civiliza!;ao ·g rega, tamb6m 5e helenizou.
e mbora pe1a for!;8 das suas legiOes impusesse 0 SC1l dominio politico 11 Grecia antiga.
Urn belo catruogo, superiormente redigido e mcito ilustrado, completa este estudo
monetario, apresentado em boa hora, pelo
ConsuJado Geral de Israel, rdesignadamente
pelo Minis tro Arieh Miron. Numa linda capa, em papel cauche, 0 contorno geografico
do territ6rio israelita esta salpicado por urn
conjunto de rnoedas, an.tigas e modemas.
Este catalogo constitue um interessante resumo da hist6riado povo judeu, ilustrado
com os mais belos e mails linJdos exemplares da nurnaria hebraioa. Ao Sr. A. Kindler
se cleve a redac!;ao de mais esta peQa bibliognifica, digna ·de figurar em todas as bibliotecas de numismatas, .por mais rica5
que sejarn.
E de ,agradecer aos servi!;os cu1turais de
Israel esta elevaJda mamifesta!;ao da sua historia, atraves de tao rico conjunto monetario, exibindo exemplares e as c6pias de
exemplares, pertencentes a colec!;Oes 00ciais e particu1ares.
Este passo agora dado com tanto exito,
e caminho aberto para que os servi!;os cultUTais das embaixadas odos paises amigos 0
possam seguir, trazehdo ate 1Il6s aqueles outros elementos monetarios 'qu~ fazem a riqueza dos seus museus e das colec!;Oes de
muitos particwlares que estejam dispostos a
auxiliar ,as iniciativas dos seus governos.
Hoje, ao abrigo do principio do interdunbio cultural, ipodem deslocar-se as mais
belas, as mais fonmosaJS e as mais ricas pe!;as de museu. Nao '56 v>aliosas baixelas, rarissimas especies bibliograficas, ou ainda
belol3quadros de celebres pintores, merecern essas viagems .de peregrinac~o, tambem
as numismas, na modestia do seu tamanho,
sao dignos de admira!;ao e de cuJto, porque,
em cada urn deles, esta urn oapitulo da histonia de um povo, ou 0 espelho de uma
epoca, ou ainda 0 reflexo de uma civiliza!;ao.
Aguardemos novas iniciativas; seriio elas
sempre benvidas.

o Museu dos

C.T.T.

com uma exposl(;ao Oe
SOB~escRltos

Na Rua das Picoas, n.· 7.A, 2.", em Lisboa, reab-riu ao publico 0 Museu doo C.T.T.,
que, por mortivo de obms, esteve encerrado,
durante alguns meses.
Os visitantes foram recebidos pela conservadora, dr.' Maria da Gloria Pires Firmino, e 'Pelo conservador-adjunto, dr. Antonio Henriques Cabaca Baprtista.
Com a referida reabertura, coincidiu a
inaugura!;ao de uma intere~ante colCC!;ao
de sobrescritos de 1.. dia, modalidade que
no nosso pais, como alias em todo 0 mundo, cada dia esta despertando maior interesse entre os coleccionadores.
A Administra!;ao-Geral dos C.T.T., para
servir os filatelistas portugueses, cada vez
mads numerosos, apresentou 0 primeiro desses sobre!lCIitos em 1950, p3lI'a comemorar
o Ano Santo.
.
Assim, desde aque1a data, aMm dos selos e do ca·rimbo, ha ,u rn sobrescrito especial, com artistico desenho relativo ao aCODteoimento nacional ou internacional, que se
pretende assinalar. Aparecem simultaneamente estes tres elementos comemorativos.
Apenas uma excep!;ao: a viagem inaugural
do servi!;o de auto-ambulancias postads, em
10 de JuJho de 1952, que foi unicamente
salientada por carimbo e sobrescrito.
Os coleccionadores obtem, desta maneira, com toda a facilidade, a serie completa
dos selos comemorativos colados no sobrescrito correspondente, e a impressao do ca-

Oe
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Ola

rimbo relativo ao mesmo assunto, que os
inutiliza.
Esta nova modalidade na apresenta!;ao
dos selos comemorativos tern merecido crescente interesse, que se pode avaliar pelo
aumento do num.ero de exemplares executados (1.' tiragem de 1950 - 2.250 exempla·
res; ultima tiragem de 1959 - 8.000 exemplares).
A colec!;ao exposta compreende todos os
sobrescritos de 1.. dia emi1lidos pelos C.T.T.,
desde 1950 a 1959.
Eis a lista dos acontecimentos que os
sohrescritos comemoraram, e das figuras

•
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que recordam: Ano Santo, S. Joao de Deus,
Guer-ra Jnqueiro, Congresso de Pesca, encerramento do Ano Santo, povoamento da Llha

Terceira, Revolu!;ao Nacional, coches, O. T.
A. N., hoquei em patins, servi!;o de auto-ambulancias postais, prof. Gomes Teixeira,
Ministerio das Obras Pliblicas, S. Francisco
Xavier, S. MaIttinho de Dume, Guilherme
Gomes Fernandes, Autom6vel Clube de Portugal, p-rincesa Santa Joana, centemlrio do
selo postal, Ministerio das Financru;, Educa!;ao Popular, Col6gio Militar, centemirio de
S. Paulo, 1.' dinastia, telegrafo electrico,
prof. Ferreira da Silva, caminhos de ferro,
«Dia da Mae», lAlmeida Garrett, Cesario
Verde, e~posi!;ao de Bruxelas, Santa Isabel
e S. Teot6nio, Medicina Tropical, Marinha
Mercante, 'R ainha D. Leonor, Milenarno de
Aveiro, OTAN, Refugiados e Aero Clube de
Portugal.
A entrada no Museu e -livre. Esta aberto
as segundas, 'quartas e sextas-feiras, das 16
as 19, e ao domingo, das 14 as 17.

sectores: - 0 Postal, na Rua das Picoas,
7-A, 2.· (as 2.·s, 4.'s e 6.'s, das 16 as 19 h.;
aos idbmingos, das 14 as 17 h.); eo Telegrafico e Telef6nico, na Rua Oastilho, 15-2.· esq.
(as 3.'s, 5.'s e sabados, das 16 as 19 h.; aos
domingos, das 14 as 17 h.).
Promoveram tambem, no sector Postal,
duas exposi!;oes temporanias: uma de diagramas de Semri!;os, em fins de 1958, e outra, de Bilhetes Postais Ilustrados.
o Museu dos CTT participou igualmente
da 19.' exposi!;ao temporana realii.zada no
Museu Nacional de Arte Antiga, em 1958,
e intitulada «Museus de ,Lisboa».
As colec!;Oes do Museu distnibuem-se pOl'
cinc;o sec!;Oes: comunica!;Oes postais, telegraficas, telef6nicas, radioelectricas e diversos.
Sem contar com a sua colec!;ao filaJtelica,
o nlimero de objectos que fazem parte do
rpatnim6nio museografico ultrapassa ja a
ordem dos seis mil, os quais figurarao descriti"amente em catalogo que esta a ser
elaborado.
Artigos publicados no Guia Oficial dos
CTT de Mar!;o e de Agosto de 1954, respectivamente, duas palestras profissionais editadas em 1949 e 1954, e 0 Regulamento do
Museu, impresso em 1955, ate.stam a f.inalidade que 0 mesmo pretende atingir, e definem a natureza das suas colec!;6es.
Indicam-se, a prop6sito, os t~ rprimeiros artigos do referido Regulamento:
1 - 0 Museu dos CTT sera a represen-

Falsificaooes

ESPANHA
372~Julio

Hidalgo Ufano - PI. Sto. Domindo, 28 - Murcia - Es, T. 60. 6. 3.
Match labels. Pacotes de cigarros. Revistas. J DIlDaIis.

de selos

ALEMANHA OCIDENTAL
3725-Georg Gluszak - Frankfurt am Main
Rohlederstr. 36 - AI, T. 60. 3.

ESPANHA
Do Sindicato Provincuu del Papel, Prensa
Artes Grdficas, Grupo Econ6mico de Filatelia, Madrid, recebemos, com 0 pedido
de publicar;:iio, a seguinte «carta abierta dirigida a las sociedades filatelicas y revistas
filatelicas, asi como a cualquier otro organismo que tenga relar;:on con la filatelia
mllndial :

y

ESTADOS UNIDOS
3729-Mrs. Marlyne Valencia - 1517 North
44th. Street - East St. Louis - Illinois - In, T. 60. 3.

COLOMBIA

Como conti!ll.uaci6n de los comunicados
remitidos anteriomnente, dando la voz de
alarnna sobre diversais f.alsificaciones, nos
vemOl; en la obligaci6n de poneI' en conocimiento del mundo filatelico, que reaientemente se han efecruado ,diversas falsificaciones que haJll aparecido en . Ios mercados filatelicos .

3726--<Efraim R. SOlilS - Apartado Aereo,
1894 - :BaIrranquilla - T. 60. 3. •

FRANQA
3723-Jacques Mauler - 27, Rue du Fbg.
Montmartre - Paris 2e - Fr. T. 60. 3.

3724-Paul Lechoczky - Wesseleyi - utca
54.II.28.-Budapest VII - AI, I'll. T.
60.3.

ESPANA
1827, Yvert nlimeros 329 aU 338
Las sobrecargas son bastante idootlcalS a
las originaUes, y linicamen,te se diferencian
en alguns tonalidades de tintas. No creemos
existan en grandes cantidades.

ITALIA

MARCAS POSTALES CONMEMORATIVAS

HUNGRIA

3728-V. Zambrini - Via V. da Bisticci 10Pirenze - Fr, In, T. 60. 3.

Existen diversas marcas de grand rareza,
como vuelos espeoiales a America del Sur,
Nueva York, etc. que han sido falsificadas
en sobres enteros.

POL6NIA
3718-Zbigniew Alb.recht - ul. Reja 23 m. 8
Szczecin 5 - (A) Fr, AI, In, T. N. Tematica Desportiva. fauna e flora. 90.
96. 97.
3719-Henry 'Loch - Wyspianskiego 47 Szczecin 3 - 1', In, AI, T. N. U. 60. 1.
2. 90. 91. 97.

o MUSEU. SECroRES POSTAL
E TELEGRAF'ICO
Apesar de ser ideia ja antiga, concretizada, alias, a partir de 1934, nalguns esfor!;OS descontinuos mas persistentes, que permitiram. reunir 0 fundo dnioial do sell recheio, 0 Museu dos CTT 56 entrou overdadeirameIlte em aotiva oI1gaIliza~o a pa,r tir
de 1948, depois de dotado de lpessoal permanente, e com a exc1usiva finalidade de
tomar realizavel urn vasto plano de ac!;ao.
Encontra-se neste momento numa fase
adiantada de organiza!;ao, tendo aberto dois

3730-Ilton Bpichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Santo - T. N.
U. 60. 3.

RuSSIA
ta!;ao viva das mliltiplas actividades dos
CTT, nos variados sectores POl' que aquelas
se desdobram, e na forma como evolucionam ao longo do tempo.
2 - Da deffini!;ao reswta, em primeiro
lugar, que 0 Museu tern urn sentido e urna

3717-Yuri Dubowik - Poste Restante Kharkow 1 - Es, Fr, T. s6 N. 64. Minimo 5-10 NF de 90.

URUGUAI
3727-Samuel Benedetti - Calle Brito del
Pino, 1165 - Montevideo - Es, T.6O. 3.

ESPAAA
-

1872, 4/4 de c. Uiltramar, Yvert Nlim. 129
Ha aparecido abundantemente en el mercado, asi como el 129b, 0 sea el capiclia
( tete-beche).
ESPANA
1876-910, 4/4 de c. verde, Yvert Nlim. 172
Se ha visto Jos tres tipos de capiclia (tete-beche) . .
POI' comparaci6n con ilOlS dibujos originales, son faciles de distingui;r.
Con U1I1 saludo a la Filatelia mundial, se
despiden los GRUPOS DE FlLATELIA de
Espana.
Junio, 1960».
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Altera,Oes - Reingressos - Novos SOCIOS
PORTUGAL
114-Jorge Amorim e Silva - Rua S. Joao
de Deus, 23 - Laveiras - Cascais Po, Fr, In, Al, Es, T. C. V.
228 - Louis Dutsch.man JUnior - Avenida
Ressruno Garcia, 22-3. -Esq. - Lisboa
- (M) AI, Po, Fr, In, T. N . U. 1. 5.
253 - Casa Filatelica S. Gabriel - Rossio,
93-3.' - Sala 97. Lisboa . .
289 - Carlos Alberto Gomes da Silva - Avenida Dr. Antonio Martins - Rossio
ao Sui do Tejo. - (P) Po, Fr, In, T.
C. N. U. 3.
295 - Manuel do Nascimento Fernandes Rua Gago Coutinho, 32-2.° - Viana do
Castelo - T. C. V. N. U. 3.
411- Luis M. B. Neves - Rua da Trindade,
5-1.° - Lisboa - 2.
1379-Jorge da Silva Pinto dos Santos Travessa Conde da Ribeira, 18-3.° B . Lisboa 3 - (P) Po, Fr, 1111, T. C. N. U .
60. 1. 2. 10. 90. 94.
1744-Francisco Jose Tavares da Silva Ohefe das Finan~as do Concelho da
Moita-Moita-Po, T. C. V. N. U. 60. 3.
2099-BernaJrdo Venancio da Silva - Rua
Luis Derouet, 164.o·Dt. - Lisboa - (M)
Es, Fr, T. C. V. N. U . 60. 1. 3. 90. 93.
2256-Duarte Ferreira da Costa Mota - Rua
Dr. Jose Alberto Ferraz, 27-2.°, Dt. Queluz - (M) Po, Es, FIl", In, T . C. V.
N. U. 60. 1. 2. 3.
2263-Jose Maria Baptista de Sousa Rafael
- Rua Capelo Ivens, 19 - Santarem
- (P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. F. D.
C. 90. 94.
282~Jose Ferreh1!i Estimado Rua Campeao das Provincias n.O 13-1.°, Dt. Aveiro - (P) Po, T. C. V. N . U. 60. 3.
72. 90. 93. F . Vaz.
3078-D. Maria Rita Afonso - Rua Te6filo
Braga - Moita - Po, Fr, T . C. V. N.
60. Tematicos de flores.
0

3102- Carlos Bento - Rua D. Francisco de
Almeida, 42 - (Restelo) - Lisboa.
3194-Dr. Romano Caldeira Camara - a/c
Shell Portuguesa - Avenida da Liberdade - Lisboa - (M) T. N. U. 60. 2l.
3686-Jos6 Pe reira da Silva Correa - Largo
Dr. Martins Lima - Barcelos.
3692- Antero Jose Barreto ·de Faria - Largo
Dr. Martins Lima, 27 - Barcelos.
3721-Antonio da Costa Laborim - Rua Dr.
Cunha, 14 - Vila de Ovar - (M) Po,
Fr, Es, It, T. N. U. 60. 1. 2. 5.
3722-Jose A. Cravo - Albufeira - (A) Po,
Fr, T. 60. 1. 2. 94.
3731-Jose Manuel Paneiro Taborda Duarte
-Rua Andrade, 2_1.°, Esq. - Lisboa
- (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60.
1. Ilhas 2. 5. 90.
3732-Herculano Santos Marques FerreiraRua de Timor, 12-r/ch. - L~sboa 1(P) Po, In, T . C. N. U. 60. 1. Ilhas. 2.
90. 94.
3734-Fernando Jose Valen~ - Av. Conde
da Carreira, 11-13 - Viana do Castelo.
- Po, Fr, In, T. C. V. N. U . 60.1. 2. 15.
19. 21. 28. Tematicos desportivos, filores e religiosos . 90. 93. 94.
3735-Cap . Guilhenne Henriques da CostaCasal do Altinho - Tab - Mem Martins - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60.
l. 2. 90. 94.

MOQAMBIQUE
3733-Mario Rocha Martins T.60.

Namaacha -

BRASIL
3716-Dr. Jose FaustJini - Rua Cardea! Arcoverde, 370 - Sao Paulo - Capital (M) Po, Es, It, N . U. 61. Tematicos.
65 de 3. 90. 102. Schififer.

fun~ao

eminentemente historicos, mas 0
mesmo pre ten de, igualmente, servir a cultura p-rofissional dos funoionarios dos Correi os, Telegrafos e Telefones, quer utilizando meios pedagOgicos e didacticos adequados e ao s~u a1cance, quer fomentando,
atraves da observa~ao atenta das suas colec~Oes e dos .seus materiais, 0 gosto p-ela
profissao, e a compreensao exacta do valor util da fun~ao que desempenham.
3 - 0 Museu procura, finalmente, proporcionar ao publico 0 conhecimento global dos materiais utilimdos pela Administra~ao, nas diferentes epocas, e dos metodos de trabalbo selruidos no desenrolar dos
anos.
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Clube Filatelico de Portugal
Balanceta do cain referente 10 1.0 trimastre do anD de 1960
SAL

II

Co.,"

I

Saldo do ana anterior .... ... ...... .... .

Debito

Credlfo
Devedores

Devedo.res e Credores ............ .. ... .
Quotas ...... ... .. .... .. ........ ........ .... ... . .
Boletim .. ... ....... ... ... .. .. ........ ..... ..... .
Receitas -divers as .. .. ........ ....... ... ... . .
Donativos . .. ... ... .... ... .. .... ........ ... .. .. . .

F . ,0. C......... .... .... .. ............... ......
Material F.ilatelico ... .. ... .... ..... ...... .
Telefones .... .. ....... .. .., .. .... .......... .... .
Recupera~ao -de portes .......... .... .
Montepio Geral .. ... .............. .... ... .
Cambiais ....... ... ... .. .. ..................... .

41. 254$95
33.645$30
1.830$30
95$00
11.413$60
3.582$15
205$90
303$00
306$40..
21$00
112$05
55$00

45.345$36
-- '
15.228$10
4.614$10

Artigos de expediente .... .. .. .. .. .... ..
Luz, agua, etc. .. .... .. .. .. .. . , .... .... .. .. ..
Correios e teJegrafos ............ ..... .
Transportes .... .... .... ... ............... .... .

~dO

que passa ao 2.0 trimescre

I
4.090$40

NOVAS EDIQoES
Para os assinaJnJtes permanentes, cada 2$50
Para os pedidos em circuiares, cada 2$50
Pedidru avulso, cada ....... ........ .. .. .. 3$50
Todas as despesas incluidas (para urn
sobrescrito com urn selo de 20 centavos).

33.645$30
1.391$80
4.619$10
2.548$00
514$10
201$10
306$40

1.116$00
111$05

98.835$65 99.351$40

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

Propaganda ... ......... .................. .. .. .

I

NuMEROS ATRAZADOS
Quanto aos sobrescritos editados anterim'mente, 0 seu pre~o actual, lSujeito a
vaJria~Oes em fun~ao das quanti-dades existentes fIlO Clube, e a seguinte:
n.O' 35 - 39 - 55 - 59 - 69 - 70
71 - 72 cad a ..... ... ...... ..... .. ..... .. .. 4$00
n." 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 58
73 - 74 cada .. . .... ...... .. .. ... ... .. .... 6$00
n." - 57 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 10$00
n." 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 38 - 40
41 - 43 - 44 - 45 - 56 - 61 - 63
67 cada .. .. .. ...... .... .... .. ... ... ...... .... .. .. 20$00
(Os nao incluidos nesra lista encontram-se esgotados)

11.413$60

Somas .. ................ .. .. .. ......

Renda.s de casa .... ... ... .... ... ...... .. ..
Repara~oes

Credo res

6.130$15
220$00
590$10

Jornais, catalogos e revistas .... ..

e ordenados .......... ..

o::q

1.646$30

225$30
8.934$10
4,050$00
120$00
320$00
4.141$20
1.384$50
4.222$50
361$20
694$30

Selos .. .... ....... ... .... ..... ... .. .... .. .... ... ..
Gratifica~oes

D

EIDIQoES DO CLUBE
Em virtude -de muitos dos sobrescritos,
editados pelo nosso Clube, se encontrarem
quase esgotados, a Dir~ao, numa das suas
Ultimas reunioes,aprovou 'a seguinte lista
de pre~os:

I

1.0~$00 I

110$30
8.934$10
4.050$00
120$00
320$00
4.241$20
1.384$50
4.222$$0
361$20
694$30
42.128$65
1.124$55

Lrsboa, 22 de Junho de 1960

46.004$10

M A R

c o

No 1.0 dia de cir.cula~ao dos selos comemorativos do V Omtenario da Morte do
Infante D. Henrique, 'lla5 nossas oito pr~
vincias ultramarinas, foram usados os se-

F I L I A
gu-intes oito belos carimbos, com ru quais
os propll'ios C.T.T.U. editaram sobrescritos
especiais :

A Talho de Foice
ESCRITORIO FILATELICO
Fundado em 1920

SOLICITAM
TROCAS

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

Escl'evem-nos varios coleccionadores
que pl'etendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre c1es:
WALLNER JAN - ul. Mickiewicza 25 Woj. Bydgoskie - Wabrzezno - Polonia.
JOSE PENALVA BATALLE~ - P. O.
Box, 30 - Gandia (Valen!;a) - Espanha.
ENG. ALEXANDER LEVI!NSON Dubno St. - Tel-Aviv - Israel.

VIANA DO CASTELO
Portugal
Tclefone n." 22020
End. Telegrafico: REPERFlLA

24,

R. DELAHAYE - 5 Place Van Cleemputte - Mont-St.-<Amand - Belgica.
RAIMUNDO RALID - Caixa Postal, 105
- Uberaba - Minas - Brasil.
EDSON PALLADLN FAGGION - R. Jacirendi, SIN - Tatuape - Sao Paulo - BrasU.
.
FELIX PEREZ OLIVARES - Avd.' Espaiia, 6 - La Linea de la Concepcion - (Cadiz) - Espamha.
FELIPE LLANES CASTELLANOS livia, 2-3.° into - Vigo - Espanha.

Aveltida Rocha Paris, 54-I."
A;:>artado n.O 44

Bo-

FRANCISCO OAMPS DASI - Plaza del
Caudillo, 264.° - (Edificio de la Equitativa)
- Valencia - Espanha.
Estes enderegos sao indicados sem
com prom is so nem responsabilidade da
:lOssa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsability OUr part.
Ces adresses sont donnees sans engagE'ment ni responsabilite de notre
part.

YVERT 1961
Seja urn dos primeiros a possuir
o cat8.Jogo Yvert 1961, dando-me
imediatamente a sua encomenda.
A exemp,lo dos anos anteriores. farei 0 melhor pre!;o do mercado.
Se quiser receber directamente de
Paris, 0 suplemento resp ectivo pa'r a
este catalogo, em for'mato identico
e apresenta!;aO igual, ilustrado, fa!;a
a sua assinatura.
OUTROS OATALOGOS
Pode desde ja inscrever-se tambern para qualquer outro cataIogo
nacional ou estrangeiro. Recebera
tudo na altt:ra propria.
ANO MUNDIAL DOS REFUGIADOS
JOGOS OLIMPICOS 1960
Continua a procura, sem cessar,
destas emissoes. Em «stock» tudo
que tem sido emitido. Inicie ou
complete 0 seu tema, remetendo-me a sua mancolista.
Filate1ia
SERGIO W. DE SOUSA. SIMOES
Selos e material filatelico
Telefone 22657
CALDAS DA RAINHA

o

Tio Rico da America, ...

Recentemente, Ii numa revista, suponho
que americana, urn artigo que veio mais
urna vez confirmar qUaD poderosa e a for!;a
da Imp,rensa, no tocante a 'divulga!;ao da
informa!;aO e do born gosto. Dizia 0 autor
que antigamente os filatelistas coleccionayam de acordo com 0 Yvert ou com 0 Scott.
Contudo, actualmente, parecia que muitos
novatos coleccionavam d e acordo com 0
magazine «Life» ...
Por certo que todos 'a inda estao recordanos daquele numero da «Life» que reproduzia, em cores f.idelissimas, as mais Jindas
series tematicas de ,fllores, peixes, passaros,
barcos, que sei eu, todo urn mundo de beleza maravilhosa. De justi!;a e de salientar
que urna boa p ercentagem das reprodu!;Oes
era das nossas series do mtramar, e ja
que, na nossa imprensa diaria, pouco au
nada se disse a tal respeito, aqui fica esta
modesta referencia, e um 'a gradecimento especi~l, nao so a «Life. , como aos nossos
Correios do Ultramar, que tao boa aC!;aO
propagandistica tern feito em prol da reabilita!;ao do selo portugues.
Nao se passava urn dia, ,dizia 0 artioulista, que deve ser comerciante, que nao
aparecessem, na sua casa comeroial, pseudo •
fjlatelistas que desejavam comprar e coleccionar os selos reproduzidos no nUmero
da «Life». Ora, de entre as vanas series
'reproduzidas, encontrava"se como nao poderia deixar de .ser, ados passaros de Angola, e, a proposito, 0 articulista fazia este .
cu·riosissimo comentario, .para n6s, portugueses, que de ha muito usamos a expressao do «ti~ rico 'da America», para significar 0 nababo ou milionario:
«De entre todas as series reproduzidas,
ados passaros de Angola foi a que sofreu
os mais fantasticos aumentos de pre!;o, de
1951 para ca. Somente urn ti~ rico a podera
actuaImente comprar». Cito de cor, e pe!;o
desculpa se me afastei algLma coisa do
texto oI1iginal.
E~ta referencia ao ti~ rico teve. para

Pelo
Dr. Romano Caldeira Cilmara

mim, urn sabor especial, uma vez que nos
da a nos, portugueses, 0 privilegio de possuiI', pelo men os em pensamento, uma das
mais ·desejadas e apetecidas series que deram origem e serviram de prototipos a todasaquelas que apareceram desde 1951.
E mmto embora n ao possua uma Unica
serie desses passaros famosos, aqui mca este
ligeiro apoIlltamento, para 'alegrar 0 cOI'a!;ao
dos feJizes possuidores destes tesouros artisticos ...

s E

l

o s

BAVIERA
ALEMANHAS OCIDENTAL
E ORIENTAL
BERLIM
Contra referenca, envip 11 escol~a.
Envie manco!ista, sem compromisso.

RUDOLF JANH
HERRSCHING
Bayem - D. Btlltdesrpubl.

gegr. 1920

Portaria
Pela Portaria n." 14.549, de 23 de Setembro de 1953, foiaprovado 0 novo emblerna
dos CTT, constituido pela imagem equestre
de uma postilhao emboclllIl.do a buzina, conforme as formas graficas anexas a referida
portaria.
Embora nada haja a objectar quanto
ao motivo oadoptado, 0 me5IIIlO se nao po de
dizer quanto a sua realizacao grMica, pois
se reconhece ser susceptivel de estilizac;ao
mais pmeita.
M6m disso, ha que ter em conre a natural evoluc;ao do gosto.
Por isso se julga inccmveniente a subordinacao rigida a uma iformagrafica imutavel, havendo, por consequencia, necessidade de modificar a 1"eQacc;ao do diploma
em causa.
Nestes termos:
Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, peIo MinistJro daIS Comunicac;5es,
que 0 emblema dos CTT seja constituido
pela imagem equestre de um posti:1hao embocando a buzina, represeJlltado em formas
graticas adequadasas conveniencias da
composic;ao.
Ministerio das Comunicac;oes, 17 de De-

n

o

17 474

zembro de 1959. - 0 MinistJro das Cornunicac;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro.

o volume referente a 1961 aparecera em
Outubro de 1960. Ate 1 de Agosto de 1960,
os coleccionadores, clubes e comerciantes
de selos interessados devem enviar as suas
indicac;5es para trocas ou ,aJIliuncios comerciais para inserc;ao gratuita (indicar duas
referencias) .
Se 0 desejar, escreva a pedir 0 imp'l"esso
de informac;ao, mas nao se esquec;a da
data de encerramento.
Prec;o do volume 'Ii publicar: DM 6,00,
US$I,50, ou 10 sh 5d. com porte pago.
Contem milhares de ofertas de trocas
para coleccionadores de todos os ,poaises, enderec;os de comerciantes, cIubes e publicac;oes filatelicas de todo 0 mundo.
Dirija-se antes de 1 de Agosto de 1960
ao editor Lothar Kruger, Rarnsteinweg 11,
Berlin-Zehlendorf, Western Germany.

ClUBES F/LA TEL/COS
Clube Filatelico de

~o~aMbique

realizaraJT1-se recentemente as eIeig5es dos novos
CDl-pOS dlrectivos do prestigioso <clube
.£i'ilatellco de Mogarnbique>, tendo sido
eleitos os seguintes:

EfectLvos: J. Mateus Saloio; Tomas
Amado Aguiar
Substitutos: Alberto dos Anjos; Artur :\r. Miranda

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Jose Maria Folgosa
Secretnrio: Manuel Marques Pires
Tesoureiro: Edmundo dos Santos
lvIatos
Vogais: A,nto.nlo Manuel Bispo; Jose
,.:c Sousa Horta
Substitutos: Mario de Barroca Lobo;
Miguel de Aragao Louren~o.
o cClube Filatelico de Portugal:.
sauda os novas corpos dlrectivos do
c: Clube Filatelico de Mogambique>, c
pOe ao seu tnteiro dispor as paginas
desta. .'evista.

Presidente: Dr. Luis J. G. Figueiredo
Paiva
Vice-Presidente: Alfredo Dias
I." Secretnrio : Armando Boavida
Ramos
2." Secretario: Renato de Barros
i<'olgosa

CONSELHO FISCAL
Presidente: Ant6nio A. P. Pinto de
ivIacedo

" POLSKA 60"

INTERPHIL

~

Em Lourengo Marques,

Exposi~ao Filatelica I nternacional

DmECQAO

No pr6ximo verno, de 3 a 11 de
reaUza-se em Vars6via uma
impGrtante exposi~ao filatelica !nternacional, acerca da qual a Federa!;ao
Polaca de Filatelistas nos envla regularmente noticias.
Esta exibigao serve para comemorar 0 centenario do selo postal da Po16nia, data grande, que coincide .::om 0
milenruio da nagao polaca; e, alem
disso, a primeira reuniao deste genero
que tern lugar na Europa Oriental.
A !<'edera!;Ao polaca espera urn notavel sucesso de propagooda para este
p.mpreendimento, para 0 qual tean 0
apoio do seu ministerio dos Correios c
'J.'elecomunicagoes.
Dado 0 grande interesse que certamente tem despertado nos melos filateU!!OS mundials, a F.P.F. confia que 0 nivel da sua exposi!;ao seja muito elevado;
a sua represcnta!;Ao nacional sera a
mais representativa dos seus 3.000 membros, e a contribui!;ao estrangeira sera
escolhida entre 1.000 pedidos de participa9ao, ja recebidos de 36 palses. lsto
permite uma escolha severa, exigindo
que cada participante se recomende,
pelo men os, por l1ma medalha de prata
obtida em exposigao nacional.
Assim, po de supor-se que a aprecil:l.gao dos quadros que van preencher GOOD
metros quadrados do iPallA-cio da Cultura e das CH!ncias, tenha 0 maior interesse.
Estariio presentes a colecgao da Ratnuma Isabel II de Inglaterra, a de Sir.
John Wilson, conservador das c olec~Oes
filatelicas da coroa inglesa, a do Museu
de Wroclav, a colp. c ~ao Steerynsky, de
Chicago, e colecgoes especializadas de
selos classicos de mals de 20 palses.
Preve-se uma participagao polaca de
grande nivel, o::omportando nOmead8Jllentc uma colec!;.Jo postal em 15 volumes,
rom sel03, inteiros postais e 'Jblitera~oes,
colecri'cs de cartas p r' fila t elicas. ootudos cientificcs de o1:.l1 tera'Joes e <Jutros
de muito interesse.
Seten~bro.

o Juri, com representantes 'da Po16nia, Austria, Belgica, U. S. A., Finlandia, Fran!;a, Inglaterra, Rlingr1ia,
Israel, Italia, Alemanha OCidental, Suecia, Chocoslovaquia, Turquia e Jugoslavia, procedera a atribuigAo de 3 Grandes Premios (de Ronra, Lnterna-cional e
Naclonal) e de 3 Premios Especiais para
as melhores colccgoes de selos estrangeiros. polacos e para a melhOir colecr:ao temati.ca.
Dura;nte a c:Polska 60>, tern Ingar 0
Congresso da Federagao Internaclonal
de Ftlate1ia, para dlscutir assuntos de
peritagem, luta contra as falsifica!;oes,
interesse da jurventude pela filatelLa. e
estreitamento de contactos filatelicos mte;rnacionais. Esta reuniao e mais ums.
garantia de que na Exposigao llnternacional de Vars6via se vao reunir os
mals eminentes representantes dos coleccionadores de selos de todo 0 mundo.

Banco

Nacional

Ultramarino
PRORROGAQAO DO PRAZO DE RECOLHA DE NOTAS NA PROVINCIA
DE CABO VERDE

a Banco Nacional lntramarino infOl rna ae que foi prorrogado para 30
de Setembro pr6ximo futuro 0 prazo
[lara a recolha das notas da emissao
.. Bartolomeu Dias:., cujo prazo inicial
para a re ~olha terminava em 31 do cor;'ente ! I S.
,boa, L:! de Maio de 1960.
o ADMINISTRADOR,
Gabriel Teixeira
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reais ou n ao, 0 que nos interessa ternos de
reconhecer e que se iramva de uma serie
com intuito de pura vigarice especulativa.
Tivemos outros casos identicos I!1aS pfovincias Ultramarinas, e talvez voltemos a fular
deles .
C. George devia conhecer a fundo a questao destes selos, e e muito possivel que
intencionalmente t rocasse 0 nome do seu
criador.
Melville com certeza que lOao errava em
indicar 0 nome do fabricante, sem ter 0
cuidado de primeiro aprofundar 0 assunto.
Vejamos todos os seus trabalhos e a sua
maneira de investigar. Em face disto surge
uma duvida. Quem foi 0 criador dos seIos?
Henry W. ou J. dos Anjos Tome? Ou nenhurn deles?
Na parte respeitante ao valor facial dos
selos, 100 dize!I' d e C. George, 0 fruIsificador
usou 0 sistema usado no Continente para
os selos tipo «Mouchon", mas esta informac;ao nao e exacta na totalidade. Ha valores que nao -se conhecem dos sfllos de
Ba:teca, e que existem na serie de «Mouchon D, ·a sab er: 80, 150 e 300 reis, para nao

fa:larmos de 500 reis, porque este, como sabernos, s6.EOO posta a circular em 1 de Julho
de 1896.
A mood a facial «AngellaD, que C. George
i!lldicou como sendo em homenagem a actriz
Angela Pinto, nao nos parece Ide aceitar. A
grande actriz Angela Pinto, nascida a 15 de
Novembro de 1896, falecida em 9 de Marco
de 1925, sempre usou 0 nome de Angela apenas .com urn «J.", e veja-se por exemplo 0
desenvolvido artigo publicado 100 numero
da revista 0 «TripeiroD, Pomo, onde estao
publicadas zincogmvuras de bilhetes da
epoca em que viveu Angela Pinto. «Tripeiro» - V Serie - Ano XV - 3 Julho de 1959.
Notadas estas discrepancias com as indicac;oes de C. George, tudo nos Ileva a supor que houve intenc;ao de -detu11par as nomes e faetos. A fotografiia do selo de Bateca, inserto neste amigo, foi-nos cedido pelos
nossos amigos F. Castel-'Branco & Filho,
Ld.·, e [laO teria ele, e todos os restantes,
pertencido a volurnosa colecc;ao de C. George, vindo tudo em reforc;o das nossas cbjecC;5es?

A SEVERA
RUA D'&S GAVEAS, 55-57
TELEF. 34006

*

*

LISBOA

BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE T'PICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas

.

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

BRASIL

Pelo
Dr. Ant6nlo de Almeida Figueiredo

«CATALOGO SANTOS LEITAO & C.""

A 23." ediC;ao, para 1960, deste con.hecido
catruogo, editado no Rio de Janeiro, Av.
Grac;a Alranha, 169, vern sensivelmeaIte melhorada, em relac;ao as anteriores. A parte
respeitante aos selos do Ianp6I1io, revista
pelo Dr. Renato A. Machado, aipresenta-se
na forma definitiva, e passa a incluir cotac5es de quadras e pares novos, assim como de inteiros postaJis.
Revistas tambem, completamoote, as restantes emiss5es, aoresrentando-se, para os
comemorativos, cotac;oes para quadras com
carimbos de primeiro dia.
Sao incluidas nurnerosas v.a riedades. Gravuras elucidativas, sobressaindo numa ediC;ao bastante bem impressa e cuidada. Obra
muito ulli, sobretudo para os coleccionadores especializados, 0 que nao 'quer dizer
que os restantes nao a possam, e devam,
utilizar corn muito p'roveito.
«CATALOGO DE SEWS «BANDElRANTE»

Editado em S. Paulo, R. Libero Badar6,
443, pelo Dr. Francisco Schiffer, 0 <tCa.talogo ,de Selos «Bandeirante», de que temos
presente a 18." edic;ao, pam 1960, maniem
a boa a.presentac;ao e 0 ouidado das anteriores. Menciona muitas variedades, que
exemplifica com numerosas gravuras. Papel
e impressao razoaveis. Cotac;5es muito diferentes das do cataIogo acirna indicado.
A separac;ao de selos em emiss5es de
correio normal e comemorativos, pode ter
a sua raziio de ser, mas torn a mais dificil
a arrumac;ao de selos numa colecc;ao geraJ.

ESPANHA

.------

«CATAWGO GALVEZ"
Eilitado por M. Gal,vez, Madrid, Calle
Principe, 1 - a edi(;ao para 1960, deste magnifico catalogo, bern conhecido de todos os

coleccionadores de selos de Espanha, apresenta~ sensivelmente melhorada, em relac;ao as anteriores, por forma a que, em
todos os aspectos, e 0 m elhor ate agora editado.
«LISTA DE OFERTAS DA CASA EUGENIO
LACH,.

Recebemos a Iista de ofertas n .O 140de Maio de 1960, da casa E. LIaoh - PI. Cataluii.a 21 - Barcelona, respeitante as series
de sel~s de Equador a Funchal. Deve interessar a ,s ua consult a pe10s nossos s6oios,
a disposic;ao dos quais se eILContra na Secretaria do Clube.
"MANUAL DEL EXPERTO EN SELLOS DE
ESPAfJ'A (1850-1900)>>, pelo Dr. Luis Bids

Magnificamente editado por AguilarMadrid, 0 «'Manual del E~erto en Sellos
de Espaiia (1850-1900)>> constitui uma obra
fundamental e in-dispensavel a todo 0 coleccionador de selos. Note-se que nao dizemos a todo 0 coleocionador de selos de Espanha, mas sim, a todo 0 coleocionador em
geral. As suas 320 paginas, muitissimo bem
impressas, e recheadas de 6ptimas e elucidativas gravuras, constituem urn manancial
de conhecimentos d.ificil de encontrar agrupado de maneira iao sugestJiva.
Diz 0 autor que «esta obra e uma recompilaC;ao de normas, instruc;5es e comentarios para 0 nao perito na peritagem de
selos de Espanha; deste modo podera ern
qual,q uer momento saber se 0 selo que passui au procura adquirir e legitimo ou falso,
com muitas probabilidades 'de acertar, dado
que ha caso muito dificeis ... », porque «... coleccionar selos de Espanha sem conhecer
o seu valor, sem saber 0 seu estado, sem
reconhecer neles a sua autenticidade, e uma
insensata maneira de gastar dinheiro, sem

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SAC(!)S DE PAPEL

SELOS DE PORTUGAL

-em -

E ULTRAMAR

Ovar - Argoncilhe - Serzedo
O/elros - Porio

SOBRESCRITOS DE 1. DIA
E BOSTAIS MAXIMOS

peaiodo de 27 de Agosto a
0 patrocirnio
cIa Associa~ao Federal da Uniao Austriaca
de Coleccionadores de Selos, realizar-se-a,
na cidade de Mozart e dos Festivais, UIila
grande exposi~ao internacional de selos sob
') nome de

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

JUVABA 60

92
Telefones

Durante

PAC;OS DE BRAMDAO

MATERIAL

234

FILAT~LlCO

Fabrlco de canolinas e todos 05
papels fracclonlldos em resmas
e boblnes - - - -

BARATA DAS NEVES

Fabrico manllal e
mecanico de sacol

Rua da Trindade, n." 5·1." Dt.·

Escrlt6rlo

e

Sede

LISBOA 2

em

(Par carresjJOndencia)

S. PAlO DE OLEIROS

A Coso

A.

Molder

esta sempr~ compradora de colecc5es, stoks, variedades, cartas, blocos. pares, provas, reimpress5es, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, <;:om os precos de venda,
ou faca 0 seu pedido por manc~lista, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1.0 dB Dezambro, 101.3. (Ilevador)
0

Telefone

21514

LISBOA

0

4 de Setembro de 1960, sob

0

Manuel Francisco do
Couto & Filholl

JUVABA 60

(SaIzbUI'go e a ideia de EUil'opa) cuja
foi COIlllfiacIa ao Sr. H. Aigner,
Gabelsbergerstrasse, 30/1.°, Salzburg, Austria.
Esta exposi~ao tern lugar na .. Casa da
Europa», moderna instaJ.a~ao para congres50S, situada num belissimo parque, formando urn conju.ntodigno de en.quadrar mani·
festa~oes deste genero.
As inscri~, abertas ate 15 de Julho,
podem ser feitas para coI~Oes gerais e
especializadas de pafses ewropeus, para col~oes tematicas directa ou indirectamen.te
relacionadas com a ideia de Europa, ou
para Iiteratura filateIica.
Alem dos premios habituais nestas competi~Oes, serao atribuidos esteano, pela porimeira vez, como premios de hoom, os «Touros de Salzburgo», estatuetas em ouro, prata e bronze.
Funcionara urn rposto de correio especial,
com carimbo comemorativo da exposi~ao,
e O1l,tro especial Pflira 0 1.0 dia. Nurnerosas
manifesta~Oes sociais terao lugar durante 0
periodo ,cIa oExposi~ao, na qual rpQdem par·
ticipar Itodos os visttaJIlJtes, desde que se
dirijam previamente a Administra~ao.
administra~o

Catalogo LANDMANS
de selos desportivos
Apareceu a edi~ao de 1960, com
texto em 5 linguas, e 900 paginas,
com descri~Oes e gravuras de 2.550
selos e 460 oblitera~Oes desportivas,
e resultados de proVas olimpicas de
todo 0 mundo.
Pr~o $8.50 (mais $1,00 de porte)
ou 5.000 Iiras com porte pago, pagamento anteoipado. Pedidos a G.
Landmans, Corso Vitt. Emanuele
22, Milano. Italia.

NOTIS SOHRE 0 CARl MHO
"conCjR€SSO"
Por
Durval Arnaldo Pereira de Brito

No nUmero 103/104 do «Boletim do C. F.
P.", vern urn artigo do Senhor J. R. Dias
Ferreira, sobre uIdentifica~ao do carimbo
«CONGRESSO".
o carimbo, segundo urn oficio que tenho
dos C.T.T., datado de Maio de 1959, ohegou
a encOlIltrar-se inutJilizado, embora depois
disso tenha voltado a ser usado.
Segundo elementos que tambem tenho
em moo poder, esta maI'Ca, alem de ter
sido utilizada em 14-6-51, na Camara do
Comercio Internacional, foi-oainda em:
Setembro de 1958 - Sextos Congressos
Internacionais de Medicina Tropical e de
Paludismo.
•
J unho de 1959 - 1." EJQPosi~o Filatelica
do Olube BP.
7.° Congresso do Secretariado Internacional Cat6lico da Irnffulcia.
Dezembro de 1959 -1.' Exrposi~o Filatelica de Correio A6reo.
1.' Exposi~ao Filatelica Tematica (Dia do
Selo).
:e de erer que ,tenha sido usada muitas
mais vezes, nomeadamente no periodo de
Junho de 1951 a Setembro de 1958.
Talvez algum marcofiJista tenha no seu
avquivo elementos que possa fomecer sobre
a utlHiza~ao desta marca, noutras datas. util
seria que os dessem a conhecer.

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

Telet. 834108

LI8BOA

(PORTUGAL)

SASE
*

Em 24 de Julho, deve ser emitido no
Brasil wn selo comernorativo do Ministerio da Agricultura, cujo primeiro titular
foi 0 Almirante Joaquim Jose ,Imicio, Visconde de InhaUima, portugues de nascimento.

*

Esta a ser usada, na conseI1Vac;:ao dos selos, uma tecni.ca que por mmtos e considerada ~evolucionaria. Consiste esta na plastificac;:ao dos selos, ou melhor, no seu envoLvimento por meio de duas supeI1ficies de
plastico transparente, bastante fino, e soldadas nos bordos por meio de cunhas metaHcas aquecidas a f1:emperatum conveniente.
Assim, 0 selo fica metido num enrv61ucro
hermeticam.ente fechado, intJ.'lansponivel as
poeiras, aos microorganismos e, 0 que e
mais importante, a acc;:ao da humidade, e\ritando-!Se assim as consequentes manchas de
ferrugem.

*

~

considerada, na :tndia do sr. Nehru,
urna agressao cfilatelica», 0 facto do
Paquistao ter eamtido urn selo no qual a
area de Caahemira foi con:siderada como fazendo parte do territ6rio do Paquistao.

*

0 mllVio «Queen Elisabeth» trnnsportou
de InglatelT<l .p ara a Fei.ra das Industrias Britanicas, em Nova York, 6.000 selos
«Penny Black», que foi 0 primeiro lSdo a
ser emitido em todo 0 Ml\lIlJ:do, e a1Valiados
em 1 milhao e SOO mil d61ares. Durante 0
trajecto e inclusive na Ex:posic;:ao, est:as 6.000
preciosidades foram guar.dadas noite e dia
por policia annada.

*

Apareceu urna .r arldade que interessa a
todos os cOileccionadores de Co!1reio Aereo: 0 selo do Chile, de Henry Durant, legenda 1859-1959, cruZ Roja Internacional,
'lpresen.ta na face uma nitida dupla impressao, e, no verso, a impressao da parte correspondente a cor preta do mesmo selo.

*

A Scott Publications Inc., ap6s a sua integrac;:ao na Esquir Inc., ja imp·rimiu a
parte IV do Album Internacional do Scotts.
Mantem-se 0 mesmo paJdirao, quanto a qualidade e apresen.mc;:ao.

*

Na Exposic;:ao Filat61ica Ternatica Regional de ValparafJSo, no Ohile, efectuada em Fevereiro dest~ ano, foram fixadas
as seguintes pontuac;:Oes qUal!1to a classificac;:ao: Apresentac;:ao geral - 30 pontos ;
Presenc;:a de pec;:as filaMlicas - 25 pontos;

QUE 1••••
Amplitude e grau de desenvoLvimento
tema - 25 pontos; Eistudo dos selos pontos;e ftnalmente, 0 que e importante,
sem importfmcia, Raridade dos selos pontos.

do
25
ou
10

*

E s ta anunciada para 26 de Setembro
prorimo a ernissao, pelos U.S.A., de tUn
selo de 40, para comemorar 0 centenario
do 1.0 tratado de amizade e comercio com 0
Japao. Este pais ja emitiu em Marc;:o Ultimo
urn selo comernorativo do mesmo famo.

*

Foi emitida na ilha Herm, Itres millias
de Guernesey, no canal da Mancha, L:ma serie especial de 6 selos, comernomodo 0 casamento da Princesa MaITgarida.

*

dist~e

Os U.S.A. 'Vao emitir em 28 de Agosto
urn selo que os coleccionadores terna-

ticos de MediciJna terao de illlcluir nas suas
colecc;:Oes, e que, pelo seu alto significado
humano, conrvem assinalar. A cregenda pade
traduzir-se como segue: "De ernp,rego aos
incapaoirtados fisicos» .

*

A Federnc;:ao Internacional de Filatelia
(F.I.P.) tern aotualmente 28 membros,
correspondentes a 22 paises na Europa, 1
na Africa, 1 na Asia, e 4 lIla America.

*
*

Descobriu.-se recenternente 0 3.° tete-beohe do selo de 5c de 1882 Ida Suic;:a.

Foi constituida em 25 de Abril de 1960,
em Strasbourg, Fram<;a, a I." :Assembleia
Constttutnte da Federac;:ao Intemacional das
Sooiedades Aero Filatelicas, F.I.S.A. Suas
func;:6es principais serao 0 servic;:o de informac;:c3es sobre primeiros voos, Iuta contra
os faJIsificadores, patr<>cinio de ex:pooic;:5es
aerofilaotelicas internacionais etc. 0 Clube
Filateli'Co de Portugal e 0 13.° membro.

*

0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal recebeu eonvite para aJSSi.stir a
Balsa Lnternacional de Negociantes de Selos
de 1960, que se realizani em 12 e 13 de IuIho proximo, das 10 as 18 hora'S, na Adelphi
Suite, Waldorf Hotel, Aldwych. em Londres.
Sera a maior Bolsa realizada depois da
guerra de 1945, e coincidira com a Exposi!;ao
Intemacional de Selos a efectuar no Royal
Festival Hall.
Esta assegurada a participac;:ao de nove
paises estrangeiros, e e ja muito avultado
o nWnero de negociantes inscritos, idos de
todo 0 mundo.

o nosso prezado cons6cio Rebelo de Sousa, distinto colaborador desta' revista, publicando, na sua habitual secc;:ao filatelica no
"Jornal do Comercio», 0 aJrtigo de C. George, «Os selos de Bateca», resuscitou urn dos
pontos obscuros ·da <l'D;tiga filatelia portuguesa, que nao esta bem esclarecido. Quase
ninguem ouviu falar desses selos, e par isso
vamos reproduzir 0 artigo, 'a ntes 'de anaHza-do:
OS SELOS DE BATECA - Uma mistifica9iio filatelica (de C. George)
«Faleceu na Holanda, no ano passado, urn
homem que, nos liltimos moo do s6culo
passado, deu bastante que falar nos m eios
filate.Iicos, nao s6 pontugueses, mas tambem
estrangeiros.
Veio para Lisboa, lIlessa epoca, urn hoImdes, Henri W, que tinha sido ernpregado
numa casa comercial no Congo Belga. Por
desavenc;:a com os patrOes, abandonou 0
IL:.gar e veio para Lisboa, onde se estabeleceu com neg6cio Ide produtos coloniais. Nunca ouvi queixas contra ele com respeito a
estes neg6cios, mas, filateticamente, em um
dos maiol'es intrujc3es que ea tern aparecido, e urn rnenti·roso como ha poucos.
Nurna das suas viagens IIlO interior de
Africa, tinha visi-tado urna regiao na zona
de i'll'fluencia francesa, denominada Bateca.
Era urn pais independente, que tinha servi!;O de correio organizado, mas onde nao se
seI1Vliam de selos, (e ele disse-me?) que 0
regulo 0 tinha ep.carregado de mandar fabricar e enviar para la, os selos necessarios.
Foi ao Faustino Martins, escolher urn selo
para servir de modelo, e escolheu urn Sirmoure. Encarregou urn gravador na rua do
Ouro, que ainda hoje ex,iste, de fazer urn
«cliche» parecido 'que serviu para litografar
os selos. Ell disse-lhe mais que urna vez.
que estava fazendo asneira, que ninguem
caia no logro, mas ele teimava que nao
havia logro, que tudo era como ele dizia,
e que me havia de con veneer.

Por
Jose Rodrigo Dias Ferreira

Urn dia trouxe-me uma prorva dos selos,
nao picotadas e sem 0 algarismo do valor
porque ele adoptou 0 ·s istema ernpregado
para os selos do tipo Mouchon, entao em
uso. Quando via a prova disse-lhe:
- Mas porque 'c orreios em portugues?
- POT ser essa a lingua la empregada,
respondeu ele.
- E 0 pais chama-se Bateca, ou Bateken?
- Bateca, respondeu ele, Bateken e 0 genitivo.
- Mas em portugues 0 genitivo e formado com a palavra de, nao se altera 0 final
das palavras.
- Sim, disse ele, mas la nao faJIam urn
portugues puro.
- Isso e interessante, disse-lhe eu, mas
o que sal ta 11 vista e dOillde veio 0 lIlome da
maeda.
Ora, nesse tempo 0 W. estava apaixonadissimo, creio que platonicamente, da atriz
Angela Pi,n to, entao no 5ell auge. Qu.ando
ouviu as minhas palavras, corou ate as oreIhas e, muito atrapalhado, exclamou:
«Disparate, esse e 0 nome da moeda do
pais, nao e invenc;:ao minha, e pronuncia·_e
Angela».
Nao me lembro quantos selos compunham a sene, mas eram os mesmos valores
que os selos de Portugal, mas noutras cores. Po-los a venda, mas nao encontrou compradores. Como havia coleccionadores que
preferiam selos usados, mandou d'azer carimbo, como os nossos de 1868, mas maior
e com urn B no meio. Lembrou-se que os
selos talvez tivessem melhor venda se llateca fizeS'3e parte da Uniao Universal, e
par isso escreveu para Berne, a seeretaria
da Uniiio, mas de hi responderam que a
entrada dum pais s6 poderia ser resolvida
inurn congresso, e se Bateca tinha correio
organizado, tinha que pedir autorizac;:ao pa-

SASE
*

Em 24 de Julho, deve ser emitido no
Brasil wn selo comernorativo do Ministerio da Agricultura, cujo primeiro titular
foi 0 Almirante Joaquim Jose ,Imicio, Visconde de InhaUima, portugues de nascimento.

*

Esta a ser usada, na conseI1Vac;:ao dos selos, uma tecni.ca que por mmtos e considerada ~evolucionaria. Consiste esta na plastificac;:ao dos selos, ou melhor, no seu envoLvimento por meio de duas supeI1ficies de
plastico transparente, bastante fino, e soldadas nos bordos por meio de cunhas metaHcas aquecidas a f1:emperatum conveniente.
Assim, 0 selo fica metido num enrv61ucro
hermeticam.ente fechado, intJ.'lansponivel as
poeiras, aos microorganismos e, 0 que e
mais importante, a acc;:ao da humidade, e\ritando-!Se assim as consequentes manchas de
ferrugem.

*

~

considerada, na :tndia do sr. Nehru,
urna agressao cfilatelica», 0 facto do
Paquistao ter eamtido urn selo no qual a
area de Caahemira foi con:siderada como fazendo parte do territ6rio do Paquistao.

*

0 mllVio «Queen Elisabeth» trnnsportou
de InglatelT<l .p ara a Fei.ra das Industrias Britanicas, em Nova York, 6.000 selos
«Penny Black», que foi 0 primeiro lSdo a
ser emitido em todo 0 Ml\lIlJ:do, e a1Valiados
em 1 milhao e SOO mil d61ares. Durante 0
trajecto e inclusive na Ex:posic;:ao, est:as 6.000
preciosidades foram guar.dadas noite e dia
por policia annada.

*

Apareceu urna .r arldade que interessa a
todos os cOileccionadores de Co!1reio Aereo: 0 selo do Chile, de Henry Durant, legenda 1859-1959, cruZ Roja Internacional,
'lpresen.ta na face uma nitida dupla impressao, e, no verso, a impressao da parte correspondente a cor preta do mesmo selo.

*

A Scott Publications Inc., ap6s a sua integrac;:ao na Esquir Inc., ja imp·rimiu a
parte IV do Album Internacional do Scotts.
Mantem-se 0 mesmo paJdirao, quanto a qualidade e apresen.mc;:ao.

*

Na Exposic;:ao Filat61ica Ternatica Regional de ValparafJSo, no Ohile, efectuada em Fevereiro dest~ ano, foram fixadas
as seguintes pontuac;:Oes qUal!1to a classificac;:ao: Apresentac;:ao geral - 30 pontos ;
Presenc;:a de pec;:as filaMlicas - 25 pontos;

QUE 1••••
Amplitude e grau de desenvoLvimento
tema - 25 pontos; Eistudo dos selos pontos;e ftnalmente, 0 que e importante,
sem importfmcia, Raridade dos selos pontos.

do
25
ou
10

*

E s ta anunciada para 26 de Setembro
prorimo a ernissao, pelos U.S.A., de tUn
selo de 40, para comemorar 0 centenario
do 1.0 tratado de amizade e comercio com 0
Japao. Este pais ja emitiu em Marc;:o Ultimo
urn selo comernorativo do mesmo famo.

*

Foi emitida na ilha Herm, Itres millias
de Guernesey, no canal da Mancha, L:ma serie especial de 6 selos, comernomodo 0 casamento da Princesa MaITgarida.

*

dist~e

Os U.S.A. 'Vao emitir em 28 de Agosto
urn selo que os coleccionadores terna-

ticos de MediciJna terao de illlcluir nas suas
colecc;:Oes, e que, pelo seu alto significado
humano, conrvem assinalar. A cregenda pade
traduzir-se como segue: "De ernp,rego aos
incapaoirtados fisicos» .

*

A Federnc;:ao Internacional de Filatelia
(F.I.P.) tern aotualmente 28 membros,
correspondentes a 22 paises na Europa, 1
na Africa, 1 na Asia, e 4 lIla America.

*
*

Descobriu.-se recenternente 0 3.° tete-beohe do selo de 5c de 1882 Ida Suic;:a.

Foi constituida em 25 de Abril de 1960,
em Strasbourg, Fram<;a, a I." :Assembleia
Constttutnte da Federac;:ao Intemacional das
Sooiedades Aero Filatelicas, F.I.S.A. Suas
func;:6es principais serao 0 servic;:o de informac;:c3es sobre primeiros voos, Iuta contra
os faJIsificadores, patr<>cinio de ex:pooic;:5es
aerofilaotelicas internacionais etc. 0 Clube
Filateli'Co de Portugal e 0 13.° membro.

*

0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal recebeu eonvite para aJSSi.stir a
Balsa Lnternacional de Negociantes de Selos
de 1960, que se realizani em 12 e 13 de IuIho proximo, das 10 as 18 hora'S, na Adelphi
Suite, Waldorf Hotel, Aldwych. em Londres.
Sera a maior Bolsa realizada depois da
guerra de 1945, e coincidira com a Exposi!;ao
Intemacional de Selos a efectuar no Royal
Festival Hall.
Esta assegurada a participac;:ao de nove
paises estrangeiros, e e ja muito avultado
o nWnero de negociantes inscritos, idos de
todo 0 mundo.

o nosso prezado cons6cio Rebelo de Sousa, distinto colaborador desta' revista, publicando, na sua habitual secc;:ao filatelica no
"Jornal do Comercio», 0 aJrtigo de C. George, «Os selos de Bateca», resuscitou urn dos
pontos obscuros ·da <l'D;tiga filatelia portuguesa, que nao esta bem esclarecido. Quase
ninguem ouviu falar desses selos, e par isso
vamos reproduzir 0 artigo, 'a ntes 'de anaHza-do:
OS SELOS DE BATECA - Uma mistifica9iio filatelica (de C. George)
«Faleceu na Holanda, no ano passado, urn
homem que, nos liltimos moo do s6culo
passado, deu bastante que falar nos m eios
filate.Iicos, nao s6 pontugueses, mas tambem
estrangeiros.
Veio para Lisboa, lIlessa epoca, urn hoImdes, Henri W, que tinha sido ernpregado
numa casa comercial no Congo Belga. Por
desavenc;:a com os patrOes, abandonou 0
IL:.gar e veio para Lisboa, onde se estabeleceu com neg6cio Ide produtos coloniais. Nunca ouvi queixas contra ele com respeito a
estes neg6cios, mas, filateticamente, em um
dos maiol'es intrujc3es que ea tern aparecido, e urn rnenti·roso como ha poucos.
Nurna das suas viagens IIlO interior de
Africa, tinha visi-tado urna regiao na zona
de i'll'fluencia francesa, denominada Bateca.
Era urn pais independente, que tinha servi!;O de correio organizado, mas onde nao se
seI1Vliam de selos, (e ele disse-me?) que 0
regulo 0 tinha ep.carregado de mandar fabricar e enviar para la, os selos necessarios.
Foi ao Faustino Martins, escolher urn selo
para servir de modelo, e escolheu urn Sirmoure. Encarregou urn gravador na rua do
Ouro, que ainda hoje ex,iste, de fazer urn
«cliche» parecido 'que serviu para litografar
os selos. Ell disse-lhe mais que urna vez.
que estava fazendo asneira, que ninguem
caia no logro, mas ele teimava que nao
havia logro, que tudo era como ele dizia,
e que me havia de con veneer.

Por
Jose Rodrigo Dias Ferreira

Urn dia trouxe-me uma prorva dos selos,
nao picotadas e sem 0 algarismo do valor
porque ele adoptou 0 ·s istema ernpregado
para os selos do tipo Mouchon, entao em
uso. Quando via a prova disse-lhe:
- Mas porque 'c orreios em portugues?
- POT ser essa a lingua la empregada,
respondeu ele.
- E 0 pais chama-se Bateca, ou Bateken?
- Bateca, respondeu ele, Bateken e 0 genitivo.
- Mas em portugues 0 genitivo e formado com a palavra de, nao se altera 0 final
das palavras.
- Sim, disse ele, mas la nao faJIam urn
portugues puro.
- Isso e interessante, disse-lhe eu, mas
o que sal ta 11 vista e dOillde veio 0 lIlome da
maeda.
Ora, nesse tempo 0 W. estava apaixonadissimo, creio que platonicamente, da atriz
Angela Pi,n to, entao no 5ell auge. Qu.ando
ouviu as minhas palavras, corou ate as oreIhas e, muito atrapalhado, exclamou:
«Disparate, esse e 0 nome da moeda do
pais, nao e invenc;:ao minha, e pronuncia·_e
Angela».
Nao me lembro quantos selos compunham a sene, mas eram os mesmos valores
que os selos de Portugal, mas noutras cores. Po-los a venda, mas nao encontrou compradores. Como havia coleccionadores que
preferiam selos usados, mandou d'azer carimbo, como os nossos de 1868, mas maior
e com urn B no meio. Lembrou-se que os
selos talvez tivessem melhor venda se llateca fizeS'3e parte da Uniao Universal, e
par isso escreveu para Berne, a seeretaria
da Uniiio, mas de hi responderam que a
entrada dum pais s6 poderia ser resolvida
inurn congresso, e se Bateca tinha correio
organizado, tinha que pedir autorizac;:ao pa-

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SAC(!)S DE PAPEL

SELOS DE PORTUGAL

-em -

E ULTRAMAR

Ovar - Argoncilhe - Serzedo
O/elros - Porio

SOBRESCRITOS DE 1. DIA
E BOSTAIS MAXIMOS

peaiodo de 27 de Agosto a
0 patrocirnio
cIa Associa~ao Federal da Uniao Austriaca
de Coleccionadores de Selos, realizar-se-a,
na cidade de Mozart e dos Festivais, UIila
grande exposi~ao internacional de selos sob
') nome de

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

JUVABA 60

92
Telefones

Durante

PAC;OS DE BRAMDAO

MATERIAL

234

FILAT~LlCO

Fabrlco de canolinas e todos 05
papels fracclonlldos em resmas
e boblnes - - - -

BARATA DAS NEVES

Fabrico manllal e
mecanico de sacol

Rua da Trindade, n." 5·1." Dt.·

Escrlt6rlo

e

Sede

LISBOA 2

em

(Par carresjJOndencia)

S. PAlO DE OLEIROS

A Coso

A.

Molder

esta sempr~ compradora de colecc5es, stoks, variedades, cartas, blocos. pares, provas, reimpress5es, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, <;:om os precos de venda,
ou faca 0 seu pedido por manc~lista, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1.0 dB Dezambro, 101.3. (Ilevador)
0
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0

4 de Setembro de 1960, sob

0

Manuel Francisco do
Couto & Filholl

JUVABA 60

(SaIzbUI'go e a ideia de EUil'opa) cuja
foi COIlllfiacIa ao Sr. H. Aigner,
Gabelsbergerstrasse, 30/1.°, Salzburg, Austria.
Esta exposi~ao tern lugar na .. Casa da
Europa», moderna instaJ.a~ao para congres50S, situada num belissimo parque, formando urn conju.ntodigno de en.quadrar mani·
festa~oes deste genero.
As inscri~, abertas ate 15 de Julho,
podem ser feitas para coI~Oes gerais e
especializadas de pafses ewropeus, para col~oes tematicas directa ou indirectamen.te
relacionadas com a ideia de Europa, ou
para Iiteratura filateIica.
Alem dos premios habituais nestas competi~Oes, serao atribuidos esteano, pela porimeira vez, como premios de hoom, os «Touros de Salzburgo», estatuetas em ouro, prata e bronze.
Funcionara urn rposto de correio especial,
com carimbo comemorativo da exposi~ao,
e O1l,tro especial Pflira 0 1.0 dia. Nurnerosas
manifesta~Oes sociais terao lugar durante 0
periodo ,cIa oExposi~ao, na qual rpQdem par·
ticipar Itodos os visttaJIlJtes, desde que se
dirijam previamente a Administra~ao.
administra~o

Catalogo LANDMANS
de selos desportivos
Apareceu a edi~ao de 1960, com
texto em 5 linguas, e 900 paginas,
com descri~Oes e gravuras de 2.550
selos e 460 oblitera~Oes desportivas,
e resultados de proVas olimpicas de
todo 0 mundo.
Pr~o $8.50 (mais $1,00 de porte)
ou 5.000 Iiras com porte pago, pagamento anteoipado. Pedidos a G.
Landmans, Corso Vitt. Emanuele
22, Milano. Italia.

NOTIS SOHRE 0 CARl MHO
"conCjR€SSO"
Por
Durval Arnaldo Pereira de Brito

No nUmero 103/104 do «Boletim do C. F.
P.", vern urn artigo do Senhor J. R. Dias
Ferreira, sobre uIdentifica~ao do carimbo
«CONGRESSO".
o carimbo, segundo urn oficio que tenho
dos C.T.T., datado de Maio de 1959, ohegou
a encOlIltrar-se inutJilizado, embora depois
disso tenha voltado a ser usado.
Segundo elementos que tambem tenho
em moo poder, esta maI'Ca, alem de ter
sido utilizada em 14-6-51, na Camara do
Comercio Internacional, foi-oainda em:
Setembro de 1958 - Sextos Congressos
Internacionais de Medicina Tropical e de
Paludismo.
•
J unho de 1959 - 1." EJQPosi~o Filatelica
do Olube BP.
7.° Congresso do Secretariado Internacional Cat6lico da Irnffulcia.
Dezembro de 1959 -1.' Exrposi~o Filatelica de Correio A6reo.
1.' Exposi~ao Filatelica Tematica (Dia do
Selo).
:e de erer que ,tenha sido usada muitas
mais vezes, nomeadamente no periodo de
Junho de 1951 a Setembro de 1958.
Talvez algum marcofiJista tenha no seu
avquivo elementos que possa fomecer sobre
a utlHiza~ao desta marca, noutras datas. util
seria que os dessem a conhecer.

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
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LI8BOA

(PORTUGAL)

16

BOLETIM

BOLETI~

DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

possibilidade de recl.!Jpera~ao... ». « .• .Coleccionar selos de Espamha de algum valor e,
por outro lado, urna boa inversao econ6mica, ·p ois tOOos os anos, em subidas bruscas, por vezes, sobe invariavelmente a sua
cotiza~ao intemacional ... ».
Estes periodos, que extraimos do pr6logo, aplricam-se, sem excep~o alguma, a
cole~ao de cIassicos de quaIquer pais.
As primeiras 70 paginas, em que se trata
da peritagem em geraI, do desenho, cor,
selos reparados, oblitera~oes, envelhecimento de tinta e de papeI, sao cheias de ensinamentos theis, para qualquer coleccionador. As restantes, dedic-adas aos selos espanh6is das emiss6es desde 1850 f,l. 1900, interessam, sobretudo, ao coleccionador ,de selos de Espamha, mas a sua leitura e de urn
agrado enonne . .
Felkitamos vivamente 0 Dr. Luis BIas
por este seu. trabalho, e Aguilar, pela forma
como 0 soube trazer a publico.
Nao queremos terminar sem transcrever
mais urn periodo, que, s6 por si, refleote 0
profundo saber e competencia do autor:
«Nao obstante ter side minuciosamente
comprovado tudo 0 que nesta obra se indica, nos meus trinta anos de dedica~ao
a estudos f.ilatelicos, e IdJa minha experiencia
de outros tantos anos em pel1itagens sobre
temas de tintas, antiguidade, falsifica~oes ,
etc., creio muito possivel poder equivocar-me nalguma aprecia~ao, e por isso estou
pronto a rectificar qualquer erro em que
tenha incorrido... » Quando vemos a cad a
passo proferir dogmaticamente os maiores

dislates - em £ilatelia - e fazer possive,is e
impossiveis por justificar 0 erro, em lugar
de 0 emeI1!dar, - e que apreciamos 0 alto
valor moral que tais palav11a5 · encerram.

FOLHAS DE ALBUM

TORRES
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ra enviar urn representante ao primeiro
congresso que se realizasse.
Para provar ,que os selos de Bateca serviam realmente, lembrou-se de mandar uma
carta a urn amigo em Bona, qt:e por sua
vez a lan~ou na caixado correio. Quando
chegou ca, 0 W colou dois selos dos seus
ao lado do belga, - ou ja tinha feito isto
antes Ide mandar a carta, 0 que e menos pr:Jvavel, - e inutiJizou-os com 0 tal carimbo
B. Cheio de ovgulho veio mostrar-me a cart..1 exclamando: Ora aqui tern 0 tira-teimas.
Esta capta veio de Bateca a Bona com gelos p,roprios, e dai em diante com s~o belga, porque Bateca, por enquanto, nao faz
parte da Uniao. Eu disse-lhe q'l:e fosse entrujar Dutro,
Ofereceu 0 monopolio da venda destes
selos a cas a Stanley Gibbons, de Londres,
que nem sequer lhe respondeu, limitando-se a publicar a carta recebida, e que era
escrita Illum ingles bastante rudimentar, no
seu peri6dico.
Como os neg6cios nao Ihe corriam bern.
o nosso W. resolveu abandonar PortugaJ, e
voltar ao seu pais. Os selos ficaram nas
maosdum filatelista conhecido por Daniel,
que I!lesse tempo estava muito em evidencia
ca em Lisboa. Este cavalheiro tinha entre
outros estabelecirmentos urn quiosque na
Pra~a Luis de Camoes, onde durante muito
tempo se podium ver os seloo de Bateca,
novos e usados, em exposi~ao. Apateceram
tamb6rn umas sobrecargas, idea1izadas, ereio
eu, pelo Daniel, ll1ao pelo W. Bram muito
bern feitas e podiam ter servido de modelo
a muitas adminirs11:ra~6es coloniais, mormenle a de Macau. A ven.da deve ter side muito
fraca, porque nao figuravam nas colec~6es
qt:e apa,reciam a venda.
Alguns anos depois de sair ,de Lisboa, 0
W. escreveu a urn compatriota ca em Lisboa, pedindo-Ihe para ir ao tal gravador
buscar 0 «clh;he», e Iho mandar. 0 gravador por6m recusou-se a fazer a entrega,
alegando que 0 W. ainda lhe devia parte
do custo ·do fabrico dos selos.
E assim acabou esta mistifica~ao, pura
inven~ao do W. porque nao havia regulo independente de Bateca, nem moeda desse
nome e 0 servi~o postal, nessas parage ns ,
se 0 havia, era feito pelas autoridades do
Congo frances».
Po.rem Fred J. Meh>i!~ e , 0 grande filate!ista i'lgles que estudoil ns s::los de todo (l
mundo, ap= : :1ta, no seu livro «Phanton of
Philately», a seguinte ve rsao:

21

BATECA
Sabe-se que este era urn territ6rio na
Africa Equatorial Francesa, mas falhei ao
procurar no mapa qualquer lugar com este
nome; ou qualquer moeda antiga com 0
nome indicado nos selos. 'Os selos de Bateken sao recondados como in:ven~ao de urn
nobre (!) portugues, J. dos Anjos Tome, de
LilSboa. Mostram ,a cabe~a de urn chefe nativo, com uma t U.I 'bante e a inscrl ~a\J a
veI'IIlelho uCorreios Bateken», e 0 valor 2
vezes em «Angel\a»cDm a figura denominante ao centro. Os selos com a peJ1fura~ao de
11 foram impressOis em 10 cores. Assinalados em Lisboa em 1897, e como apenas noticiados na imprflrusa. filatelica daquela altura,
apareceram novamente como novidades em
1908. Foram encontmdos carimbados Doka
(Afuica Central). A serle ,compoe-se das taxas 2.1/2 castanho, 5 amareIo acre, 10 cinzento, 15 preto, 20 azul, 25 .rosa, 50 malva,
75 laranja, 100 encarnado e 200 verde.
Por sua vez, 0 Earee escreveu, no seu
trata·do sobre falsifica~oes:
«Bateke e urn distrito do COillgo Frances.
Nao vi 0 selo, mas 0 desenho e a cabe~a
dum chefe negro, com urn turbante. Os selos sao vendidos em sobrescritos inteiros,
com a marca «DOKA» 3 de Julho de 1896.
Conhe~o que eles foram rfeitos por J. dos
Anjos Tome, de Lisboa. Os selos sao certamente falsos.
COillhecemos presentemente as taxaS' dos
selos, e podemos tentar cataloga-Ios como
seguem:
DENTEADO DE 11

2112
5
10
15
20
25
50
75
100
200

AngeHa
»
»

»
»
»

,."
"

castanho
amarelo ocre
cinzenfo
preto
azuJ
rosa
malva
laranja
vermelho
verde

NA.O DENTEADOS

Todos os mesmos valores acima indicados .
SOBRETAXAS - DENTEADO DE 11

2.1 / 2 s/ l00 - Angell-a vermelho
Postas de pa r te as situa~6es geograficas,
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reais ou n ao, 0 que nos interessa ternos de
reconhecer e que se iramva de uma serie
com intuito de pura vigarice especulativa.
Tivemos outros casos identicos I!1aS pfovincias Ultramarinas, e talvez voltemos a fular
deles .
C. George devia conhecer a fundo a questao destes selos, e e muito possivel que
intencionalmente t rocasse 0 nome do seu
criador.
Melville com certeza que lOao errava em
indicar 0 nome do fabricante, sem ter 0
cuidado de primeiro aprofundar 0 assunto.
Vejamos todos os seus trabalhos e a sua
maneira de investigar. Em face disto surge
uma duvida. Quem foi 0 criador dos seIos?
Henry W. ou J. dos Anjos Tome? Ou nenhurn deles?
Na parte respeitante ao valor facial dos
selos, 100 dize!I' d e C. George, 0 fruIsificador
usou 0 sistema usado no Continente para
os selos tipo «Mouchon", mas esta informac;ao nao e exacta na totalidade. Ha valores que nao -se conhecem dos sfllos de
Ba:teca, e que existem na serie de «Mouchon D, ·a sab er: 80, 150 e 300 reis, para nao

fa:larmos de 500 reis, porque este, como sabernos, s6.EOO posta a circular em 1 de Julho
de 1896.
A mood a facial «AngellaD, que C. George
i!lldicou como sendo em homenagem a actriz
Angela Pinto, nao nos parece Ide aceitar. A
grande actriz Angela Pinto, nascida a 15 de
Novembro de 1896, falecida em 9 de Marco
de 1925, sempre usou 0 nome de Angela apenas .com urn «J.", e veja-se por exemplo 0
desenvolvido artigo publicado 100 numero
da revista 0 «TripeiroD, Pomo, onde estao
publicadas zincogmvuras de bilhetes da
epoca em que viveu Angela Pinto. «Tripeiro» - V Serie - Ano XV - 3 Julho de 1959.
Notadas estas discrepancias com as indicac;oes de C. George, tudo nos Ileva a supor que houve intenc;ao de -detu11par as nomes e faetos. A fotografiia do selo de Bateca, inserto neste amigo, foi-nos cedido pelos
nossos amigos F. Castel-'Branco & Filho,
Ld.·, e [laO teria ele, e todos os restantes,
pertencido a volurnosa colecc;ao de C. George, vindo tudo em reforc;o das nossas cbjecC;5es?

A SEVERA
RUA D'&S GAVEAS, 55-57
TELEF. 34006

*

*
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BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE T'PICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas

.

ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

BRASIL

Pelo
Dr. Ant6nlo de Almeida Figueiredo

«CATALOGO SANTOS LEITAO & C.""

A 23." ediC;ao, para 1960, deste con.hecido
catruogo, editado no Rio de Janeiro, Av.
Grac;a Alranha, 169, vern sensivelmeaIte melhorada, em relac;ao as anteriores. A parte
respeitante aos selos do Ianp6I1io, revista
pelo Dr. Renato A. Machado, aipresenta-se
na forma definitiva, e passa a incluir cotac5es de quadras e pares novos, assim como de inteiros postaJis.
Revistas tambem, completamoote, as restantes emiss5es, aoresrentando-se, para os
comemorativos, cotac;oes para quadras com
carimbos de primeiro dia.
Sao incluidas nurnerosas v.a riedades. Gravuras elucidativas, sobressaindo numa ediC;ao bastante bem impressa e cuidada. Obra
muito ulli, sobretudo para os coleccionadores especializados, 0 que nao 'quer dizer
que os restantes nao a possam, e devam,
utilizar corn muito p'roveito.
«CATALOGO DE SEWS «BANDElRANTE»

Editado em S. Paulo, R. Libero Badar6,
443, pelo Dr. Francisco Schiffer, 0 <tCa.talogo ,de Selos «Bandeirante», de que temos
presente a 18." edic;ao, pam 1960, maniem
a boa a.presentac;ao e 0 ouidado das anteriores. Menciona muitas variedades, que
exemplifica com numerosas gravuras. Papel
e impressao razoaveis. Cotac;5es muito diferentes das do cataIogo acirna indicado.
A separac;ao de selos em emiss5es de
correio normal e comemorativos, pode ter
a sua raziio de ser, mas torn a mais dificil
a arrumac;ao de selos numa colecc;ao geraJ.

ESPANHA

.------

«CATAWGO GALVEZ"
Eilitado por M. Gal,vez, Madrid, Calle
Principe, 1 - a edi(;ao para 1960, deste magnifico catalogo, bern conhecido de todos os

coleccionadores de selos de Espanha, apresenta~ sensivelmente melhorada, em relac;ao as anteriores, por forma a que, em
todos os aspectos, e 0 m elhor ate agora editado.
«LISTA DE OFERTAS DA CASA EUGENIO
LACH,.

Recebemos a Iista de ofertas n .O 140de Maio de 1960, da casa E. LIaoh - PI. Cataluii.a 21 - Barcelona, respeitante as series
de sel~s de Equador a Funchal. Deve interessar a ,s ua consult a pe10s nossos s6oios,
a disposic;ao dos quais se eILContra na Secretaria do Clube.
"MANUAL DEL EXPERTO EN SELLOS DE
ESPAfJ'A (1850-1900)>>, pelo Dr. Luis Bids

Magnificamente editado por AguilarMadrid, 0 «'Manual del E~erto en Sellos
de Espaiia (1850-1900)>> constitui uma obra
fundamental e in-dispensavel a todo 0 coleccionador de selos. Note-se que nao dizemos a todo 0 coleocionador de selos de Espanha, mas sim, a todo 0 coleocionador em
geral. As suas 320 paginas, muitissimo bem
impressas, e recheadas de 6ptimas e elucidativas gravuras, constituem urn manancial
de conhecimentos d.ificil de encontrar agrupado de maneira iao sugestJiva.
Diz 0 autor que «esta obra e uma recompilaC;ao de normas, instruc;5es e comentarios para 0 nao perito na peritagem de
selos de Espanha; deste modo podera ern
qual,q uer momento saber se 0 selo que passui au procura adquirir e legitimo ou falso,
com muitas probabilidades 'de acertar, dado
que ha caso muito dificeis ... », porque «... coleccionar selos de Espanha sem conhecer
o seu valor, sem saber 0 seu estado, sem
reconhecer neles a sua autenticidade, e uma
insensata maneira de gastar dinheiro, sem

Portaria
Pela Portaria n." 14.549, de 23 de Setembro de 1953, foiaprovado 0 novo emblerna
dos CTT, constituido pela imagem equestre
de uma postilhao emboclllIl.do a buzina, conforme as formas graficas anexas a referida
portaria.
Embora nada haja a objectar quanto
ao motivo oadoptado, 0 me5IIIlO se nao po de
dizer quanto a sua realizacao grMica, pois
se reconhece ser susceptivel de estilizac;ao
mais pmeita.
M6m disso, ha que ter em conre a natural evoluc;ao do gosto.
Por isso se julga inccmveniente a subordinacao rigida a uma iformagrafica imutavel, havendo, por consequencia, necessidade de modificar a 1"eQacc;ao do diploma
em causa.
Nestes termos:
Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, peIo MinistJro daIS Comunicac;5es,
que 0 emblema dos CTT seja constituido
pela imagem equestre de um posti:1hao embocando a buzina, represeJlltado em formas
graticas adequadasas conveniencias da
composic;ao.
Ministerio das Comunicac;oes, 17 de De-

n

o

17 474

zembro de 1959. - 0 MinistJro das Cornunicac;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro.

o volume referente a 1961 aparecera em
Outubro de 1960. Ate 1 de Agosto de 1960,
os coleccionadores, clubes e comerciantes
de selos interessados devem enviar as suas
indicac;5es para trocas ou ,aJIliuncios comerciais para inserc;ao gratuita (indicar duas
referencias) .
Se 0 desejar, escreva a pedir 0 imp'l"esso
de informac;ao, mas nao se esquec;a da
data de encerramento.
Prec;o do volume 'Ii publicar: DM 6,00,
US$I,50, ou 10 sh 5d. com porte pago.
Contem milhares de ofertas de trocas
para coleccionadores de todos os ,poaises, enderec;os de comerciantes, cIubes e publicac;oes filatelicas de todo 0 mundo.
Dirija-se antes de 1 de Agosto de 1960
ao editor Lothar Kruger, Rarnsteinweg 11,
Berlin-Zehlendorf, Western Germany.

ClUBES F/LA TEL/COS
Clube Filatelico de

~o~aMbique

realizaraJT1-se recentemente as eIeig5es dos novos
CDl-pOS dlrectivos do prestigioso <clube
.£i'ilatellco de Mogarnbique>, tendo sido
eleitos os seguintes:

EfectLvos: J. Mateus Saloio; Tomas
Amado Aguiar
Substitutos: Alberto dos Anjos; Artur :\r. Miranda

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Jose Maria Folgosa
Secretnrio: Manuel Marques Pires
Tesoureiro: Edmundo dos Santos
lvIatos
Vogais: A,nto.nlo Manuel Bispo; Jose
,.:c Sousa Horta
Substitutos: Mario de Barroca Lobo;
Miguel de Aragao Louren~o.
o cClube Filatelico de Portugal:.
sauda os novas corpos dlrectivos do
c: Clube Filatelico de Mogambique>, c
pOe ao seu tnteiro dispor as paginas
desta. .'evista.

Presidente: Dr. Luis J. G. Figueiredo
Paiva
Vice-Presidente: Alfredo Dias
I." Secretnrio : Armando Boavida
Ramos
2." Secretario: Renato de Barros
i<'olgosa

CONSELHO FISCAL
Presidente: Ant6nio A. P. Pinto de
ivIacedo

" POLSKA 60"

INTERPHIL

~

Em Lourengo Marques,

Exposi~ao Filatelica I nternacional

DmECQAO

No pr6ximo verno, de 3 a 11 de
reaUza-se em Vars6via uma
impGrtante exposi~ao filatelica !nternacional, acerca da qual a Federa!;ao
Polaca de Filatelistas nos envla regularmente noticias.
Esta exibigao serve para comemorar 0 centenario do selo postal da Po16nia, data grande, que coincide .::om 0
milenruio da nagao polaca; e, alem
disso, a primeira reuniao deste genero
que tern lugar na Europa Oriental.
A !<'edera!;Ao polaca espera urn notavel sucesso de propagooda para este
p.mpreendimento, para 0 qual tean 0
apoio do seu ministerio dos Correios c
'J.'elecomunicagoes.
Dado 0 grande interesse que certamente tem despertado nos melos filateU!!OS mundials, a F.P.F. confia que 0 nivel da sua exposi!;ao seja muito elevado;
a sua represcnta!;Ao nacional sera a
mais representativa dos seus 3.000 membros, e a contribui!;ao estrangeira sera
escolhida entre 1.000 pedidos de participa9ao, ja recebidos de 36 palses. lsto
permite uma escolha severa, exigindo
que cada participante se recomende,
pelo men os, por l1ma medalha de prata
obtida em exposigao nacional.
Assim, po de supor-se que a aprecil:l.gao dos quadros que van preencher GOOD
metros quadrados do iPallA-cio da Cultura e das CH!ncias, tenha 0 maior interesse.
Estariio presentes a colecgao da Ratnuma Isabel II de Inglaterra, a de Sir.
John Wilson, conservador das c olec~Oes
filatelicas da coroa inglesa, a do Museu
de Wroclav, a colp. c ~ao Steerynsky, de
Chicago, e colecgoes especializadas de
selos classicos de mals de 20 palses.
Preve-se uma participagao polaca de
grande nivel, o::omportando nOmead8Jllentc uma colec!;.Jo postal em 15 volumes,
rom sel03, inteiros postais e 'Jblitera~oes,
colecri'cs de cartas p r' fila t elicas. ootudos cientificcs de o1:.l1 tera'Joes e <Jutros
de muito interesse.
Seten~bro.

o Juri, com representantes 'da Po16nia, Austria, Belgica, U. S. A., Finlandia, Fran!;a, Inglaterra, Rlingr1ia,
Israel, Italia, Alemanha OCidental, Suecia, Chocoslovaquia, Turquia e Jugoslavia, procedera a atribuigAo de 3 Grandes Premios (de Ronra, Lnterna-cional e
Naclonal) e de 3 Premios Especiais para
as melhores colccgoes de selos estrangeiros. polacos e para a melhOir colecr:ao temati.ca.
Dura;nte a c:Polska 60>, tern Ingar 0
Congresso da Federagao Internaclonal
de Ftlate1ia, para dlscutir assuntos de
peritagem, luta contra as falsifica!;oes,
interesse da jurventude pela filatelLa. e
estreitamento de contactos filatelicos mte;rnacionais. Esta reuniao e mais ums.
garantia de que na Exposigao llnternacional de Vars6via se vao reunir os
mals eminentes representantes dos coleccionadores de selos de todo 0 mundo.

Banco

Nacional

Ultramarino
PRORROGAQAO DO PRAZO DE RECOLHA DE NOTAS NA PROVINCIA
DE CABO VERDE

a Banco Nacional lntramarino infOl rna ae que foi prorrogado para 30
de Setembro pr6ximo futuro 0 prazo
[lara a recolha das notas da emissao
.. Bartolomeu Dias:., cujo prazo inicial
para a re ~olha terminava em 31 do cor;'ente ! I S.
,boa, L:! de Maio de 1960.
o ADMINISTRADOR,
Gabriel Teixeira

A Talho de Foice
ESCRITORIO FILATELICO
Fundado em 1920

SOLICITAM
TROCAS

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

Escl'evem-nos varios coleccionadores
que pl'etendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre c1es:
WALLNER JAN - ul. Mickiewicza 25 Woj. Bydgoskie - Wabrzezno - Polonia.
JOSE PENALVA BATALLE~ - P. O.
Box, 30 - Gandia (Valen!;a) - Espanha.
ENG. ALEXANDER LEVI!NSON Dubno St. - Tel-Aviv - Israel.

VIANA DO CASTELO
Portugal
Tclefone n." 22020
End. Telegrafico: REPERFlLA

24,

R. DELAHAYE - 5 Place Van Cleemputte - Mont-St.-<Amand - Belgica.
RAIMUNDO RALID - Caixa Postal, 105
- Uberaba - Minas - Brasil.
EDSON PALLADLN FAGGION - R. Jacirendi, SIN - Tatuape - Sao Paulo - BrasU.
.
FELIX PEREZ OLIVARES - Avd.' Espaiia, 6 - La Linea de la Concepcion - (Cadiz) - Espamha.
FELIPE LLANES CASTELLANOS livia, 2-3.° into - Vigo - Espanha.

Aveltida Rocha Paris, 54-I."
A;:>artado n.O 44

Bo-

FRANCISCO OAMPS DASI - Plaza del
Caudillo, 264.° - (Edificio de la Equitativa)
- Valencia - Espanha.
Estes enderegos sao indicados sem
com prom is so nem responsabilidade da
:lOssa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsability OUr part.
Ces adresses sont donnees sans engagE'ment ni responsabilite de notre
part.

YVERT 1961
Seja urn dos primeiros a possuir
o cat8.Jogo Yvert 1961, dando-me
imediatamente a sua encomenda.
A exemp,lo dos anos anteriores. farei 0 melhor pre!;o do mercado.
Se quiser receber directamente de
Paris, 0 suplemento resp ectivo pa'r a
este catalogo, em for'mato identico
e apresenta!;aO igual, ilustrado, fa!;a
a sua assinatura.
OUTROS OATALOGOS
Pode desde ja inscrever-se tambern para qualquer outro cataIogo
nacional ou estrangeiro. Recebera
tudo na altt:ra propria.
ANO MUNDIAL DOS REFUGIADOS
JOGOS OLIMPICOS 1960
Continua a procura, sem cessar,
destas emissoes. Em «stock» tudo
que tem sido emitido. Inicie ou
complete 0 seu tema, remetendo-me a sua mancolista.
Filate1ia
SERGIO W. DE SOUSA. SIMOES
Selos e material filatelico
Telefone 22657
CALDAS DA RAINHA

o

Tio Rico da America, ...

Recentemente, Ii numa revista, suponho
que americana, urn artigo que veio mais
urna vez confirmar qUaD poderosa e a for!;a
da Imp,rensa, no tocante a 'divulga!;ao da
informa!;aO e do born gosto. Dizia 0 autor
que antigamente os filatelistas coleccionayam de acordo com 0 Yvert ou com 0 Scott.
Contudo, actualmente, parecia que muitos
novatos coleccionavam d e acordo com 0
magazine «Life» ...
Por certo que todos 'a inda estao recordanos daquele numero da «Life» que reproduzia, em cores f.idelissimas, as mais Jindas
series tematicas de ,fllores, peixes, passaros,
barcos, que sei eu, todo urn mundo de beleza maravilhosa. De justi!;a e de salientar
que urna boa p ercentagem das reprodu!;Oes
era das nossas series do mtramar, e ja
que, na nossa imprensa diaria, pouco au
nada se disse a tal respeito, aqui fica esta
modesta referencia, e um 'a gradecimento especi~l, nao so a «Life. , como aos nossos
Correios do Ultramar, que tao boa aC!;aO
propagandistica tern feito em prol da reabilita!;ao do selo portugues.
Nao se passava urn dia, ,dizia 0 artioulista, que deve ser comerciante, que nao
aparecessem, na sua casa comeroial, pseudo •
fjlatelistas que desejavam comprar e coleccionar os selos reproduzidos no nUmero
da «Life». Ora, de entre as vanas series
'reproduzidas, encontrava"se como nao poderia deixar de .ser, ados passaros de Angola, e, a proposito, 0 articulista fazia este .
cu·riosissimo comentario, .para n6s, portugueses, que de ha muito usamos a expressao do «ti~ rico 'da America», para significar 0 nababo ou milionario:
«De entre todas as series reproduzidas,
ados passaros de Angola foi a que sofreu
os mais fantasticos aumentos de pre!;o, de
1951 para ca. Somente urn ti~ rico a podera
actuaImente comprar». Cito de cor, e pe!;o
desculpa se me afastei algLma coisa do
texto oI1iginal.
E~ta referencia ao ti~ rico teve. para

Pelo
Dr. Romano Caldeira Cilmara

mim, urn sabor especial, uma vez que nos
da a nos, portugueses, 0 privilegio de possuiI', pelo men os em pensamento, uma das
mais ·desejadas e apetecidas series que deram origem e serviram de prototipos a todasaquelas que apareceram desde 1951.
E mmto embora n ao possua uma Unica
serie desses passaros famosos, aqui mca este
ligeiro apoIlltamento, para 'alegrar 0 cOI'a!;ao
dos feJizes possuidores destes tesouros artisticos ...

s E

l

o s

BAVIERA
ALEMANHAS OCIDENTAL
E ORIENTAL
BERLIM
Contra referenca, envip 11 escol~a.
Envie manco!ista, sem compromisso.

RUDOLF JANH
HERRSCHING
Bayem - D. Btlltdesrpubl.

gegr. 1920
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Clube Filatelico de Portugal
Balanceta do cain referente 10 1.0 trimastre do anD de 1960
SAL

II

Co.,"

I

Saldo do ana anterior .... ... ...... .... .

Debito

Credlfo
Devedores

Devedo.res e Credores ............ .. ... .
Quotas ...... ... .. .... .. ........ ........ .... ... . .
Boletim .. ... ....... ... ... .. .. ........ ..... ..... .
Receitas -divers as .. .. ........ ....... ... ... . .
Donativos . .. ... ... .... ... .. .... ........ ... .. .. . .

F . ,0. C......... .... .... .. ............... ......
Material F.ilatelico ... .. ... .... ..... ...... .
Telefones .... .. ....... .. .., .. .... .......... .... .
Recupera~ao -de portes .......... .... .
Montepio Geral .. ... .............. .... ... .
Cambiais ....... ... ... .. .. ..................... .

41. 254$95
33.645$30
1.830$30
95$00
11.413$60
3.582$15
205$90
303$00
306$40..
21$00
112$05
55$00

45.345$36
-- '
15.228$10
4.614$10

Artigos de expediente .... .. .. .. .. .... ..
Luz, agua, etc. .. .... .. .. .. .. . , .... .... .. .. ..
Correios e teJegrafos ............ ..... .
Transportes .... .... .... ... ............... .... .

~dO

que passa ao 2.0 trimescre

I
4.090$40

NOVAS EDIQoES
Para os assinaJnJtes permanentes, cada 2$50
Para os pedidos em circuiares, cada 2$50
Pedidru avulso, cada ....... ........ .. .. .. 3$50
Todas as despesas incluidas (para urn
sobrescrito com urn selo de 20 centavos).

33.645$30
1.391$80
4.619$10
2.548$00
514$10
201$10
306$40

1.116$00
111$05

98.835$65 99.351$40

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

Propaganda ... ......... .................. .. .. .

I

NuMEROS ATRAZADOS
Quanto aos sobrescritos editados anterim'mente, 0 seu pre~o actual, lSujeito a
vaJria~Oes em fun~ao das quanti-dades existentes fIlO Clube, e a seguinte:
n.O' 35 - 39 - 55 - 59 - 69 - 70
71 - 72 cad a ..... ... ...... ..... .. ..... .. .. 4$00
n." 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 58
73 - 74 cada .. . .... ...... .. .. ... ... .. .... 6$00
n." - 57 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 10$00
n." 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 38 - 40
41 - 43 - 44 - 45 - 56 - 61 - 63
67 cada .. .. .. ...... .... .... .. ... ... ...... .... .. .. 20$00
(Os nao incluidos nesra lista encontram-se esgotados)

11.413$60

Somas .. ................ .. .. .. ......

Renda.s de casa .... ... ... .... ... ...... .. ..
Repara~oes

Credo res

6.130$15
220$00
590$10

Jornais, catalogos e revistas .... ..

e ordenados .......... ..

o::q

1.646$30

225$30
8.934$10
4,050$00
120$00
320$00
4.141$20
1.384$50
4.222$50
361$20
694$30

Selos .. .... ....... ... .... ..... ... .. .... .. .... ... ..
Gratifica~oes

D

EIDIQoES DO CLUBE
Em virtude -de muitos dos sobrescritos,
editados pelo nosso Clube, se encontrarem
quase esgotados, a Dir~ao, numa das suas
Ultimas reunioes,aprovou 'a seguinte lista
de pre~os:

I

1.0~$00 I

110$30
8.934$10
4.050$00
120$00
320$00
4.241$20
1.384$50
4.222$$0
361$20
694$30
42.128$65
1.124$55

Lrsboa, 22 de Junho de 1960

46.004$10

M A R

c o

No 1.0 dia de cir.cula~ao dos selos comemorativos do V Omtenario da Morte do
Infante D. Henrique, 'lla5 nossas oito pr~
vincias ultramarinas, foram usados os se-

F I L I A
gu-intes oito belos carimbos, com ru quais
os propll'ios C.T.T.U. editaram sobrescritos
especiais :
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LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LUll Dfl 51[1- MI6L1EDfiLISU - MfMlfBS LUn - 'mn DU MflBRES

-

,

.

Altera,Oes - Reingressos - Novos SOCIOS
PORTUGAL
114-Jorge Amorim e Silva - Rua S. Joao
de Deus, 23 - Laveiras - Cascais Po, Fr, In, Al, Es, T. C. V.
228 - Louis Dutsch.man JUnior - Avenida
Ressruno Garcia, 22-3. -Esq. - Lisboa
- (M) AI, Po, Fr, In, T. N . U. 1. 5.
253 - Casa Filatelica S. Gabriel - Rossio,
93-3.' - Sala 97. Lisboa . .
289 - Carlos Alberto Gomes da Silva - Avenida Dr. Antonio Martins - Rossio
ao Sui do Tejo. - (P) Po, Fr, In, T.
C. N. U. 3.
295 - Manuel do Nascimento Fernandes Rua Gago Coutinho, 32-2.° - Viana do
Castelo - T. C. V. N. U. 3.
411- Luis M. B. Neves - Rua da Trindade,
5-1.° - Lisboa - 2.
1379-Jorge da Silva Pinto dos Santos Travessa Conde da Ribeira, 18-3.° B . Lisboa 3 - (P) Po, Fr, 1111, T. C. N. U .
60. 1. 2. 10. 90. 94.
1744-Francisco Jose Tavares da Silva Ohefe das Finan~as do Concelho da
Moita-Moita-Po, T. C. V. N. U. 60. 3.
2099-BernaJrdo Venancio da Silva - Rua
Luis Derouet, 164.o·Dt. - Lisboa - (M)
Es, Fr, T. C. V. N. U . 60. 1. 3. 90. 93.
2256-Duarte Ferreira da Costa Mota - Rua
Dr. Jose Alberto Ferraz, 27-2.°, Dt. Queluz - (M) Po, Es, FIl", In, T . C. V.
N. U. 60. 1. 2. 3.
2263-Jose Maria Baptista de Sousa Rafael
- Rua Capelo Ivens, 19 - Santarem
- (P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. F. D.
C. 90. 94.
282~Jose Ferreh1!i Estimado Rua Campeao das Provincias n.O 13-1.°, Dt. Aveiro - (P) Po, T. C. V. N . U. 60. 3.
72. 90. 93. F . Vaz.
3078-D. Maria Rita Afonso - Rua Te6filo
Braga - Moita - Po, Fr, T . C. V. N.
60. Tematicos de flores.
0

3102- Carlos Bento - Rua D. Francisco de
Almeida, 42 - (Restelo) - Lisboa.
3194-Dr. Romano Caldeira Camara - a/c
Shell Portuguesa - Avenida da Liberdade - Lisboa - (M) T. N. U. 60. 2l.
3686-Jos6 Pe reira da Silva Correa - Largo
Dr. Martins Lima - Barcelos.
3692- Antero Jose Barreto ·de Faria - Largo
Dr. Martins Lima, 27 - Barcelos.
3721-Antonio da Costa Laborim - Rua Dr.
Cunha, 14 - Vila de Ovar - (M) Po,
Fr, Es, It, T. N. U. 60. 1. 2. 5.
3722-Jose A. Cravo - Albufeira - (A) Po,
Fr, T. 60. 1. 2. 94.
3731-Jose Manuel Paneiro Taborda Duarte
-Rua Andrade, 2_1.°, Esq. - Lisboa
- (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60.
1. Ilhas 2. 5. 90.
3732-Herculano Santos Marques FerreiraRua de Timor, 12-r/ch. - L~sboa 1(P) Po, In, T . C. N. U. 60. 1. Ilhas. 2.
90. 94.
3734-Fernando Jose Valen~ - Av. Conde
da Carreira, 11-13 - Viana do Castelo.
- Po, Fr, In, T. C. V. N. U . 60.1. 2. 15.
19. 21. 28. Tematicos desportivos, filores e religiosos . 90. 93. 94.
3735-Cap . Guilhenne Henriques da CostaCasal do Altinho - Tab - Mem Martins - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60.
l. 2. 90. 94.

MOQAMBIQUE
3733-Mario Rocha Martins T.60.

Namaacha -

BRASIL
3716-Dr. Jose FaustJini - Rua Cardea! Arcoverde, 370 - Sao Paulo - Capital (M) Po, Es, It, N . U. 61. Tematicos.
65 de 3. 90. 102. Schififer.

fun~ao

eminentemente historicos, mas 0
mesmo pre ten de, igualmente, servir a cultura p-rofissional dos funoionarios dos Correi os, Telegrafos e Telefones, quer utilizando meios pedagOgicos e didacticos adequados e ao s~u a1cance, quer fomentando,
atraves da observa~ao atenta das suas colec~Oes e dos .seus materiais, 0 gosto p-ela
profissao, e a compreensao exacta do valor util da fun~ao que desempenham.
3 - 0 Museu procura, finalmente, proporcionar ao publico 0 conhecimento global dos materiais utilimdos pela Administra~ao, nas diferentes epocas, e dos metodos de trabalbo selruidos no desenrolar dos
anos.
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que recordam: Ano Santo, S. Joao de Deus,
Guer-ra Jnqueiro, Congresso de Pesca, encerramento do Ano Santo, povoamento da Llha

Terceira, Revolu!;ao Nacional, coches, O. T.
A. N., hoquei em patins, servi!;o de auto-ambulancias postais, prof. Gomes Teixeira,
Ministerio das Obras Pliblicas, S. Francisco
Xavier, S. MaIttinho de Dume, Guilherme
Gomes Fernandes, Autom6vel Clube de Portugal, p-rincesa Santa Joana, centemlrio do
selo postal, Ministerio das Financru;, Educa!;ao Popular, Col6gio Militar, centemirio de
S. Paulo, 1.' dinastia, telegrafo electrico,
prof. Ferreira da Silva, caminhos de ferro,
«Dia da Mae», lAlmeida Garrett, Cesario
Verde, e~posi!;ao de Bruxelas, Santa Isabel
e S. Teot6nio, Medicina Tropical, Marinha
Mercante, 'R ainha D. Leonor, Milenarno de
Aveiro, OTAN, Refugiados e Aero Clube de
Portugal.
A entrada no Museu e -livre. Esta aberto
as segundas, 'quartas e sextas-feiras, das 16
as 19, e ao domingo, das 14 as 17.

sectores: - 0 Postal, na Rua das Picoas,
7-A, 2.· (as 2.·s, 4.'s e 6.'s, das 16 as 19 h.;
aos idbmingos, das 14 as 17 h.); eo Telegrafico e Telef6nico, na Rua Oastilho, 15-2.· esq.
(as 3.'s, 5.'s e sabados, das 16 as 19 h.; aos
domingos, das 14 as 17 h.).
Promoveram tambem, no sector Postal,
duas exposi!;oes temporanias: uma de diagramas de Semri!;os, em fins de 1958, e outra, de Bilhetes Postais Ilustrados.
o Museu dos CTT participou igualmente
da 19.' exposi!;ao temporana realii.zada no
Museu Nacional de Arte Antiga, em 1958,
e intitulada «Museus de ,Lisboa».
As colec!;Oes do Museu distnibuem-se pOl'
cinc;o sec!;Oes: comunica!;Oes postais, telegraficas, telef6nicas, radioelectricas e diversos.
Sem contar com a sua colec!;ao filaJtelica,
o nlimero de objectos que fazem parte do
rpatnim6nio museografico ultrapassa ja a
ordem dos seis mil, os quais figurarao descriti"amente em catalogo que esta a ser
elaborado.
Artigos publicados no Guia Oficial dos
CTT de Mar!;o e de Agosto de 1954, respectivamente, duas palestras profissionais editadas em 1949 e 1954, e 0 Regulamento do
Museu, impresso em 1955, ate.stam a f.inalidade que 0 mesmo pretende atingir, e definem a natureza das suas colec!;6es.
Indicam-se, a prop6sito, os t~ rprimeiros artigos do referido Regulamento:
1 - 0 Museu dos CTT sera a represen-

Falsificaooes

ESPANHA
372~Julio

Hidalgo Ufano - PI. Sto. Domindo, 28 - Murcia - Es, T. 60. 6. 3.
Match labels. Pacotes de cigarros. Revistas. J DIlDaIis.

de selos

ALEMANHA OCIDENTAL
3725-Georg Gluszak - Frankfurt am Main
Rohlederstr. 36 - AI, T. 60. 3.

ESPANHA
Do Sindicato Provincuu del Papel, Prensa
Artes Grdficas, Grupo Econ6mico de Filatelia, Madrid, recebemos, com 0 pedido
de publicar;:iio, a seguinte «carta abierta dirigida a las sociedades filatelicas y revistas
filatelicas, asi como a cualquier otro organismo que tenga relar;:on con la filatelia
mllndial :

y

ESTADOS UNIDOS
3729-Mrs. Marlyne Valencia - 1517 North
44th. Street - East St. Louis - Illinois - In, T. 60. 3.

COLOMBIA

Como conti!ll.uaci6n de los comunicados
remitidos anteriomnente, dando la voz de
alarnna sobre diversais f.alsificaciones, nos
vemOl; en la obligaci6n de poneI' en conocimiento del mundo filatelico, que reaientemente se han efecruado ,diversas falsificaciones que haJll aparecido en . Ios mercados filatelicos .

3726--<Efraim R. SOlilS - Apartado Aereo,
1894 - :BaIrranquilla - T. 60. 3. •

FRANQA
3723-Jacques Mauler - 27, Rue du Fbg.
Montmartre - Paris 2e - Fr. T. 60. 3.

3724-Paul Lechoczky - Wesseleyi - utca
54.II.28.-Budapest VII - AI, I'll. T.
60.3.

ESPANA
1827, Yvert nlimeros 329 aU 338
Las sobrecargas son bastante idootlcalS a
las originaUes, y linicamen,te se diferencian
en alguns tonalidades de tintas. No creemos
existan en grandes cantidades.

ITALIA

MARCAS POSTALES CONMEMORATIVAS

HUNGRIA

3728-V. Zambrini - Via V. da Bisticci 10Pirenze - Fr, In, T. 60. 3.

Existen diversas marcas de grand rareza,
como vuelos espeoiales a America del Sur,
Nueva York, etc. que han sido falsificadas
en sobres enteros.

POL6NIA
3718-Zbigniew Alb.recht - ul. Reja 23 m. 8
Szczecin 5 - (A) Fr, AI, In, T. N. Tematica Desportiva. fauna e flora. 90.
96. 97.
3719-Henry 'Loch - Wyspianskiego 47 Szczecin 3 - 1', In, AI, T. N. U. 60. 1.
2. 90. 91. 97.

o MUSEU. SECroRES POSTAL
E TELEGRAF'ICO
Apesar de ser ideia ja antiga, concretizada, alias, a partir de 1934, nalguns esfor!;OS descontinuos mas persistentes, que permitiram. reunir 0 fundo dnioial do sell recheio, 0 Museu dos CTT 56 entrou overdadeirameIlte em aotiva oI1gaIliza~o a pa,r tir
de 1948, depois de dotado de lpessoal permanente, e com a exc1usiva finalidade de
tomar realizavel urn vasto plano de ac!;ao.
Encontra-se neste momento numa fase
adiantada de organiza!;ao, tendo aberto dois

3730-Ilton Bpichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Santo - T. N.
U. 60. 3.

RuSSIA
ta!;ao viva das mliltiplas actividades dos
CTT, nos variados sectores POl' que aquelas
se desdobram, e na forma como evolucionam ao longo do tempo.
2 - Da deffini!;ao reswta, em primeiro
lugar, que 0 Museu tern urn sentido e urna

3717-Yuri Dubowik - Poste Restante Kharkow 1 - Es, Fr, T. s6 N. 64. Minimo 5-10 NF de 90.

URUGUAI
3727-Samuel Benedetti - Calle Brito del
Pino, 1165 - Montevideo - Es, T.6O. 3.

ESPAAA
-

1872, 4/4 de c. Uiltramar, Yvert Nlim. 129
Ha aparecido abundantemente en el mercado, asi como el 129b, 0 sea el capiclia
( tete-beche).
ESPANA
1876-910, 4/4 de c. verde, Yvert Nlim. 172
Se ha visto Jos tres tipos de capiclia (tete-beche) . .
POI' comparaci6n con ilOlS dibujos originales, son faciles de distingui;r.
Con U1I1 saludo a la Filatelia mundial, se
despiden los GRUPOS DE FlLATELIA de
Espana.
Junio, 1960».

~~~~~~~~~~--- . ------------------------~--------------~
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A exposicao das moedas de Israel

\

nA

7lua ~as 7>ielulS

______________________--'J

._ - -

Pelo

Dr. ' Arnaldo Brazao

Durante toda a quinzena de Maio, no Secretariado Nacional de Infol'IIla!;ao, esteve
aberta ao publico uma exposi!;ao numismatica, de iniciativa dos seI1Vi!;os cuJturaiJs de
Israel, e, simuJtaneamente, uma oun exposi!;ao, mas filatelica, rtambem rlaque1e pais.
Quanto a esta Ultima, ja fa:lou [dela quem
de direito, com toda a autpIidade e competencia, pelo que dessa nao cuidamos;
quanto aquela ou·l!ra, por n6s salienta!d'a no
come.;o desta croniqueta, muito desp.retensiosamente e sem quaisquer intuitos de
mostrar sapiencia, diremos algumas pal a\ ras para louvar uma iniciativa merecedora
dos mais vivos aplausos.
Tivemos uns minutos de verdadeiro enlevo IJlIUmismatico, ao lan!;ar a vista por
aquela meia d(lzia de rarissirnos exemplares, destacados em ,l ugar de honra, tOOos
valiosissimos, alguns de rara beleza, pelo
seu estado de conserva!;ao.
Todo aquele conjt:nto e uma patriotica.
li!;ao de his t6ria da na!;ao israelita e do seu
povo, que, desde Vespasiano e de Tito ate
hit bern poucos anos, andou err.amte por
esse Mundo fora, ate alcan!;ar opovtunidade
para reconstituir a sua nacionalidade territorial, afirmar a sua existencia politica e
soberama, d efender e impor 0 direito ao
convivio internacional, pronyuJgar 'l eis, conquistar 0 deserto, enfim, ter casa e ,t er pao.
A apresenta!;ao fotognifica dos eleIll.C'Iltos numisITIClticos, que constirtui a base desta importantissima como valiosissima elq)Osi!;ao de moedas de Israel, desde 0 seculo
VI A. C., as descri!;5es hist6ricas qt:e a's
acompanham e fazem 0 retrato fiel da epoca em que cumpriram a sua missao de elementos de troca, dao ao visitante uma ideia
justa, completa, mesmo p erfeita, do que foi
a agitada vida politiea do povo hebreu, desde a sua fixa!;ao na Palestina, em luta constante com 0 meio fisico e humaaw, depois
com as ambi!;oes imperialistas de pavos vizinhos, e, finalmente, com os dominadores
do mundo entao conhecido. Por elas se ve
tambem a influencia helenistica que, pela:s
suas caracteristicas de civiliza!;ao su.perior,
chegou a dorn1nar os sellS pr6prios conquistadores. Roma tambem bebeu a requin-

~A"tiu

tada civiliza!;ao ·g rega, tamb6m 5e helenizou.
e mbora pe1a for!;8 das suas legiOes impusesse 0 SC1l dominio politico 11 Grecia antiga.
Urn belo catruogo, superiormente redigido e mcito ilustrado, completa este estudo
monetario, apresentado em boa hora, pelo
ConsuJado Geral de Israel, rdesignadamente
pelo Minis tro Arieh Miron. Numa linda capa, em papel cauche, 0 contorno geografico
do territ6rio israelita esta salpicado por urn
conjunto de rnoedas, an.tigas e modemas.
Este catalogo constitue um interessante resumo da hist6riado povo judeu, ilustrado
com os mais belos e mails linJdos exemplares da nurnaria hebraioa. Ao Sr. A. Kindler
se cleve a redac!;ao de mais esta peQa bibliognifica, digna ·de figurar em todas as bibliotecas de numismatas, .por mais rica5
que sejarn.
E de ,agradecer aos servi!;os cu1turais de
Israel esta elevaJda mamifesta!;ao da sua historia, atraves de tao rico conjunto monetario, exibindo exemplares e as c6pias de
exemplares, pertencentes a colec!;Oes 00ciais e particu1ares.
Este passo agora dado com tanto exito,
e caminho aberto para que os servi!;os cultUTais das embaixadas odos paises amigos 0
possam seguir, trazehdo ate 1Il6s aqueles outros elementos monetarios 'qu~ fazem a riqueza dos seus museus e das colec!;Oes de
muitos particwlares que estejam dispostos a
auxiliar ,as iniciativas dos seus governos.
Hoje, ao abrigo do principio do interdunbio cultural, ipodem deslocar-se as mais
belas, as mais fonmosaJS e as mais ricas pe!;as de museu. Nao '56 v>aliosas baixelas, rarissimas especies bibliograficas, ou ainda
belol3quadros de celebres pintores, merecern essas viagems .de peregrinac~o, tambem
as numismas, na modestia do seu tamanho,
sao dignos de admira!;ao e de cuJto, porque,
em cada urn deles, esta urn oapitulo da histonia de um povo, ou 0 espelho de uma
epoca, ou ainda 0 reflexo de uma civiliza!;ao.
Aguardemos novas iniciativas; seriio elas
sempre benvidas.

o Museu dos

C.T.T.

com uma exposl(;ao Oe
SOB~escRltos

Na Rua das Picoas, n.· 7.A, 2.", em Lisboa, reab-riu ao publico 0 Museu doo C.T.T.,
que, por mortivo de obms, esteve encerrado,
durante alguns meses.
Os visitantes foram recebidos pela conservadora, dr.' Maria da Gloria Pires Firmino, e 'Pelo conservador-adjunto, dr. Antonio Henriques Cabaca Baprtista.
Com a referida reabertura, coincidiu a
inaugura!;ao de uma intere~ante colCC!;ao
de sobrescritos de 1.. dia, modalidade que
no nosso pais, como alias em todo 0 mundo, cada dia esta despertando maior interesse entre os coleccionadores.
A Administra!;ao-Geral dos C.T.T., para
servir os filatelistas portugueses, cada vez
mads numerosos, apresentou 0 primeiro desses sobre!lCIitos em 1950, p3lI'a comemorar
o Ano Santo.
.
Assim, desde aque1a data, aMm dos selos e do ca·rimbo, ha ,u rn sobrescrito especial, com artistico desenho relativo ao aCODteoimento nacional ou internacional, que se
pretende assinalar. Aparecem simultaneamente estes tres elementos comemorativos.
Apenas uma excep!;ao: a viagem inaugural
do servi!;o de auto-ambulancias postads, em
10 de JuJho de 1952, que foi unicamente
salientada por carimbo e sobrescrito.
Os coleccionadores obtem, desta maneira, com toda a facilidade, a serie completa
dos selos comemorativos colados no sobrescrito correspondente, e a impressao do ca-

Oe

1.°

Ola

rimbo relativo ao mesmo assunto, que os
inutiliza.
Esta nova modalidade na apresenta!;ao
dos selos comemorativos tern merecido crescente interesse, que se pode avaliar pelo
aumento do num.ero de exemplares executados (1.' tiragem de 1950 - 2.250 exempla·
res; ultima tiragem de 1959 - 8.000 exemplares).
A colec!;ao exposta compreende todos os
sobrescritos de 1.. dia emi1lidos pelos C.T.T.,
desde 1950 a 1959.
Eis a lista dos acontecimentos que os
sohrescritos comemoraram, e das figuras
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CGlec~Oes de selos de Portugal, metropolitano, insular e ultramarino.
d) Colec¢es de selos estrangeiros.
e) Sobrescritos com carimbos do I."
dia ou comemorativos.
5. Os premios a atribuir sao os seguintes:
a) As tres melhores representa~Oes em
cada classe: medalhas de I.", 2." e
3." omem, e diploma;
b) A melbor representa~ao de conjunto: premio de honra, e diploma.
6. A todos os expositores serao atribuidas rnedalhas comemorativas.
7. A atribui~ao dos premios e conJliada
a urn jUri constituido por 3 ou 5 membros,
desfgnados pela Comissao Provincial, pelos
CTT e pelo Clube Filat61ico de Cabo Vel'de,
de cujas decisOes nao cabe recul'So.
o Juri decidira ,t ambem da admissao dos
concorrentes.
8. Constituem elementos para a classifica~ao, nao s6 a quantidade e valor do material, mas tambem a boa apreseilta~ao do
mesmo, e estado <las ~.
9. A inscri~o e gratuita, e deve ser fetta
em boletim de modele anexo ao presente
regulamento.
S6 serno admitidas as inscl1i~5es reccbidas pela ,Comissao Prov:incial ate ao ilia
1 de Agosto.
10. Os concorrentes que nao possam estar presentes para a apresenta~o das SU3S
colec~Oes, ou nao queiram confia-las a outrem para esse efeito, poderiio l"emete-las
dentro do prazoassinalado para as inscri~5es a Comissao Provincial, 'que se enca.IT''!gara de as apresentar, segundo a orienta~ao que lbe seja iOOicada :pelo concorrente.
A Comissao assum.ira ainda 0 encargo do
seu seguro na exposi~ao e de1folu!;ao, pelo
respectivo ,v alor de catruogo.
11. A Comissao PrOlVincial obriga-se 3
segurar todo 0 material filatelico apresentado na Exposigao pelo respectivo valor do
cataIogo, no transite necessario a sua ap~
senta~ao na cidade do Mindelo.
12. Segundo modele estandardizado, a
Comissao compromete-se a fornecer aos expositores todo 0 material necessario para
a apresenta~ao das suas colec~5es.
A apresenta~ao em vitrines ou quadrus
diferentes dos model os estandardizados e
encargo do expositor.
13. ~raJelamente a Exposi~ao Filatelica,
admite-se 0 concurso e exposi~ao de moedas que tenham ou hajam tide curso legal,
tanto 'llacionais como estrangeiras, atribuindo-se a cada urn ,dos expositores medalha
comemorativa, e premio especial a colee-

c)

~ ao

que mais valiosa e compJeta se mostrar.
Para inscri~ao, deven ser usado 0 mesmo boletim que para a Exposi~ao Filat61ica,
com a obsel'Va!;ao Numismcitica.
MINISTERIO DA EDUCACAO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PE EDUCA<;A.O
FISICA

I C-ONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCA{),AtO FfSICA
EXP.OSIQA:O DE FILATELIA
REGULAMENTO
1- Integrado nas Comemora~5es ~o V
Centemirio da Motte do Infante D. Henrique, realiza-se no Instituto Nacional de Educa~ao Fisica, -de 15 a 20 de Agosto do corrente ano, 0 I Congresso Luso-Bmsi:J.eiro de
Educa~ao Fisica.
2 - ~e1ameIlJte, a Comissao Organizadora resolveu organizar exposi~5es de diversos assuntos ligados a Educa~ao Fisica.
3 - As exposi!;Cies sao respeitantes as Ar·
tes PJastieas, Fotografia, Filatelia, Material
Desportivo, etc.
4 - A Exposi~ao de FlIate1ia e patrodnada pelo Clube FHatelico de Portugal.
5 - Poderao concorrer a esta Exposi~ao
todos os coleccionadores portugueses e brasileiros.
6 - Na Exposi~ao de Filatelia s6 sm ao
admitidas colec~5es de selos cujos temas
estejam r elacionados com a Educa{:iio Fisica (Gincistica e Desportos).

7 - Havera urn Juri de admissao e d aspor cinco individualidades.
Fara parte do Juri 0 Presidente e 0 Se·
cretario Geral do Congresso, assim como
tres membros designados pelo Clube Filat61ico de Por tugal, nao cabendo recul'SO das
suas decis5es.
8 - Serao atribuidas tres medalhas, uma
de vermeil, outra de prata e outra de bronze.
9 - As inscri~5es sao grntuitas, e deverao ser enviadas, ate 15 de Julho, ao Instituto Nacional de Educa~ao Fisica (CIUZ
Qt:ebrada - Portugal) au ao Olube Filatelico
de Portugal, com indica~ao sucinta das respectivas 'Participa~Oes.
10 - As col~Oes deverao .dar entrada na
Secretaria Geral do Congresso (Institut
Nacional de Educa~ao Fisica - Cruz Quebrada-Portugal) ate as 12,30 horas do di a
6 de Agosto pr6ximo.
sifica~ao,constituido
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PROP DE SE A CUNHAGEM DUMA
MOE D A COMEMORATIVA DO
CINQUENTEN ARIO DA
REPUBLICA
Do nosso prezado cons6cio sr. Jorge
0 <Di8orio
de Lisboal', recentemente, a carta se!.llinte :
t-Como sBJbemos, no dia 5 de Outubro de 1!J60 perfaz 50 anos a RepublLca
em Portugal.
li'; costume, para as comemora!}oes
desta grandeza, umas ,b odas de ouro,
emitir-se moeda, como veiculo mais profundo da exalta!}ao de urn regime, de
uma figura au de urn facto hist6rico.
I.Ji. fora, conhecemos a profusao de
moedas comemorativas, desde as do 1.°
anivers8orio ate as do milesimo. Existern, atraves da numisrnatica, comemoragoes das mais variadas. Hitler, por
exemplo, logo em 1934, camemorou 0
1. aniversario do regime nazi, com duas
moedas de 5 e 2 marcos. Na Nova Zelandia, fizeram uma cunhagem da )TIoeda de 5 <shillings :. , em 1949, para comemorar a visita oficial do rei Jorge
VI, que afinal nunca chegou a C'fectuar-se. iMoedas comemorativas de nascimento e da morte de reis e principes,
do 5.", 10." e 20." anivers8orio de figuras ou faetos primodiais da hist6ria de
cada nagao, et c .
Nao n ecessitamos, porem, de servirmO-DOS destes exemplos vindos de 180
de fora , porque ja somos de opiniao, h80
m uito tempo, que a moeda e nobre, por
princfpio, para poder s ervir a qualquer
t.omemora!;ao.
N este caso, cOli tudo afigura-se-nos
qUE.' 0 50." aniversArio d e urn regime,
como 0 da Republica Portuguesa, deve
fi car gravado atraves da moeda, que
antes de tudo the dara a perenidade
Jnerecida.
E, a prop6sito, na Exposi!}ao de moedas de Israel, realizada h80 pouco nos
salces do S. N. iI., foi-nos dada a 1:0nhecer a hist6ria des te her6ico povo,
com 0 do'c umento autentico, ou seja
a moeda batida n esses recuados temp os, que chegGu, ap6s milhares de :mos,
aos DOSSOS ·dias. Assim, pelos velhos jlUmisma s, esclareceram-se f aetos hist6ri cos, a ntes confusos, c ando a conheJer
tan to a prosp eridade, corr. o a c'eJadencia, a cultura e a politi a desta :la!}aO,
durante as f ases da s ua hist6ria. Por

G. Ribeiro Borralho, publicou

0

isso mesmo, rpensando nos vindouros, e
cOTI1provado ser a moeda 0 do cumento
que sobrevive a poeira dos tempos, eis,
pois, a moeda como meio mais grandioso e nobre, para a comemoragao do 50."
aniversario da Republica em Portugal.
Estamos convictos de que todos os
Portugueses gostariam, e, nesta hora
de engrandecimento nacional, seria seu
autentico reflexo, a emissii..o de moeda de ouro, de valor fa.cial a estudar,
quer pelos numismatas, quer pelos tecnicos.
Que essa moeda - e porque nao
duas? - fieasse a testemunhar as geraqoes futuras 0 periodo aureo que estamos presentemente atravessando, nas
diversas facetas da vida nascional. Havera ainda mais solu!}oes, como a emissao de uma moeda de 20' escudos, ou a
substitui~ao das da actual emissao, desde os 10 centavos aos 5 escudos, com
novos cunhos em que se fizesse alusao
aos 50 anof' da R epublica em Portugal.
Aqui fica 0 alvitre do coleccionador
de moedas, esperando merecer a considera~o a quem este assunto diz respeito:..

ALTERAQAO DAS CARACTERfSTICAS DAS MOEDAS DE $20
E $10 DE MOQAMBIQUE
Pelo decreto n.O 42.965, de 4 de Maio corrente, e com 0 fim de se evitarem incongruencias relativamente a moedas de valor
facial su.perior, sao alterados os diametros
e pesos de moedas de $20 e de $10, destinadas a provincia de Mo~mbique,
constantes do quadro do art. 2.° do Decreto n.O
41.682, de 16 de Junho de 1958, passando a
ser, respectivamente, de 18 mm e 16 mm
e de 2,5 g. e 1,8 g., com a tolerimcia de
2% no titulo e no peso, e com a composi~fio de liga indicada no referido -quadro.

e

Uuiao Portuguesa
de Fllatelia Crista
«$. GABRIEL»
Sede: Rua das Pedras Negras, n." 1

LISBOA-2
Quot a an llal: Esc. 50$00
Bolc tim p.: ri6dico, grati s.
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SJ\COR
Atraves das estradas de Portugal,
poe a disposic.oo dos automob;Hstos
os seus postos de abastecimento

SACOR -

POSTO DE ABASTECIMENTO DE FATIMA

,

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

Encontravam-se tambem 1presentes os
ernpreiteiJros ,desta importante obra, Constru~6es Metalicas e Alberto Gaspar, Lda.
OS PRIMEIROS ABASTECIMENTOS

DE CARROS

Apos a inaugura<;ao - que foi precedida
de ben~ii.o das instala~oes, pelo paroco de
S. Juliao, Monsenhor Jose Louren<;o dos
Santos Pa'l rinhas - procedeu-se aos primeiros abastecimentos mos carros dos Srs. Presidente da Ciimara e Conego Tomas povoa.
Depois, '>5 convidados visitaram as instala~oes , que se er.guem num dos melhores
locais da cidade, frente ao mar, na Avem:ida
Dr. Oliveiora Salazal, a pOUCD'S metros do
Grande Hotel da Figueira.
Constam tais instala~6es de t:tITI grande e
armjado edificio - .cujo projecto honra 0
nome do seu autor, 0 Arquitecto Jose Isaias
Cardoso, destinado a recolha de autom6veis
e a desempenhaJr as fun~6es de Esta~ao de
Servi<;o, para 0 que esta apetrechado segundo os mais modernos preceitos tecnicos
o edificio, em linhas modernas, clispoe
de todas as dependencias necessarias. Urn
elegaJllte «Snach-bar» ficarci a ,disposi~ao dos
clientes, turistas e habitantes da linda cic;lade" do MOTldego.
o posto de abastecimf'nto compol.'-se de
tres ilhas de bombas, implantadas segundo
urn criterio funcional, e proporcionanao rapidez e comodidade no abastecimento de
gasolina, supercarburante, gasoleo e mistura.
Exteriormente, jt:nto a entrada da garagem, uma bern lalll<;ada escada conduz ao
cerra<;o de cobertura, que constitui urn deslumbrante miradouro sobre 0 mar.
Terminada a visita as insta!a~oes, seguiu-se tun «copo-de-agua», tendo usado da palavra os Srs. Paroco da freguesia; Severo B~s
caia, presidente da Comissao Municipal de
Turismo; Dr. Adelino Verissimo, presidente
da Ciimara ; Eng. Munoz de Oliveira e Afonso Ribeiro, representante de urna Associa~ao local, que ofereceu a Sacor urn emblema
de ouro com 0 escudo da cidade.
o valor da obra foi muito enaltecido,
nao s6 do ponto de vilSta de 'a ssistencia automobilistica, como no que representa de
enriquecimento arquitectonico para a Cidade.
PALAVRAS DO DR. STICHINNI VILEL.4

Finalmen te, 0 Dr. Stichini Vilela agradeceu as entidades oficiais as facilidades con-

31

ceclidas, afirrnando que e hoje geral 0 reeonhecimento do valor e utili dade da obra
inaugurada. Afirmou 0 prop6sito da Sacor,
de contmuar a amp liar a sua ja vasta rede
de dis1Jribui~ao, de maneira a servir 0 publico cad a vez melhor.
Os convidados m03trararn-se encantados
com tudo quanto viram, tendo sido muito
felicitados os representantes da Sacor.
A partir de agora, 0 'turismo deste importante centro fica dispondo de urn valioso meio de assistencia autornobilistica da
Sacor, e a Figueira da Foz conta com um
bela edificio, que muito valoriza urbanisticamente a bela praia do AtHl.ntico.
Bstivenm presentes os professores do
Instituto de A<Itos Es tt:dos Militares que se
encontram 'nesta cidade, Gene ra.! Beleza Ferraz, Chefe do Estado-Maior das For~as Armadas; Gene ral Luis de Pina, Chefe do Estado-Maior do Exercito; Coronel Anibal Machado, director da Arma de Artilharia; General Leone! da Costa Lopes, coman dante
da Guarda Fiscal; e Brigadeiro D. Joao de
Oliveira e SOUJSa, chefe dos Servi~os de Milterial do Exercito.

[aUlogo YVtHI 1~~1

I

COMPLETO

3 Volumes

DATA DA SAIDA

6 de S81embro de 1960

(Prer;o dos editores)

Se enviar imetdiatamente a vossa
encomenda pwra

SERGIO W. DE SOUSA
SIMoES
SELOS

E MATERIAL

FILATRiCO

Telefone 22657

CALDAS DA RAJNH.4

r e-.. be-lo-a directamente de PARIS
na altUJ a prop l'ia!

ANONCIOS
Pago bem. Portugal
e Ultramar. Colecc1ies,
pacotes, stocks e ao
quilo.

I

Vendo antigos. e modemos. Bons descontos. Lista pre cos
GRATIS

Ferreira da SUva - Praga do Municlpio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cl0 APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente Ln'dia; Envelopes de
1." Dia; Maximos e Inteiros. Pregario a
pedldo.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangeiros a $00 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Mogambique, 56-3.·-Esq.~L1s
boa - Telefone 842083.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua coleeOlio, 'mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalana. BO· 3.· _. LlSBOA

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta 11 seoretaria do Clube, ao n." 22.
Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-sc os n."· 1. 2, 3, e 4. Ofertas com
pre~o, 11 Secretania do Clube, ao n." 27.

ECONOMICOS
ESCRITdRIO FILAT:e.LlCO
de loiio M. da Cunha
Material filatelico - Material plastico Hawid
- Charneiras Philorga - Selos para Colec~5es. - C. P. 510 - BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOI1I'espondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - Brasil.
Ultramar Portugues, Col6nias espaiioIas,
inglesas, francesas, usadas en buen estado,
me interesan, pOt- nuevas en series completas doy nuevas; en canje doy commemorativas y aereas de America Latina, base
Yvert 1960, envios certificados a Eduardo
Urbano Robles - Apartado, 4741 - Lima Peru. CFP 3278.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, ou compro, pagando bern. Resposta 11 secretaria do Clube, ao n.D 22.
Alberto Abrantes - Rua Tenente Ferreira
Durao, 7_3.", Esq. - Lisboa 3. Portugal°. Deseja trocar e comprar selos novos e usados,
por mancolista, base Yvert. Selos de Portugal e Ultramar Portugues, e de todo 0
mundo, tematicos de flores, animais, desportivos e centenarios do selo. CorrespOll1dencia em portugues, espanhol, frances c ingles.
Gyorgyi Antal Szekely Bcrtala
U. 2/c. - Budapest VI - Hungria. ore
desire ech'anger des timbres-poste Jl,vec
tous les pays du monde entier. J'offre
des timbres-poste hO!llgrois, russes, roumains et polonais.

Desejo trocar selos novos, Portugal, Ultramar, America do Sul e de todo 0 mundo.
Ofere~o: Marrocos, Gibraltar, Espanha, Ifni,
Sahara, Fernando P6, Rio Muni e Guine, em
series completas, Comemorativos e Aereos.
Anuncio sempre valido. Francisco Rubio
Cano. Soberania Nacional n." 32 - CEUTA
(Norte de Africa). Espana.

Exchange stamps according want lists.
Troco selos dando Po16nia, Russia, Alemanha, Checoslovaquia, Daru:igue, etc. Catalogos Yvert, Scott e Michel. Especializado em
tematicos re1igiosos, flores, animais e ce!ltenarios do selo. Henry Loch - Wyspianskiego 47 - Szczecin 3 - Pol6nia.

Desejo troca de selos de Desportos, Animais e Flores, com todo 0 mundo, e em
especial com Ultramar Portu.gues. Corres- '
pondencia em port., ingl., frances e esp.
Maxima seriedade. Joao Trindade Calha Rua Tenente Valadim, 8 - Portalegre S6cio do C. F. P. 3452.

AMERICA LATINA, finamente usadas,
series comemorativas y aereas, .doy en canje
por sellos de Ultramar Portugues, Espanholas, Inglesas , Francesas en buen estado, POl'
nuevas ~oy nuevas, base Yvert 1960, envios
certificados a Eduardo Urbano Robles Apa~ado 4741 - Lima - Peru - CFP 3278.

o ARTIGO DO NOSSO DIRECTOR
Causou sensa~o e geral agrado, 0 artigo do !l1OSS0 Director, no Ultimo nUmero
desta revista. Por motivo dele, tanto 0 nosso Director como etsta revista, receberam
inUmeros telegra:mas, telefO!llemas, cal'tas e
cartoes, alguns dos quais, por interessantes,
publicaremos no pr6ximo nUmero.

DURVAL ARNADDO PEREIRA
DE BRI!rO
Tanto pelas gentilezas que frequentemente tern tido para com 0 nosso Clube, como
pelas colabora~Oes que tern dado a este
Boletim, como, principalmente, pelo muito
que a sua extraordinanaactividade esta
contribuindo para 0 desenvolvimemto e 0
prestigio da Filatelia em Vila Praia de Ancora, onde e farmaceutico muito distinto
e conceituado, - aqui expressamos vivissimos agradecimentos e sauda!;oes ao nosso
prezado cons6cio e Amigo sr. Dtwval Arnaldo Pereira de Bnito.

ANGELO CORREIA
Deu-nos 0 prazer da sua visita 0 nosso
amigo sr. Angelo Correia, proprietdrio do
grande estabelecimento de selos «Mercado
FilaUlico», do Porto.
Dotado de grandes qllalidades de tmba1110, honestidade e simpatia, Angelo Correia
estd desenvoll'endo notdvel actua9iio no sentido de desenvolver e acreditar, cada vez
mais, 0 seu «Mercado Filatelico», linalidade
que deve 11lerecer 0 aplauso e 0 carinho de
todos os filatelistas portugueses. Aplauso e
carinho que queremos ser dos primeiros a
niio the regatear.

UMA PORCARIA FILATELIGA
Uma revista filatelica do Srasil publicou
urn ·a rtigo, mais propniaJIIreI];te urna porcaria, em que se ,pretende visar 0 nOSISO iDirector, a prop6sito d e uma sua opiniao sobre
as colec~oes tematicas. :e. do .row reles e
mais nojento que jamais se deve ter escrito
em materia FilateIica. 0 autor da porcaria
em questao nao Item 0 mi!llimo de categoria
inItelectual, 1ii1atelica ou moral, ,para urna
resposta,- e esta Ill. JIluito !J.O!llge para se lhe
poder mandar urn... cuspo...

MINISTRO ARIEH MIRON
Por motivo da saida. de Lisboa do sr.
Anieh MirO!ll, promovido a Ministro e colocado na Embaixada de Israel em Londres,
o presidente do nosso Clube, sr. Dr. A. J. de
V,ascOillcelos Carvailho, e sua Esposa, oferecerom-The, !l10 restaurante «Comodoro», urn
jamtar de despedida, a que tamb6m assistiram os ISI'S. Dr. Mamoel Ant6nio Fernandes,
presidente do Conselho de Aministra~ao da
Companhia dos Camil{)hos de Ferro de Benguela e Juiz de Portugal no Tribunal Internacional de Haia, e EduaJ:1do Cohem, administrador da Sacor, ambos com suas Esposas, e Eng. Espregueira Mendes, Director
Geral ·da Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferro.

EXPOSIQAO FILATELICA
NACIONAL
Pttblicdmos 110 Ultimo numero 0 regulamento da V Exposi9iio FilaUlica N~cional,
Lisboa-1960, que se realizard em Lisboa, no
Paldcio Galveias, em Navembro proximo.
Estd prestes a encerrar-se a. respectil'a
inscrifiio, que poderd ser leita por intermedio dos respectivos Comissdrios, e tambem
na secretaria do 1!OSSO Clube.
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mos a quanti dade de inscric;6es recebidas.
Devo estar presente como membTO do
Juri. Vou ter oportunidaide de rever os
meus bons amigos de Portugal. Vamos
prom over em terrasalheias 'w na festa lusO-brasileira. Tenho a certeza de que a participac;ao de Portugal sera numerosa e muito
importante, e assim. na parte tecnica - colecC;6es ap-resenmda.s~, ihavera 'u ma demonstrac;ao publica do adiantamento das nossas
filatelias.

Lamento que a grande distancia que nos
separa do ~oca1, 0 que traz numerosos problemas, muito serios para quem desejaria
estar presente, impede que isso seja uma
realidade, pOl'que tenham a certeza de que
nao somente aqueles que tiveram a ventura
de estar p-resentes em Lisboa, em 1953, como todos os fiilatelistas brasHeiros tern ,
como run dos seus grandes desejos, abl1a<;ar pessoalmente os seus colegas de Portugal.

COM BUS T,--VEl S

LUBRIFICANTES
GAlCIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTivE IS S.A.R.L.

LOU R E N

QANHE

~

0

MAR 'Q U E 5

Tenho atendido os pedidos que me tern
side feitos. Enireta~nto, minhas remessas de
selos nao tern side correspondidas. Desejo
trocar, com qualquer pais do mundo, selos
do Brasil (usados) comuns ou Comemorativos, na base de urn por urn, concordando
ate cinco de cad a, responderei com Ul'gencia. Llton Epichin - Rua Santa Maria, 89-A
- Colatina - Espirito Scmto - Brasil.
Envie 100-200 selos de Portugal e Ultramar, recebera de ItaIia. - O. Carletti
Corso Leece 31-20 - Torino - ItaIia.
FlLATELISTAS DE PORTUGAL Y ULTRAMAR - EnViio series de co~onias surtiodas contra sellos de Ultramar Portugues
(12 sellos por serie) usados. No escribo
primeiro. Contesto siempre vueIta correo.
Jose GonzruIez Santiago - CaJIle General
Varela 19 - Escalera e Bado Derecha Madrid 20 - Espanha
ANO MUNDIAL DOS REFUGIADOS JOGOS OLtMPICOS 1960 (ITALIA E U.S.A.)
- As vedetas do momenta! - Nao deixe de
adquirir quaIquer destes temas, vel1dadeiras vedetas Ido ano de 1960. Fomec;o todas
as series ja emitidas, e as que 0 venham
a ser, a boos prec;os, atraves do meu Servic;o de Novidade.
Listas de prec;os, brevemente em distribuiC;ao.
Se ainda nao recebeu 0 meu prec;ario
para 1960, pe<;a-o agora, antes que se esgote. S~RGIO W. DE SOUSA SIMOES Selos e Material Filatelico - CALDAS DA
RAINHA.
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Arturo Bressel - - P. O. Box, 232 Zaragoza - Espanha. Deseja trocar selos
de Espanha com coleccionadores portugueses.
Troco selos tematicos de todo 0 mundo.
Series nQIVas de amimais, desportos, flores,
bandeiras e pintura. Dou series compaetas,
novas e usadas, e selos por mancolista.
Papel timbrado de barcos e hoteis. Postais
ilustrados nQIVOS, e caixas de f6sforos. Por
seIos de Portugal e Ultramar, mesmo repetidos. Vendo cataIogo Scott's 1958 em born
estaldo, completo. Carlos da Silva Moreira
- Vivenda Oliveira - Gabec;o de Mootachi que.
FranklLim KUlperman - Rua Oscar Freire, 1492 - Sao Paulo - Bvasil - Dou mundiais por Israel, ONU, Col6nJias Espanholas
Escotismo e Feira MundiaI de Bruxelas.
Wanted stamps from Portugal, Portugueses Overseas, Greece, Turkey Give Poland, GeI'l11any, RUssia, Czechoslovakia,
ScandinaViia, Wantlist Yvert. F. D. C. Jerich Byton - Rycerska 8/12 - PoI6nia.
Compram-se os Boletins do C. ·F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta
com prec;o a Secretaria do CIube, ao n." 25.
Selos com erros, iIlOVOS, de Portugal e
ULtramar, compro, pagando bern. Cartas
a Secret Mia, ao n." 22.

DINHEIRO,

ANQARIANDO ANUNCIOS
PARA 0 NOSSO BOLETIM 1
INFORMAc;:OES NA SECRETARIA DO

CLUBE

Telefone, 12 - Paramos
Telegramas: AGUIA - Silvalde- Esplnho
APARTADO, 42
ALCATIFAS - CARPETfS, TAPETES,

SILVALDE
ESPIHHO
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Correios, Teh!Qrofos e Telefones
ORDENS DE SERVIQO
N." 600J,1-ABASTECIMENTO DIRECTO
DE SELOS
Nos termos da ,aJinea a) do artigo 28."
do Estatuto do Selo Postal dos CTT, e
tendo em aten~ao 0 dispoS'to mos §§ I."
e 2.° do mesmo artigo, deter.mino 0 seguinte:
1.0 Serao abastecidos directarnente pela
OSI com selos postais da emissiio ordinaria
as exactorias Idas seguintes esta~5es:
CTFI do TerreiJro do Pa~o.
CTFI da Batalha-Porto.
EOE3 de Lisboa.
ECE3 do Porto.

2." Mantem-se as formalidades ate agora
observadas no abastecimento directo de
selos aquelas esta~5es.
3.° Serno abastecidas directamente pela
OSI com selos postais das emissoes extraordinarias as exactorias das seguintes esta~5es

:

Braga.
Viana do Castelo.
Guima~aes.

Vila Real.
Bragan9a.
Ohaves.
Mirandela.
Lamego.
Batalha-Porto.
Penafiel.
Vila Nova de Gaia.
Matosinhos.
P6voa de Varzim.
Viseu.
Guarda.
Castelo Bn~nco.
Covilha.
Coimbra.

Aveiro.
Leiria.
Figueira da Foz.
SantM't!an.
Tomar.
Abrantes.
Terrdro do Pa~o.
SetUbal.
Caldas cia Rainha
Sintra.
Ca'scais.
Estoril.
Mmada.
Barreiro.
Montijo.
' Evora.
Portalei'1'e.
Elvas.
Beja.
Faro.
OIl1ao.
Portimao.
Tavira.
V~la Real de Santo Antonio.
Funchal.
Ponta Oelgada.
Angra do Heroismo.
Horta.
4.° Este abastecimento devera ser feito
de forma a que os selos possam ser postas
il venda, nas esta~oes indicadas, na data
fixada para a -sua entJrada em circula~ao.
5.° As CTF do Terreiro do Pa~o e Batalha-Portoabastecerao as unbanas de sua
dependencia, nas condi~oes que ate agora
tern vigorado, com a ,a ntecedencia precisa
para se obter 0 resultado indicado no numero anterior.
6.° E formal mente interdita a venda destes selos, seja a que pretexto for, em data
anterior 11 fixada para 0 primeiro dia da
sua circula9ao.
A infirac9ao deste preceito sera considerada, para efeitos disciplinares, como n~gli
gencia grave.

o

ICA DO

x

o Brasil na Exposi~ao de Barcelona
o

Brasil vai dar muito breve uma depositiva do seu a'Cldantamento.
Vai comparecer em massa na Exposi~ao
Filatelica Intemacional que se realizara em
Barcelona.
Foram enviadas 36 insOI1i~5es, sendo
'8 na oIasse de Literatura, e 0 rest·a nte, c(}lec~5es de selos. Colec~oes as mais variadas: classicos do Brasil, classicos de outros
paises, tematicos, especializadas de selos do
Brasil, e assim por diante.
Temos que lamentar a falta de tres grandes campe5es: dr. Mario de Sousa, medalha
de ouro na ultima exposi~ao de Nova lorque, dr. Everaldo Leite, grande premio na
rnesma exposi~ao, e dr. Ferdinand tI,'Almeida, uma das nossas surpresas para 0 futuro.
Foram tornados nada menos do que 360
quadros, 0 que nos dara a possibiJidade de
ver e apreciar ludo que de interessante
estas col~s tern. Alguns conjuntos nao
tiveram 0 tempo necessario para uma montagem especial, entretanto assim mesmo vaG
dar a possibilidade de se iVerificar como
sao va.Jiosas e interessantes.
Varios destes conjuntos estavam-se preparando para Londres. Era para essa ~(}
si~ao que a liilatelia Brasilei,r a se estava preparando. Era nosso plano mostrar 0 alto
grau, do adiantamento de nossa filatelia.
QueI'iamos demonstrar que aqui, nestas lonmonstra~ao

Por

HUGO FRACCAROLI

ginquas plagas, a fHatelia e cultivada com
carinho e entusiasmo. Que, apesar das grandes distancias que nos separam dos centros mais a,diantados, ja atingimos urn grau
relativarnente satisfa:toI'io, e ~sso seria feito
em Londres.
Estavamos em pleno vrabalho de prepa1'0, quando recebemos a noticia de que, por
causa do pequeno espa90 disponivel, a exposi~ao de Londres teria que restringir ao
maximo a concessao de quadros. Com a
confirma~ao desta noticia, 0 des3.nimo apossou-se de todos, e os trabalhos foram suspensos.
Eis que recebemos a visita do sr. Luis
Gonzales Robles, de Espanha, que nos c(}municou a realiza9ao de uma ~osi9ao internacionaJ em Barcelona. Transmitiu detaIhes, pIanos, programas, e de imediato verificamos que a oportunidade perdida em
Londres, s e apresentava com a exposi9aO de
Barcelona, e, com a facilidade oferecida
pela Comissao Organizadora no que diz respeito ao tranporte das colec~5es, 0 entusiasmo geral aumentou, e como resultado te-

2 CRoNICAS

Ainda as sobretaxas de Timor
Aludimos, 'i1a cronica de domingo passado - que, infelizmente, apenas pOde sair na
1." tiragem deste jornal, do que pedimos
desculpa a meia duzia de leitores habituais
destil seCf;ao - as recentes sobrecargas de
Timor, terminando por prometer, para hoje,
referencia a alguns erros e variedades.
Uma das mais frequentes e a obliquiJade, para a direita ou para a esquerda,
dos tres traf;os impressos sobre a rtaxa anterior. Pode verificar-se ern quase todas as
folhas dos selos de $05 e de $10, especialmente nas ultlmas filas, do lade esquerdo.
Outra ea deslocaf;ao idos traf;OS, para a
direita, atingi,n do 0 cunho do selo, verificada ern algumas folhas do $05.
Ainda outra e a deslocaf;ao desses traf;OS para cirna, ficando a Ipalavra «,avo» por
baixo deles, ou para baixo, lendlrse tal palavra, inteira, entre 0 penUltimo e 0 Ultimo
traf;os. Possu-imos urn bloco de vinte selos
de $OS, ern que tal deslocaf;ao, para cima
e para baixo, aparece altemadamente ern
cada fila 'Vertical.
Mas a variedade mais 'llotavel apresenta-se no selo de $30, ern que apareceu uma
folha inteira na cor arnarela, em ve:z da cor
verde claro. Tal folha foi vendida na secf;ao filatelica da Agencia Geral do Ultramar,
e dela foram os maiores adquirentes 0 tenente-coronel Cardoso Salgado, 0 Iprof. dr.
Jose Nunes de Figueire do e 0 signatario,
que ofereceu ja, a urna de:zena deamigos,
os exemplares que nao colocou no seu
album: dois blacos corn nuances diferentes
do amarelo. - V. C.

Sobrescritos de 1. 0 "

DO

-Nova York, ern aVIaO a j-acto DC-" AmesterdalrJeddah e Amesterdao-Amman .
o facto merece serassinalado, e tanto
pela regularidade com que a K . L. M. nos
envia sobrescritos sernelhantes, por ela propria editados, com s6brios desenhos alusivos, como, princip'a lmente, porque os sobrescritos oda K. L. M., ao contrario dos de
outras cornpanhias de aviaf;ao, tern autenticos e valiosos carimbos especiais de 1."'
voos.
Estes carimbos estao a ter cada vez
maior procura, halVendo muitos milhares
de coleccionadores .desta especialidade, e
ate clubes e revistas a ela somente dedicadas. E sobrescritos com tais carimbos ha,
mesmo relativamente modeIilPs, que ja custarn centenas de escudos, e que tu.do indica
que, nurn futuro muito proximo, obterao
extraordinaria valorizaf;8.o.
De lamentar e que muitos 1.'" voos se
tenham feito sem carimbos especiais, e que
outros se tenham efectuado sem anuncios
previos, impedindo-.se assirn os coleccionadores de enviarem ou de obterem as suas
cartas. Os colecoionadores deixam. de completar e de valorizar as suas colec!;Oes,e os C.T.T. deixam de vender muitos milhares de selos, e de taxas altas ... - v. C.

EM 1960
EM

v

VOOI

Da K. L. M., Companhia Real Holandesa
de Aviaf;ao, recebernos ha tres dias, por
intermedio do distinto chefe dos setis servif;OS COmerCIalS, sr. M. de Sande e Castro,
tres sobrescritos dos 1." voos Amesterdao-
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7." Deve ser dada preferencia absoluta,
na venda ao .p ublico, aos selos das emiSlsfies
extraordinarias sempre que as suas taxas
correspondam as solicitadas pelos UlSuarios
e d .e sde que estes nao manifestem preferencia ern contrario.
8.° As formalidade3 a observar neste
abastecimento serno as 'Seguintes :
a) 0 fornecimento e feito ern forma de
adiantamento em selos;
b) A DS1 fixaci, para cada emissao, a
quantidade de selos de cada il:axa a fornecel
as estaf;Oes contempladas ;
c) Oportl:lnamente, e em confoI'IJlidade
corn aquela fixaf;ao, fara 0 Dpt3, ex a/icio,
as requisif;Oes referentes a cad a CTF, enviando-as a DSFI pam visto e demais efeitos uteis;
d) De posse Idas requisif;Oes vi:sadas,
fara 0 Dpt3 a expedif;ao dos selos rurectamente para as CTF, e das guias de remessa,
ern duplicado, para as CCE respectivas.
N03 maf;os dos selos deveni 0 Dpt3 apor,
de forma bem visivel, a data d6 primeiro
dia de circulaf;ao;
e) Anotada a remessa , a CCE devolveni
as guias assinadas pelo ceE e pelo exactor
da CTF ern causa a DSFI (original , para
documento dos sellS registos) e it DS11 (duplica do, para documentaf;ao da COOiJta de
responsabilidade do exactor do Dpt3);
f) 0 recebirnento destes selos sen\. escriturado pelas CTF nos mapas modelo n .· 410,
sob a rubrica «Selos e outros valores postais» e a sua importancia na coluna de
«Aumentos».
Logo que Ihes seja possivel, mas nunca
depoi do 15.0 dia posterior ao do inicio
da circuJaf;ao, as CTF enviarno as ceE
respectivas vales de servif;o pagaveis ern
Lisboa, a fiavor do DS11, da importancia
correspondente ao valor dos selos recebidos . Esta operaf;ao sera esoriturada pela:s
CTF na rubrica acima .indicada, na coluna
de «Dimi'lluif;oes». A remessa do vale ern
referencia e independente da venda de tlr
dos os selos recebidos;
g) Feita 'a necessaria conferencia a CCE
remetera os vales receb1dos a DS11.
Estes vales, embora pagaveis ern Lisboa,
sao ,dispensados da transmisslio a desClr
berto para que sejam acompanhados de
dois exemplares de relaf;Oes ern que, mencionada a emissao a que respeitam, se discrimine a respectiva importfmcia pelas CTF
a que correspondem;
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h) 0 prazo para a remessa dos vales iI
DSIl e de vinte ,dialS, a partir da data da
entrada ern circuJa!;ao da emissao respectiva;
i) De posse destes documentos, a DSIl
enviara urn exemplar Idas r-elaf;oes a nSFI
com nota do recebirnento dos vales respectivos, para escritu.raf;ao das fichalS de adiantamento das CTF naquelas relaf;oes mencilr
nadas; ao anesmo tempo promovera a :;egularizaf;lio final das operaf;Oes pelo fomecimento de selos ao exactor da CTF do Terrei.ro do Paf;o no valor <las importancias
dos .vales.
7 de Janeiro de 1960. - 0 CorreilrMor,
Couto dos Santos.

N.D 6001,4 - SUPRESSAO DA MARCAc;:'AO
DA CORRESPONDENCIA A CHEGADA

Com 0 fim de simplificar quanto possivel os trabalhos prepalI'atorios <la disttibuif;ao postal, foi publicada a Ordem de
SeI'Vif;o n." 5108.16, que, a titulo experimental, sup.rimiu a marcaf;i;io das correspondencias ordimirias a ohegada.
o tempo decorrido ap6s a publicaf;lio da
referida ordem de servif;O permitiu concluir
que a medida tornada e de adoptar com
caracter definitivo, ern relaf;ao a correspondencia ordinaria, coDJSiderando, todavia, as
excepf;oes que a pratica revelou de manter.
A marcaf;ao a chegada nao se executara,
pois, nas estaf;Oes, salvo quando se trate
de cO.I1respondencia :
a)

De posta restante;

b) Ern deposito (1ista);
c) Com pr6prio ;
d)

Mal encarninhada;

e) Porteada;
f) Destinada a localidade nao servida

por ,distribuif;8.0 domiciliaria;
g) Nao marcacta, por lapso, pela estaf;ao
de origem;
h) Destinada a PC ou PCTF. A marcaf;ao
far-se-a na Ultima estaf;ao que Ihes der transito.
Os chefes de servif;O extemos podem, Plr
rem, ordenar, quando as circunstancias 0
aconselharem, que se plfoceda a marcaf;ao
temporaria de todas as correspondencias
ern relaf;ao a determinadas estaf;oes.
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Esta ordem de servi90 anula e substitui
a n .O 5108.16.
Arq. 205/1/40.
25 de Janeiro de 1960. - 0 I\dministrador
Adjunto, Henrique Pereira.

respondencias encontradas no correio em
que tiverem sido afixadas vinhetas nao autorizadas caem em refugo.
Arq. 16/3/29, DSE2.
26 de Janeiro de 1960. - 0 Director dos
SeIlvi90s de Explora9ao, Oscar Saturnino.

f'

AND

XIV

N.O 108

JUNHO DE 1960

\

N.D 6001,11/E - VINHETAS
Norma5 para a sua aprovar;iio

I

I

afixar;iio

o Dicirio do Governo dave publicar oportunamente 0 segu.inte despacho, cujas disposi90es terno de ser desde ja rigorosamente cumpridas:
DESPACHO
Ao abrigo do disposto no artigo 54.° do
Estatuto do Se10 Postal dos CTT, aprovado
por Decreto-Lei n.D 42.417, de 27 de JuIho
do ano ,f in do, fixo as seguintes nonnas a
que deve obedecer a aprova!;ao de vinhetas destinadas a serem afixadas nos objectos de cOllrespondencia ou nas encomtmdas
postais:
1.0 As vinhetas pooerao ser de qualquer
formato, com eXCelp9aO do rectanglliar, salvo se, neste caso, as dimens6es do:; lados
forem superiores a 5 cm ou se wn dos lados for, pelo menos, duas vezes e meia
maioll" do que 0 outro;
2.° Nas vilnhetas nao podem ser impressos algarismos arabes nem dizeres que possam dar lugar a que -as mesmas se confundam com selos postais, tais como: "Correio», "SeIo», "Posta!!», uValor», etc.
As autoriza90es ja conced!i.das pam 0 uso
de vinhetas que nao satisfac;:am as normas
aprovadas por este despacho caducam no
dia 31 de Dezembro do corrente aRlO.
A correspondencia confiada ao correio
em mao e as encomerudas postails onde estiverem afixadas vinhetas, devidamente autorizadas, no lado do endere90 serao recusadas no acto ·da aceita9ao.
A corresporudencia encontrada, nas mesmas condi90es, noutra qualquer fase da manipula9ao pos tal, e devolvida ao remetente,
sem prejuizo do pagamento da taxa de pm;teado que for devida por qualquer deficiencia de fran quia, ou remetida para refugo.
20 de Janeiro de 1960. - H enriqtle Pereira.
EscIarece-se que, nos te rmos do § 3.° do
artigo 54.° do supracitado diploma, as cor-

I
j

OF.-CIRC. - 00287 /El- AFIXAI;A.O DE FINHETAS NAS CORRESPONDE:NCIASINSTRUI;()ES ACERCA DA SUA UTILIZAI;A.O POR PARTE DO POBLICO

Tem-lSC verificado que 0 publico utiliza
por vezes as vinhetas de forma irregular,
afixando-as na frente das correspondencias,
em muitos casos ate em substitui9ao dos selos de franquia. E sucede que, pOll" falta da
necessaria fiscaliza9ao nas CTF, algumas
con'esporudencias nessas condi90es tern sido
_ entregues sem qualquer procedimento, em
especial aqueJas em que foram afixadas vinhetas da Legiao Portuguesa.
Tal forma de proceder, alem de contraria as disposi90es regulamentares, esta motivando prejuizos aos CTT, principalmente
na parte da receita que se peIlde quando
as cor:respondencias sem selo sao entregues
sem a cobran9a do correspondente porteado .
Torna-se, portanto, indispeDISavel que
todo 0 pessoal tenha 0 maximo cuidado
com a fiscaliza9ao deste seIlvi90, dando cumprimento ao que determinam as disposi90es
regulamentares sobre 0 assunto, em especial 0 artigo 54.° do Bstatuto do Se10 Postal odos CTT (Decreto-Lei n.O 42.417, de 27
de Julho de 1959).
E importa que os funcionarios escIare9am devildamente os utentes a cerca da forma como as vinhetas devem ser afixadas
e do procedimento que somos obrigados a
adoptClJr quando nao satisfa9am as condi90es exigLdas .
Oportunamente vao ser remetidos, para
distribui9ao a todas as CTF e PCTF, avisos ·destinados a dar conhecimento aos utentes sobre a forma como podem utilizar as
vinhetas.
Nas CTF estes avisos deverao set aIL-cados nos qua:dros de avisos e ordens e jU!I1to
da circular da Legiao Portuguesa sabre 0
assunto, circular cuja afixU9ao foi oportunamente autOll"izada.
Proc. 3419.
7 de Janeiro de 1960.-0 Chefe da Reparti9ao, G. Sarsfield.

Comissao Filatelica Nacional

Plano das

.
emlssoes

Da Aodministra9ao Geral dos C.T.T., por
intermecYo do ilustre Director dos Sem90s Industriais, 0 distinto engenheiro sr.
Manuel G. Gra9a, recebemos, com 0 pedido
de publica9ao, a noticia que muito gratamente arquivamos nas paginas desta revista:

Com 0 intuito de obter a mais
l'a rga colabo~ao do publico na esoolha dos OOmas das emissoes extraJemiinari'as die sel·os, concordou S.
Ex." 0 Minis'tro das Gomunicru;6es
com a proposta da Com~8sa'O Fila.telica Nacional, para que '0 estudo
e estaJbedecimento dlos pIanos anuais
daquelas emissOes fosse preoodido
d1a a'ceit~ao de ideias e 5UglaSt5eSa apresentar poT todos aqueles que
o desejassem Ifazer.

filatelicas

Nesse sentido, pede-nos a Admidos CTT que tomemos publica 'a orientagao d'ad'a a este
ass unto, e se leve ao oonhecimento
de todas as pessoas que par ele venham a interessaJl"-se, qUleJ deverao
enviar 03 seus' alvitres, ate ao dia
30 de Agosto proximo, p8Jl"aJ a Direc~ao dos Servi~os IndustriaisRua Generall Sinel de C'Ordes, 9-4.°-Dt.O - Lisboa..1.
nistl"a~ao--Gen.-.3.JI

Expressando aqui a nossa · gratidao a todos os membros da Comissao FilateI.ica Nacional, cumprimentamos muito espedalmente os srs. engenheiro Couto dos Santos, fiustre Correio Mor dos C.T.T., e engenheiro
Manuel G. Gra9a, Director dos referidos
servi90s.
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MACAU - Rolando dos
C, P. 43-Macau.
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MADEIRA - Funchal - M. M, Lourenc;o
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28-30.
S TOMJ:. Real.

Henrique-Vidal de L. A. Corte

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havilleck
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U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436 ,
14 th Avenue - Sacramento 20
Cahf6rnia.
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P A GAM 0 S BON S PRE <.; 0 S
POR
ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somas a maior casa fiJatelica da America, estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos d. todas as
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados
em comprar:
S~RIES -

SilOS EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Com pi etas ou
incompletas, novas ou uRaiias.
• SELOS ISOLADOS I Varledade!,l baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente, com selos perfeltos.
GRAHDfS QUAHTIDADES E RESTOS DE «STOCkS .. de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE RETALHO, tamb 6 m de.ejamos comprar quanUJade
mals pequenas de ~elo& em s~rles, de preeo m~dlo e mills elevado.
Queira mandar-nos a sua /isfa de olerlas, que merecera a nossa pronfa e cuidadosa afen~§o.
•

•
•
•

G R J.. TIS, APE DID 0 I A nos s a n 0 ya I 1st a d II com P r a s
.Os melhores pre~os por selos do~ E.tudos Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

H.

IMPORTADOR

£. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

I

A MERICA NO

o

Telegramas: HARRISeO BOSTON
(Reprodu9iio au/orinda
palos C.T.T .)

(Reprodu9iio au/orinda
pe/os C.T.T.)

«Rl!produ9iio eulor;zedll
palos C.T.T.)
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