••

•

,.,.£~~\. PAGAMOS BONS PRE<;;OS
POR
- ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos e meior eese filet'liee de Ameriee, estemos eonstentemente e eomprer grendes quentidedes de selos d. todes es
pertes do mundo. Aetualmente, estemos partieulermente interessados
em comprer:
S~RIES

SELOS EM sERIU I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompletos. novas ou usadas.
• SELOS ISOLADOS I Varledadell baratos e atractlvas.
• PACOTES I Feitos culdadosamente. com selos perteltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os gt!neros.
MISTURA (100 QUILOl sobre papel.
PARA 0 NOSO HEGOCIO DE RETALHO. tambt!m desejamos comprar quantiJade
mals pequenas de selo& em st!rles. de pre~o mt!dlo e mhls elevado.
•

•
•
•

Queira mandar-nos a sua lisla de oferlas. que merecera a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nosslI
novlI IlsllI de comprllSI
·Os melhores preeos por selns dos Estados Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR

AMERICANO

H. E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISeO BOSTON

(Reprodueli.o autorlzada pelos C.T.T.,

OS BELtSSIMCS SELOS COMEMORATIVOS DO V CEiNTENARIO
DA MURT.E DO INFANTE D. HEN-RIQUE

(Ver dois artigos no interior)
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Radacc;ao a Administrac;ao: Av. Almiranta Rais, 70·3."-Dt.' - LlSBOA - Talaf. 54936
Composic;ao a impressao: Tip. do «Jornal do Fundao» - FUNDAO - Telef. 111 P.B.X.

DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Ghefe de Redac(}iio:

Er.dare .. o talegrafico: LUSITANA

Telefone n.· 10 -

Gonselho Directivo:

V ALE N <; A

-DE-

Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo

Prot. Doutor Carlos Trlnclio
Administrador:
Eduardo Cohen
Jose Rodrigo Dias Ferreira
RaiJI Abecassis
Editor:
Brigadeiro J. da Cunha LamIUl
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Eng.' Aurelio Marcos Pereira
Revistll mensal enviada a todos os socios do Clube Filatelieo de Portugal
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JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS -- VALENQA
(PORTUGAL)

J

CL UBE FILA TELICO DE PORTUGAL

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

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

o

GLUBE DE GOLEGGIONADORES PARA GOLEGGIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.'-Dt.' - LlSBOA - Talaf. 54936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Terc;as e Serlas-fairas, diSS 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 hora,

\.

J

SEDE:

CATEGORIA DE SdCIOS E RESPECTIVA COTIZACi\O:
Oontinente (exccpto Lisboa) Illuui e Provinclas Ultramarinas
Efe~tivos ..... ... ..... 60$00, por ana I ou equivalente em moeda local
Jumores ............... 30$00, por ana I
Brasil ......... ......................... .... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

PA3AMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AqENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUqAL
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Haveleck
Road.

28-30.
S TOM:£ Real.

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - Sacramento 20California.

Henrique-Vidal de L. A. Corle

!

hlp6lltO

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIBAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E S3

PORTUQAL

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

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

SOLICITAM
TROCAS

-emOver - Argoncllh. - Serzedo
Olelros - Porlo
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Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'eteJones

Escl'evem-nos vArios coleccionadores
que pl'etendem relac1onat-se com colecci9nadores portugueses, entre eles:
TJAN TJONG LIAT - Djalan Bodjong
27/30 - Gombong (Ked'll) -Djawa - Indonesia.
FRANCISCO DUARTE CILLBROS CaLle 18 de julio, n." 10 - Caceres - ES1panha.
,PORFrRIO N. MORTOLA - Villanueva
Tagoloan - Misamio Oriental - Mindanao
- Filipinas.
EULBR JONAS - Rua 5 n ." 5 - Sector
Oeste -Caixa Postal, 59 - Goiania - Goias
-Brasil.
ST,BP.HBN G. DAVlD-353. Joo Chiat
Place - Singapore, 15 - Malaya.
G. H. V. DEUSIOHBM - Korte Spaarne,
13 - Haarlem - lHolanoa.
MICHEL S. KEMEID - Posta Restante
Correio Centml - Sao PaUJIo - Brasil.
SHU NAKAGAWA - 1590-30 Ussgamihigashi - SurrniYoshl - Higasbinada - Kobe
-Japao.
M. ALAM - Philatelist - Mahboob Radios - Sialkot City - Paquistao.
GALLI SANDRO - Via Monte Grappa,
154 - Sesto San Giovanni (Milao) Italia.
Estes enderegos sao indicados sem
compromisso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsabilUy OUr part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre
part.

92
234

PA~OS_DI BRAHDl0

hbrlco de cariollnas a todos os
papels fracclonados am rasmas
,
a boblnes - - - -

Fabrico manual _
meccinico d_ sacol
Escrlt6rlo

a

Sade

em

S. PAlO DE OLEIROS

Os ultimos exitos dos filateHstas portugueses .
HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre

as

ordens de

o

intercambio filatelico luso-brasileiro .

todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Prafa da Alegria, 58-2."-A
Tele/one 28176

1

pedimos licen~ para aqui arquivar, como
pe~ importante deste processo:

LISBOA

Sobre run artigo reles, publicado ha
meses no jomal brasileiro «A Ma.rcha
dos Selos», inserimos, no pen1lltimo nUmero (lesta revista, na s~iI.o «Notas e
Comentarios», um pequeno eco, intitulado «Uma porcaria. fllatelica».
Nao satisfeito com tao pequena restJosta, 0 nOS80 distinto colaborador sr.
dr. AntOnio d' Almeida Figueiredo escre"eu uma resposta mais longa e mals
contundente, que public4mos no n6mero
transacto.

II.mo Sr.
Dr. Vasconcelos Carvalho
D. Presidente do <Clube Filatelico de
Portugab
LliSBOA - Portugal

Selos Classicos, Modernos, Tem,Hicos

COMPRA -

TROCA

E

VENDE

Munfll- Mundo Fllatellco
Selos novos e usados
SobresoI'itos I." dia
Material Filatelic;)
Cal~ada

do Carmo, 25 51 loja, Esq.,
Sala 4 - Tel. 24072
L1SBOA - (Portugal)

2
I
Dias depois, reeebemo8 do nosso prezado amigo sr. D1llio Martins, director
de «A Mareha dos Selos», a carta que

Amigo e Sr.:
Dizem: Antes tarde do que nunca.
Grande verdade. Pois sim: Fomos
aquinhoado8 com varios nlimero8 da revista do seu Clube, 0 ja. conhecido boletim mensal, e repassando 'Vista de olhos
temos notado 0 esforgo da sua presidencia, e nao menos da directoria.
Lemos outros8im, no nfunero 102, urn
agradabilissimo artigo sobre HeUor Sanches, que apelida de embaixador da
filateUa brasUeira. Sem dllvida, caro
Amigo, 86 vendo 0 que este homem esta.

2
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fazendo, a. testa da directoria da Booiedade Philatelica Paulista, como seu
presidente. S6 estando presente. Grande
lutador. Grande em tudo.
Mas nosso intuito e tambem congratularmo-nos com os portugueses,
pelas infuneras vit6rias alcan!<adas em
Palermo, em Barcelona e agora em Londres, sobressaindo-se, e elaro, natural, a
colec!<ao do cons6cio Dr. Almeida Dias,
que valeu, ila ultima reuniao da Sociedade Filatelica Paulista, presidida pelo
referido embaixador, as congratula!<oes
sinceras de todos, com magnifica ova!<ao, depois das palavras do seu compatriota sr. HorAcio UVIatos da SUva.
E agora, que 1965 estara para 0 iBras] rom a sua EXiposi!<ao Internacional,
vamos esperar que os portugueses
sejam bem representados, mas antes,
que venham boas e interessantes noticias sobre a colec¢o que estA sendo
bem comentada aqui no Brasil, a do Dr.
Almeida Dias.
Por outro lado, nossas 'congratula!<oes pelo seu brilhante tra:balho na revista mensal edltada em Guritiba, c:RIEPORTER F'ILA..TlilLLOO> , e esperamos
que 0 nobre colega continue nesse mesmo ritmo, no intuito sempre maior de
aprox1ma!<ao entre os nossos dois paises : PORTUGAL E B!R.ASIL.
Com a nos sa considera!<ao, pOis, etc.
DUllo Martins

3
A esta carta, 0 nosso director, sr. dr.
A. J. de Vasconcelos Carvalho, respondeu com a segulnte, cojas ideias ~m

evidente interesse, e tanto no aspecto
deontol6gico, como no do interdimbio
filatelico IUsi'l-brasileiro:

,

Lisboa, 17 de .AJgosto de 1960
EX.mo Sr.
DUlio Martins
Distinto Director de c:A iMarcha dos Selos>
Caixa Postal, 4.857
SAO PAULO
BRASIL

Meu Amigo:
Recebi 0 seu postal, a convidar-me
para colaborar no seu excelente jornal,

e, dias depols, a sua carta amiga de
27-7-60, que venho agradecer-lhe, multo
reconhecidamente.
Antes de mais, hA entre n6s um pequeno c:qul pro quo>, que e necessArio e
fAcil desfazer.
Num dos illtimos nllmeros da minha
revista, saiu um artigo altamente elogloso sobre c:A Marcha dos Selos>, da
autoria de urn dos meus principals colaboradores, 0 .nr. Ant6nio de Figueiredo, medico muito distlnto, e vice-presidente do Clube Filatelico de POrtugal.
Dias depois, chegou aqui urn nllmero
de <A Marcha. dos Selos>, que trouxe,
na primeira pagina, urn artigo miseravel, vergonhoso, de um tal iDr. Fenicio,
de critica reles ecovarde a V. C. Ora
e claro que 0 V. C. sou eu, Vasconcelos
Carvalho, e tal artigo causou aqui a
mais veemente das repulsas.
Para nao ter que responder a tao
misera.vel prosa, fiz apenas um pequeno
eco, de m eia duzia de Ilnhas, que saiu
no ultimo nllmero do <iBoletlm do Clube
Filatelico de Portugal>, que neste correio Ihe remeto. Em tal eco, como verA,
nao me dei ao trabalho de responder
ao homem, - e nem sequer citei 0 nome
do seu jornal, por natural melindre.
Mas nao se satisfez com tanto aquele
Dr. Ant6nio de Figueiredo, que seguidamente escreveu um artigo que e urna
tareia tremenda no Dr. iFenicio. Este
artigo do Dr. Ant6nio Figueiredo sairA
no pr6ximo mlmero da minha revista, a
aJjJarecer dentro de dez dias, e que lmediatamente enviarei ao meu Amigo.
lsto esclarecido, quero dizer-lhe que
nenhuma rna. vontade guardo contra 0
seu jornal} ou contra 0 meu Amigo, que
decerto Mo vlu que 0 V. C . era Vasconcelos Cal'Valho, embora a coisa seja
bern percetivel. '
Em todo 0 caso, sempre quero dizer-I he que eu, na minha revista, que tern
<altura>, nunca deixaria publicar prosa
tao reles, e ataque tao misera.vel. Mais:
Se me aparecesse um ataque contra
H. F., brasileiro, que logo se verla ser
Hugo Fraccaroli, ou contra 0 brasileiro
H. S., que eu pronto perceberia ser 0
Heitor Sanchez, ou contra outro brasileiro qualquer, - eu, director da revista, nao deixaria publicar tal ataque.
Pel a amizade, considerac;ao e carinho
que me merecem todos os brasileiros,e por aquela <altura> que tem de possuir as Dossas publica!<oes fllatelicas.

M A R

c o

PORTUGAL
CARIMBOS COMEMORATIVOS
XI Acampamento Nacional do Corpo de
Escutas - Alto Estoril- 3 de AgOtSto de
1960 - Posto de Correio na Quinta da Ma n -

nha.

'

1.0 Congresso Luso-Brasileiro de EduCG'
9UO Fisica - Cruz Quebrada - 15 de Agl'l<to de 1960 - Posto de Correio 'flO INEF.

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.
dia. Todo 0 material filatelico
0

1.os logos DesportivDs Lusa-BrasUeirosPorto - Posto de Correio no Palacio dos
Desportos - 4 de Agos.to de 1960. (Abertura) . Lisboa-14 de Agosto de 1960-S.I.R.
(Encerramento) .
Comemora90es

F I L I A

Henriquinas -

Desfile

Naval -

Lagos - Posto de Correio no Cais
da Solaria - 6 de Agosto de 1960.

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

Telef. 834108
LI8BOA
(PORTUGAL)

COM BUS T,--VEI S

LUBRIFICANTES
GAICIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTtVEIS S.A.R.L.
LOUREN~O

MARQUES

ANONCIOS

SELDSI

Pago bem. Portugal
e Ultramar. Coleccaes,
pacotea, stocks e ao
qullo.

ECONOMICOS
OARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, ou compro, pagan do bern. Resposta Ii seeretaria do Olube, ao n." 22.

Vendo antigos e mo·
demos. Bons deacon·
t08. Llsta
pre COS
G RAT I B

Ferreira da SUva - Pra!;a do MUniclpio,
32·5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONNHA, Ucassaim, Bar·
Idez. Goa, India Portuguesa. SOcio AlPS,
OFP, elF, NPS. Fornece selos portugueses,
especialmente India; Sobresoritos de I."
Dia; MaxiJrnos e Inteiros. Prec;3.rio a pedido.

Vendo selos de Portugal e Ultrarnar,
com desconto de 50%+20%, e estrange1·
ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte ·
- Rua de Mo~bique, 56·3."-Esq.--Us·
boa - TelelfoDe 842083.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portu·
gulls, troco pOl' selos para a sua colee·
!lll.o, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, -BO-3.· - . LlSBOA
~ROVAS, ENSAIOS E ERROS: Trooo,
ou compro, pagando bern. Resposta Ii searetaria do Clube, ao n ." 22.

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 Ii Secretaria do Clube, ao n." 25.
Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bern . Cartas
it Secretaria, ao n .O 22.
Desejo trocar selos de Portugal e Ultramar, em series completas, novos. Remeta
10 series ou mais, de cada. Em troca dOll
FILIP1NAS, FORMOSA, JAPAO E HOLANDA. COl1reSpondencia em ingles. R. M. GARCIA STAMP CO. P. O. BOX 1860 Manila
Philippines .
"
EXCHANGE WANTED with Portugal and
Overseas unused cpl. set. Minimum sendings
10 sets and above per kind. In exchange I
give PHILIPPINES, FORMOSA, JAPAN and
NETHERLANDS. Correspondence English
only.-R. M. GARCIA STAMP CD.-Pi O.
Box 1860 - Manila Philippines.
'f.horkil Svindt - Negociante de SelosGl. Kongevej 39 - CopeIJihague - Dinamarca. Troca selos 100-10.000 em cada carta.

Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-se os n." I, 2, 3, e 4. Ofertas com
prec;o, Ii Secretana do Olube, ao ill." 27.

Cambio sallos, 100 ou mas, con eoleccio·
na:dores pOIltugueses. Jose Gutierrez (Me·
dico) - La Cumbre (Caceres) -Espanha .

ESORITORIO FlLATllLICO
Material filatelioo - Material phistico Hawid
- Oharneiras Philorga - Selos para Colecc;5es. - C. P. 510 - BELRA - Af. Oriental
Portuguesa.

Walter Berch! - Caixa Postal, 72 - Porto
Alegre - Rio Gmnde do SuI - Brasil. De·
sejo 'l"eceber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. AI6m disso, tematicos de
animais, flores e crianc;as, novos. Dou Brasil, Argentina, revis tas, anoedas ou selos em
gera!. Corr. port., ingl., esp. e ailemao.

Desejo cOl1reSPondentee para trocar novidades e series antigas, novas . Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45
Salvador Bahia - Brasia.

Wanted stamps fuoom Portugal, Portugueses Overseas, Greece, Turkey, Give Poland, Germany, Russia, Czeohoslovakia,
Scandinavia, Wantlist Yvert. F. D. C. Jerich Byton - Rycerska 8/12 - Pol6nria

de lolio M. da Cunha
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E porque 0 meu Amigo, naquela sua
carta, me felicita pelo meu artigo sobre
Heitor Sanchez, -- entao ile!lo-lhe que
afira, por ele, as minhas ideias e as
meus processos ...
Agradego as suas palavras amaveis
a respeito desse meu artigo. Como lhe
agrade!lo as suas congratulagoes pelos
exitos dos filatelistas portugueses nas
exposi!loes de Palermo, Barcelona e
Londres.
:GJxito quase igual obtilveram os fila·
telistas brasileiros, que, quanto a mim,
s6 0 nao obtiveram maior, por talvez
nao terem apurado ainda bern a tecnica
da montagem e da Rilresenta~ao, morlUente tendo em vistas as eXilOsi!loes internacionais. Efectivamente, 0 iBrasil
tern grandes filatelistas, e tern mate·
rial 'preciosissiffilO, tanto brasileirocomo
estrangeiro, pelo ~que podera. obter ~xi·
tos muito maiores, no dia em que Rilurar aquela tecnica.
Por outro lado, 0 Brasil e Portugal
cs Mo ii espera de urn necessario, de
urn indispensavel intercambio filatelico,
verdadeiro, serio, intenso, que podera.
valorizar extraordiniiriamente os selos
portugueses e os selos brasileiros.
Na verdade, ja alguem pensou no que
sera a valoriza!lao dos selos portugueses, no dia em que forem coleccionados
no imenso Brasil?!... E no ,que sera. a
valoriza!lao dos selos brasileiros, no dia
em que forem coleccionados no lmenso
Portugal e Ultramar?! ...
Eu ha anos que venho lutando por

3

esta ideia. Ha meia duzia deles, escrevi
neste sentido a Assis Chateaubriand.
Tenho escrito inlimeros artigos sobre tal
ass unto. Tenho·o defendido junto de IVa·
rios ,e ilustres filatelistas <b rasileiros,
como aqueles Hugo Fraccaroli e Heitor
Sanchez. Apelo agora ilara 0 meu Ami·
go. E espero que a minha agua mole
acabe por furar a pedrll que parece tao
dura ...
o Dr. Almeida Dias ira ao Brasil·1965,
com a sua notabllissima colec!lao do
Brasil, que e das maiores, e nessa al·
tura sera., com certeza, a maior de todo
o mundo, como, modestissimamente, irei
tambem eu, como irao, indubitAvelmente, muitos outros filatelistas portugue·
ses de categoria, pols que daremos ao
Brasil colabora~a.o I ncomparavelmente
maior do que a que demos em Palermo,
Barcelona e Londres.
Agradego·lhe, finalmente, as suas pa·
lavras a respeito dos meus pobres arti·
gos publicados no cRep6rter Filatelico:t,
de CuriUba. Sao cr6nicas Rilressadas,
em estilo telegr8.i'ico, ilois mais nao me
permite a minha intenslssima vida pro·
fissional e :lilateliea.
Aceite os meus agradecimentos por
tudo. Aceite meia duzla de sobrescritos
portugueses, de I." dia e comemorati·
vos, aqui juntos. E aceite um abra!lo
amigo do que e, sempre ao intelro dis·
pOI' e etc.
E pronto. As pe!;as aqui ficam, sem
necessidade de quaisquer comentarios.
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GRANDE LEILAO
de 26 a 30 de Setembro de 1960

D U · sse I d 0 r

f

Material excelente de Europa e Ultramar.
Cerca de 500 colecf;oes: colecf;oes especializadas e gerais.
Catalogo de leilao rica mente ilustrado, gratuito.

LEILAO

GRANDE

denteado 12 1/4 horizontal e 12 1/ 2 ver_
tical.
ROM1!:NiIA - (9 de Maio) - Uma
serie de dois selos - urn de 40 bani e
outro de 55 bani - foi emitida para
comemorar 0 15." aniversario do <iOia
da Vit6rial>. Os selos sao ligados 'Por
uma vinheta, com os dizeres <15." Aniversario da tvit6ria sobre 0 Fascismo.
9 de Maio 1945-1960) . Desenhos de
Grant-Alex-Druga.

de 6 a 9 de Dezembro de 1960

Hamburgo
Pedem-se remessas de raridades para este lei lao, ate 15 de
Outubro de 1960.
Lotes grandes serao recebidos, a pedido, no local do vendedor.
Uma das maiores tiragens de catalogos de leiloes, com grande
distribuiqao em todo 0 mundo.
Os nossos leiloes de selos sao os mais visitados no continente
europeu.
Pagamento livre em qualquer moeds desejada.

OU!l'ROS PAiSES:

'.
ED GAR MOHRMANN & Co.
Lelloelro de selos oficial

H.AMBURG 1,

ALEMANHA,

Telefone:
Endere~o

telegrCifico:

SPEERSORT 6
33 67 28
326"28,
EDMORO '

GRANDE CASA DE SElOS, COM fAMA MUN DIAL

Roque, com assistencia muito vallosa
Servigos Artisticos dos crT; impressao em heliogra!vura, feita na Casa
Oourvoisier; dimensoes 60x333,6 mm; e
,~os

ARGIDNT.1NA - (28 de Maio) - iPRra
comemorar 0 150." aniversario da Revolugao de Maio, foi emitida uma serie de
seis selos, cujas taxas e cores sao as
seguintes: 1.000 pesos, violeta; 1.80 pesos, sepia; 2.00 pesos, verde acinzentado; 4.20 pesos, cinzento claro- e verde;
5.00 pesos, sepia e violeta; 10.70 pesos,
cinzento escuro e azul. Foram ainda
postas a venda duas folhinhas, a primeira com os selos de 1.00, 180 e 2.00
pesos; e a segunda com os selos de 4.20,
5.00 e 10.70 pesos.
(8 de Julho) - Emissao de urn selo
de 4.20 pesos, sepia, comemorativo do
centenario do nascimento do Doutor Luis
Maria iOrago. Impressao na Casa da
Moeda, em folhas de 100 selos, com as
dimensoes de 22 x 32 mm.
AiUSTRALIA - (8 de Agosto) - 0
Jubileu do Escutismo feminino, que comegou na Gra-Bretanha em 1910, e estR
agora fortemente representado em todo
o Mundo, foi comemorado com a emissao de urn selo da taxa de 5. d., azul, em
cujo desenho, alem de uma jovem escuteira, aparece a efigle de Baden !Po·,vell.
(Continua no proximo ntlmera)
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LUXIDl\1:BUIRGO - (4 de Junho Cinco sclos duma nova emissao base
reproduzindo a eflgie de S.A.R. a Gra-Duqueza Carlota: 30 e. oliva "aeastanhado; 1,00 fro azul; 1,50 fro enearnado
earn' in; 2,50 fro violeta; 5,00 fro eastanho. Provisoriamente, a serie compreende arenas estes valores, mas outros serao emitidos de a eordo com as neeessidades dos servi(;os postais.
Os selos foram eompostos e gravados pelo artista frances Rene Cottet,
de Paris, baseado numa fotografia exeeutada por Edouard Kutter, fot6grafo
da Corte. Foram confeccionados em talhe doce pela casa Courvoisier S.A., de
La Chaux-de-Fonds, na Sul(;a, no formato de 24 x 29 mm.
- (9 de Julho - Selo de 2.50 fro enearnado, -braneo e azul, sobre fundo einzento 'claro, ·para comemorar a 2." Exposi(;ao Nacional do Artesanato, cujo
desenho e eonstituido por uma alegoria
representando alguns do s principais
utensilios do artesanato, ao Iado do leao
heraldieo.
A referida Exposi(;ao, que foi organizada pela Federa!tAo dos Artesanatos,
sob 0 alto patrocinlo de S.A.R. a Gra-tDuqueza Carlota e do Governo Luxemburgues, teve lugar de 9 a 18 de Julho. IQ desenho tern as dimensoes de
41 x 26 mm., e fol imp res so em folhas
de cinquenta exemplares, pelo sistema
da hell ograJvu ra, na Casa Courvoisler.
PORTUGA L - (18 de Julho)Emissiio eomemorativa do IV Centenario da Universidade de ltvora, constituida por trl!s selos cujas taxas, cores e
tiragens sao as segulntes: $50, azul eseuro sobre azul acizentado - 5.000.000
de exemplares; 1$00, eastanbo sobre
amarel
9.000$000 de exemplares ; 1$40,
vinhatieo sobre rosa - 1.000.000 de
exemplares. Os selos foram desenhados
por Alberto .C ardoso, e neles se representa 0 selo de cera da Universidade de
lI:vora. Impressos na Casa da iMoeda, a
<off-seb , apresentando as dimensoes de
34,5 x 37 mm., e 0 denteado 13 1/ 2.
(18 de Julho) - Para homenagear a
veneranda mem6ria do Padre Cruz, foi
emitida uma serle de dois selos, cujas
caracteris ticas sao as seguintes: 1$00,
castanho, tiragem de 9.000.000 de exemplares; 4$30, azul, tiragem de 1.000.000
de exemplares. 0 des enho dos selos e
da autoria do Arquitecto Jose Pedro

Roque, inspirado num retrato do Pintor
Martins Barata.
Os selos foram fabric ados em <off-seth , na Casa da Moeda, e apresentam
as dimensoes de 35 X mm., e 0 denteado 13 1/ 2.
Uma emissiio de
(4 de Agosto) f's merado aspecto grafieo, para nao di-

o(CROll of Distinguished Philatelists))
foi assinodo por

EDUARDO COHEN

zer reqUintado gosto, foi posta a circular, para {)omemorar 0 V Centenario
da Marte do Infante Dom Henrique. A

serie e cons titulda por seis selos, cujas
taxas e tiragens sao as s eguintes : 1$00
- 15.000.000 de exemplares; 2$50 3.000.000 de exemplares; 3$50-2.000.000
de exemplares ; 5$00 - 1.000.000 de
ex emplares; 8$00 - 1.000.000 de exemplares; 10$00
1.000.000 de exempla1 es. Desenhos do arquiteeto Jose Pedro

Como dissemos no ultimo numero desta
revista, durante a recente Exposi9lio Internacional ,de Landres, 0 nosso eminente can..
socia e querido Amigo Eduardo Cohen recebeu a alta consagra¢o da assinatura do
«Roll of Distinguished PhUatelists».
Publicamos seguidamente a tradu9lio do
discurso entlio proferido pelo tambem nosso eminente consocio e querido Amigo Prato
Doutor Carlos Trinclio:
aConvidando-me para padJrinho do sr.
Eduardo Cohen nesta cerim6nia, estou eerto de que a Comissao Executiva do Congresso Filatelico da Grii-Bretanha teve em
mira escolher pessoa que conhecesse as
actividades filat61icas deste colecaionador.
Talvez que nao devesse ter aceitado 0
amavel convite, visto ele me obrigar a f.alar numa lingua estrangeira cujas subtilezas me sinto longe de domina:r. Con.tudo,
a principal razao que me ·l eva a falar e
a .{Ie nao julgar dificil a mIDha !tarem, visto
que 0 que quer que diga ou cale de pouco
contara, dado que a colec~ao de selos da
Mold~Valaquia e lRomenia, do SIT. Eduardo
Cohen, esta presentemente exposta, e fala
muito eloquenrtemente por si mesma e pelo
seu possuidor.
A honra de ter sido convidado a assinar
o Roll of Distinguished Philatelists e a
maior que pode ser conferida a urn coleccionador. Por ~sso 'as dilS'Posi~es que regem
as propostas e a elei~ao incticam muito criteriosamen-te os plJ:'edicados que os candidatos devem possuir.
Em primeiro lugar, tdevem ser filatelistas.

Nao pode haver duvida de que 0 sr.
Cohen 0 e. Os primitivos !Selos da Romerua
constituem lJlIl assunto bastante diftcil parn
ten.tar quem nao aprecie os selos intrinsecamente. Nem sao artisticamente desenhados, nem bern impressos. POI' outro Iado,
sao difteeis .de encontrar, e bastante caroS .. .
No que respeita it primedra emissao da
Moldavia, segundo os calculos de Ponceilet, devem existir oapenas 94 exempIares do
27 parale, 15 do 54 paraIe, 28 do 81 ;parnle
e 94 do 104 parnle. Destes, a maioria dos
conhecidos sao defeituosos. Contudo, na. coJeq:ao do sr. Cohen s6 se encontram exempla.res escolhidos, e 0 que acabo de ldizer
deve p ermitJir avaliar a dificuldade .de obter
material desta categoria.
Mas a coleq;ao nao contan apenas urn
imponente con1unto de selos da Moldavia;
entre as erniss5es da Moklo-Valaquia e as
primeire.s series da Romenia, podem apODtar-se dezenas de exemplares Unicos, ou
extremamente raros. Posso ,t estemunhar
que ela continua com a mesma perfeiciio
e .riqueza de material ate 1930, e e completada por um magnifico COllJjunto de provas, que a faJta de es:pa~o infelizrnente impediu de expor agora.
A maior parte dos ipresentes ainIda. se
Iernbrad da colecCao do ST. Cohen, tal
como era quando ganhou urna grande medalha de Duro na exposi~ao de 1950; e depois 0 Grande Premio da Classe de Ronra
na «Lisboa 1953».
Desde entao, 0 sr. Cohen nao deixou de
lhe adicionar to-dos os exemplares de valor
que pode conseguir, designadamente peeas
escolhidas das colec(;oes Caspary e Contini.
Na exposi~ao de Londres de 1950, exibiu-se,
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ao lado da colec~iio do sr. Cohen, urn outro conjunto de selos da Romenia, mais
pequeno mas de grande beleza, ·a gora absorvido pela companheira, e fomnando com ela
a melhor colec~ao da Romenia presentemente existente, que mereceu 0 Grande
Premio da olasse de competi~o, na exposi~ao filat61ica de Barcelona. E depois de
Barcelona, 0 \Sr. Cohen ja aarescentou algo
it sua colec~ao, assim demonstrando 0 entusiasmo dum principiante na busca dos
exemplares que lhe convOOm.
Que melhor prova s.e pode oferecer de
que 0 sr. Cohen e urn fiilatelista, no pleno
signifiicado da palavra?
Contudo, para merecer 0 convite para
assinar 0 Roll, nao basta que ele s.eja urn
fiJIatelista: deve s.er urn ·f ilatelista distinto
«por servi~os presta!dos it Filatelia, quer
por trabalhos de investiga~ao postos ao alcance dos outros, quer por 5eI1V:i!;OS prestados it Filatelia no des.empenho de fun!;Oes publicas, ou OI.IItras.»
1.° Tmbalho de investiga~ao para beneficio da Filatelia. Todos os estudiosos dos
sclos romenos conheceIIl as suas InOnografias:

"Contribution it J'etude des essais des
timbres-poste de Roumanie..
«Considerations sur quelques planches
des emissions lritographiees des timbres de
Roumanrie 1868-1872».
aLes timbres de Roumanie des emissions
de 1872 a 1879».
2.° Forma~ao de colec~5es notaveis que
tenham sido expostas para beneficio da
Filatelia. Muitos do:; presentes pel'feita.mente sabem que a colec~ao do s r . Cohen
foi exposta intemacionalmente , fora de concurso, em Estocolmo, Tel Aviv, Hamburgo,
Palermo e agora em Londres. Desejaria referir que nao sO as ·p artes principaris ela
colecC;iio tern sido mostradas nas exposi~oes filatelicas nacionais e nas mais importantes exposi~Oes filat61icas Tegionais de
Portugal, mas ·ainda que, quandb os organizadores de pequenas exposri~oes de propaganda 0 conwdam, ele s.empre esta disposto a exibir as emissoes mais modernas,
com 0 objectiv~ de demonstraT aos principiantes como se devem coleccionar selos.
3.° Trabalho jornalistico, au de conferencista. Alem dos valiosos manuais ja mcncionados, 0 sr. Cohen escreveu uma serie

:--~----------------------------------------------------------------------~~
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ALBANIA- (5 de Maio)- Quatro selos apareceram it venda para comemorar 0 80." aniversario da fundaC;ao dos
caracteres da lingua albanesa. As taxas
e cores sao as seguintes : 1 lek, oliva;
1.50 lek, verde, e 6.50 lek, carmim, e
11 lek, jaranja-vermelho.
(12 dE' Maio)- 0 15.0 • aniversario da
criac;a o do Exercito de Fronteiras foi
comemorado com a emissao de uma serie de dois selos, de taxas de 1.50 lek,
carmim, e 11 lek, azul acinzentado.
(30' de maio)- Dois outros selos -.
5 lek, verde, e 6.50 lek, carmim violeta
- foram emitidos para comemorar 0
50." aniversario da fundac;iio da primeira
escola normai em lingua albanesa.
ALEMANIfA OCIDENTAL - (30 de
Julho) - 0 37.0 Congresso Eucarfstico
• mundial, a realizar em Munique, odeu lugar ao aparecimento duma serie postal
cODstituida por dois selos: 10 pf., verde,
e 50 pf., vermelho. 0 desenho dos selos,
da autoria do Prof. Eduard iEge, represEnta uma pomba, urn crucifixo e urn
calice, com a legenda <Pro Mundi Vita) .
Tiragem - 20.000.000 exemplares de cada taxa.
ALmMANHA OmENTAL - 25 de
Junho) Serie de quatro selos cujos
desenhos mostram as silhuetas dos navios que fazem cruzeiros de ferias: 5 pf.,
cinzento, amarelo e vermelho; 10+ 5 pf.,
amarelo, vermelho e ·p reto; 20 + 10 pf.,
vermelho, azul e preto; e 25 pf., azul,
amarelo e pre to. Os desenhos sao da
autoria de Han'Y Priess, de S chonei::he.
.A USTR.TA - (17 de Junho) - 0 novo
selo de 4.50 S. reproduz as instalac;oes
do ael'oporto de Schewcht, de Viena.
o selo p el·tence a uma serie base emitida com 0 fim de salientar as novas
('onstrugoes austriacas. 0 desenho e da
autor·a do Prof. Hans Strohofer.
(20 de Junho) 0 centenario do
nascimento elo Prof. Dr. Anton Eisels-

Par
-,

REBELO DE SOUSA

berg, celebre medico austriaco, foi comemorado com urn selo de 1.51} S., cuja
tiragem foi de 3.000.000 de exemplares. Desenho do Prof. !Robert Fu-chs, e
gravura de Georg Wimmer.
CHECOSLOVAQU.J.iA - (22 de Abril)
Selo de 60 h., preto, comemorativo
do 90." aniversario do nascimento de
Lenin, cujo desenho, da autoria do Prof.
Karel Svolinsky, reproduz e effgie do
homenageado.
(5 de Maio)- Serie de cinco selos
comemorativos do <15.° aniversario da
Liberta!;B.o) . A serie tern as seguintes
taxas: a) 30 h. encarnado e azul
(soldado sovieti-co e crianc;a); b) 30 h.
verde e azul (soldado sovietico e preso politico) ; c ) 30 h. encarnado e
rosa (crianc;a); d) 60 h. azul e encarnado-Iaranja (industria 'Pesada); e) 60 h.
castanh e verde (agricultura mecanizada).
Os desenhos dos selos sao da autoria de iMario Stretti (a), Anna Podzemna (b e c ) e Viktor iPolasek (d e e).
As gravuras foram executadas por: Jlri
Svengsblr (a, c e d), Bedrich Housa (b)
e Jan ilVIracek (e).
Os tres primeiros selos sao de formato vertical, e os outros dois de formato horizontal. Impressao a talhe-doce .
DINAMAROA - (1 de Agosto) Um selo de 30 ore, vermelho, foi emitido por ocasiao do centeDJArio do nascimento do medico e bi610go Niels iR.
Funsen. 0 selo reproduz e afigie do homenageado, segundo urn desenho de
Viggo Lang, que Bent Jacobsen passou
u gravura.
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S}\COR
Atraves das estradas de Portugal,
poe a disposicao dos automobilistas
os seus postos de abastecimento

SACOR -

de al1mgos em revistas filatelicas alliStriacas, alemas e belgas, entre os quais se destacam os seguintes:
«Les organisations ~ost:ales etrnngeres
en Roumanie,.
«Del' 5 Bani FehJ1dru.ck 1876"
«Quelques retauches ~es timbres litographies de Rournanie»
«Katalogisieret u n d unkatalohisierte
Abarten von Rwnaenioo"
«wi Poste <iroperiale russe dlllIJS ]es Principaut¢S Rownaiares,.
4.° Ol'ganiza!;ao de t mbalho de propaganda ou relacionado com exposi!;oes filattmcas, congress os au Olubes-Ao sr. Cohen
nao vai certamente agradar que eu diga
que e1e tern sido 0 principal sustentaculo
das exposi!;6es filateJ.icas realizadas em Portugal, desde a sua ahegada aque]e pais,
e que generosamente awcilia 0 Olube Filatelico de Portugal.
Julgoque podenia conc1uir confiante em
tel' demonstrado que 0 sr. Eduardo Cohen
reune os requisitos necessarios ~ara ser
iIliScrito no Roll of Distinguished PhilatelistlS. Gostaria cont udo de acrescerutar que
ele tern urn predicado a roais, taIlvez nao
exigido especificadamente no regulamento,
mas que deve ser roencionado nesta ceri-

7

monia em .seu louvor : - e urn dos homens
mais encantadores que tive a sorte de 00contrar durante a IlIrinha 'Vida ...

Honrando-se com a public~iio deste discurso do eminente .Prof. Dautor Carlos
Trinciio, esta revista e 0 nosso Clube endere~am as mais vivas felicit~{jes ao grande
filatelista Eduardo Cohen, osimuitaneamente
grande impulsiOlUIdor e grande benemerito
da Filatelia ,Portuguesa.

Ceotaoarlos dos salos
No Brasil, dave ser posta a. 'Venda, ate
ao tim deste mes, urn excelente catalogo
dos «Centenarios dos Se]os», da autoria do
dr. J. Moreira .a~s Filho, que na Exposi!;ao Fjlatelica Intemacional de Barcelona
obteve uma medaJha de prata com a sua
nota,vel coloc!;ao tematica sobre Musica.
Aos T espectiVOS coleocionadores, aqui recomendmnos 0 novo catalogo do dr. J . Moreim Garces Filho, que pode ser requisitado POl' inteI1Il1edio da revista «Reporter
Filat6lico,., C. P. 1.491, Curitiba, Parnml,
Brasil

POSTO DE ABASTECIMENTO DE FATIMA

,
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o JuRI DA «LONDR'E S 1960,.
I

LUBRIFICANTES

Sentados: Purves,

Trinciio, Wilson, Gerrish, Mrs. Louise Boyde Dale,
Diena, Berthelot e Holmes
De pe: Greene, Wolff de Beer, ThuneLarsen, Lindquist, Holm, Buehler, Rogers-Tillistone,
Beaumont, Allen, Le Pileur, Jephcott, Menzinsky, Boker, Corbi6ier de Meaultsart, Ahrens,
FracaroUi e Enzo Diena (secretario)
Eli~abe,

2 CRONICAS

DO

~iario
Primeiras notfcias da
41 London 1960 ,.
Em Londres, inaugurou-se no passado dia 9, e encerrou-se ontem, a d nternational stamp Exhibition London-1960:. , que, por virtude da exiguidade
do espago, no Festival Hall, fol a mais
seleccionada e a mais preciosa, das ex.posigoes filateUcas internacionais.
Conforme ja anunciamos na semana
passada, apenas cinco coleccionadores
portugueses: Eduardo Cohen, convidado
especial, Jose GonzAlez Garcia, dr. Almeida Dias, coronel Vitorino Godinho e
Manuel Marques Sena.
E, segundo as primeiras noticias
acabadas de receber, estes eminentes filatelistas portugueses tornaram-se notados, entre os maiores de todo 0 Mundo, num conjunto admi11Avel, raro e preciosissimo, que alguem logo qualificou
como verdadeiras montras de uma joalharia enorme.
E nao houve qualquer exagero em
tal qualificaglio. 'Efectivamente, esta exposigiio reuniu 375.00 selos, avaliados
em dez milhoes de libras, e que foram
levados dOB Bancos, onde estava:m guardad os, para 0 local da exposigao, em
carros blindados, e ai ficaram guardados, dia e noite, por urn exercito de
policias, com tres caes-poUcias especialmente treinados ... iMais: urn dos maiores comerciantes de Ilelos de todo 0
Mundo, Robson Lowe, vice~presidente da
exposigao, dormiu no local desta, a fim
de a percorrer dUl'ante a noite ...
Houve Urn grande banquete de inauguragiio, durante 0 qual foi lido um telegrama da Rainha Isabel. Neste banquete, 0 presidente da Federagao Portuguesa de Filatelia, membro do Juri,
sentou-se na mesa de honra. Os demais
filatelistas portugueses tiveram lugar
numa mesa em que estavam tambem 0
brasileiro ·F erdinando d~ Almeida, expositor de uma notAvel colecgao do Bra-

s il, e 0 ingles Llodge, da Royal Philat elic SOCiety.
Des ta exposigao constava a colecgao
de Portugal continental do dr. R. H.
Urwick, exposta em Lisboa na International de 1953. - V. 'C.

Os belissimos selos do Infante
JA aqui nos referimQs, por duas vezes, aos selos 40s C. T. T. do continente,
comemorativos do V Centenarlo da Morte do Infante D. Henrique. Mas a sua
beleza e a sua perfeigao, mais do que
justificarem, impoem, indubltAvelmente,
esta terceira referencia, limitada embora ao tamanho e as caracteristicas desta secgao.
Com efeito, tais s elos excederam e
muito, todas as expectativas, sendo' de
concepgiio, documentagao, desenho e impressiio, verdadeiramente notaveis.
Por outras palavras, e ern resumo:
Eles passam a ser os mais bel os selos
portugueses, e dos mais belos de todo 0
iMundo.
Como a respectiva folha anunciadora,
grande plaquete de doze paginas, colaborada por eminentes autoridades, e luxuosamente ilustrada, deve ser a malor
e mais bela ate hoje emitida em to do
o Mundo.
Factos que apontamos com vlvissimo
prazer. Acrescentando merecidos louvores ao autor dos desenhos do!! Bets selos, arquitecto Jose Pedro !Roque, e ao
seu precioso assistente, 0 consultor artistico dos C. T. T., mestre Martins Barata. E louvores, igualmente justos, ao
fa.bricante dos selos, a Casa Courvoisier,
da SUi!;a, e a impressora da plaquete
e do sobrescrito especial, a Casa da
Moeda. com direcgao grAfica dos Servigos Artlsticos dos C. T. T.
Parabens, grandes parabens a todos.
Mas parab~ns, principalmente, aos fllatelistas .portugueses! - V. C.
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de peixes, que se veem grosseiramente uesenhados.
Na pesca j a se utilizam redes tecidas
para recolha d~s especies pisoicolas, cujos
exempl!lll"es eram muno maiores do que os
actuais. Esta industria esta tao adiantada
que, par<1I1elarnente, sul'ge a

NAVEGA9A:O

e

incontestaved que a navegagao deve
consi,derar-se origimiria da epoca da pedra
polidu .
Nao se pode, eertamente, dizer que urn
conjunto de dois ou mais 1>roncos de arvore,
ligados toscamente entre si, constituindo 0
que se denornina wna jangada primitiva,
seja propriamente navegagao. Esta aTte
tern que se estribar em qualquer coisa
mais ; pelo menos, na criagao da pi.roga,
mesmo queseja no ISeU mais rudimentar
aspecto.
As primeiras embarca!;:Oes eonsistk am
apenas em grossos troncos de more, cortados de urn lado em esquadria, 0 fundo, e
cavados na parte oposta, 0 interior. Nao
dispunham de apoio pam os ·r emos; ou se
deslocavam it vara, OIl entao ·os I'emos
eram manejados com ambas .a s maos, e soltos.
Para cavarem 0 tronco, utilizavarn 0 to.
go, e as suas rudimentares ferrarnentas de
pedra; portanto, a embarcagao apresentava
em aspecto rUstico e deselegante.
Posteriorme!IlJt e, foi.-se aperfeigoando, deixando as oduas extremidades de serem cortadas a prumo, para terrninarem em pontao No i'n terior, deixaram-lhe contrafortes
tanto para consolida-1l·a , como para sel"Vi~
rem de pontos de apoio as costas, e, provavelmente, pam os remadores fincarem os
pes.
Mortillet, no seu .a dmicivel tratado "Origem da Navegagao e da Pesca», refere-se
aos modelos existentes 0'0 Museu de Mari·
nha, de Copen-hague. Eis a descIli!;:ao de trt! S
antigas embarca!;:Oes:
«A primeira piroga e metade de urn tronco de a rvore, de quarenta e cinco centimetr05 de largura, cOI1tado a direito nas duas
extremidades, tendo aproximadarnente dais
metros .de comprimento, e cava do em forma de pia. Esta piroga rparece-se muito com
uma da Sui!;:a.
A scgunda t>inha quase tn!s metros de
comprimento, ccm urna das extremidades
terminada em p~nta, e a Dutra mais arredon dada. FOl'ITlada de urn so tronco de 8.r-
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v?re cavado em dois compartimentos, havlam-lhe deixado uma especie de eontraforte ou assento, quase a urn te~o do seu
comprimento, a partir do extrema mais
largo.
(Cont inua no proximo ntl mero)

oque faltava em Filatelia! ...
«THEMATIC REVUE)
R w ista-catruogo, redigida em 7 linguas
contendo milhares de ofertas de .t ematioas;
desportos - fauna - filora - centenario
do selo - na!;:oes unidas - avia!;:ao (igualmente Zeppelins - foguet5es - aerogramas, etc .... ) - Europa - Ano Geofisico Exposi!;:ao de Bruxelas e «Ofertas especiais»
de boas ocasiOes (grandes descontos sobre
cata!ogo) 'de todos os paises.
Fa~a uma oassinaJtura anual (15 nurneros
-60 escudos), oujo p~o s era reembolsado numa compra de 1.200 escudos, e tera a
possibiJidade de completar a sua colec!;:ao
nas condi!;:oes mais favoraveis do momento.
No seu interesse, pega-nos em segl.lida
urn namero-amostra, que sera enviado contra 4 cupOes-resposta, ou equivalente em
series novas .do seu pais.
HERBERT HENDRIKS Ruquoy -

55 Rile General

BI uxeias 7 -

Seg-are
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Beigica

seus selos em

A JV\UNDJAL.

Largo da [blado, 6. Tel. 30194
~~~

CAMPOS
FILATELISTA
Av. Aim. Rela, 34· E
Lisboa
Tel. 8i716L
COMPRA, VENDE E TRO CA SELOS
VENDE MATERIAL FILATJ!:LICO
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fun de ob-ter 0 indispensave1 a sua manutenc;:ao. Dispoe agora de tempo ,p ara, em
paz, fabricar as suas - avmas: pedras rijas,
grosseiramenrt:e partidas as lascas, e encabadas na extrenrldade de urn forte pau, seguras a este c.om diilamentos vegetais.
POI.' quaquer acidente feliz, descobre 0
fogo; entao aquece-se, e ilWllina-se a caverna sombria onde ~ve. Agora, acende.,se 0
fogo dUTante 0 dia para 0 1'reparo dos alimentos, e, de noite, fogueiras ·situam-se a
entrada do I'1i9tico ;retiJro, i!nibindo 0 acesso as feras, que per.manecem na viziruhanc;:a.
Surge a indUstria como sequencia do
conhecimento do fogo.
o hamem e ainda muito miserave1, de
aspeoto repugnantJe, e a lSIla ~da muito 1'recaria, visto ,que nao dispCie de umamdgo;
toda a vida animal, que 0 cer<Ja, assusta-o
eameac;:a-o. 0 pr6prio cao e ainda bravio;
niio possw gado, porque todos os rebanhos
sao selvagens. Desconhece a agricultura e
a pesca.
No entanto, aparece a indUstria. Sem
possuir qualquer me1Jal. para utilizar como
ferramenlta, .0 hamem nada mais tem dD
que a pedra. E e esse .mesmo .material que
vai ba.star-lhe, grac;:as a sua engenhosa destreza, ja maravilhosal Fabrica facas, punhais, raspaidores, agulhas, etc .. Lascas de
pedm, encabadas em compridos pallS, a
feic;:aD de lanc;:as, permitem.Jhe aumentar 0
tamaJIl!ho do seu bmc;:o, e ataclllI" de longe
o animal que surpreenda.
Nesta altura, como ja vao longe os tempos em que Horacio, inspimndo-se nos
imDrredouros iVersos de Lu~aio, figurava
os homens pri-mitivos do modo seguinte:
.. Semelhantes aos animads, os hOlll1ens,
no principio, arrastanun-5e sobre 0 solo,
como rebanho mudD e s600ido, disputando
uns aos outros bol.otas ou urn abrigD, primeiro com as lliIllhas e os ;punhos, depois
com rpaus e, por tfim., com at1IllaS que a experifulcia ·l hes ensinara a kbricar. Depois
buscaram. rpalavras e names para expriImr
as ·s uas ideias e sensac;:5es; entao comec;:aram a cansar-se com a guerra ... ..... .......... » .
A arte da .imLtac;:ao faz com que aparec;:am os primeiros esb~ do desenho, e 0
artista das epocas antediluvianas - 0 homem troglodita - trac;:a sobre pontas de
veado, e nas .p aredes do seu ltuglirio, figuras represeruta.tivas do ll'I'SO, do mamute,
da rena e ate de si priprio.
Desde 0 seu aparecimento, e atraves da
epoca da pedra ilascada, .0 homem ainda
nao aprendeu a navegar. Deve, certamente,

tel' visto troncos de lkvores serem levados
pelas correntes, mas nao foi ainda capaz
de construir uma embarcac;:ao, ou coisa
pr6xirna desse nome.
Cerca d.o inicio da epoca quaternaria, e
ainda no periodo da pedra lasoada, produziu-se urn fen6meno natural, que tudo I'e'volucionou. Sob a aq;ao de causas ignoradas ate it presente .data, grande parte da
Europa (e talvez outros cOlIlJtinentes) cobriu'\Se de ,gelos. Como todas as partes baixas do !!lOSSO Continente ifiicaram cobertas
pelo mar, apenas alguns planaltos, comp.nmidos entre e1evados picos, deram asilo
aos hOlll1ens e animais sDbrevilVentes, que
procuravam fugir ante aque1e frio mortal
Tal foi 0 periodoglacianD, que aniquilou muhas especies animais, modifficou de
todo 0 cfuna, e ·a tingiu duramente 0 P'l'6prio homem, tao mal. aJPetreohado para se
defender desse invemo sUbito e universal.
Contudo, resistiu aosataques Ida natureza revoltada. Sem duvida, nessa epoca,
poucos p,r ogressos deve tel" .f eito, mas a especie hmnana nao pereoeu, e e ap6s os
tempos glaciais que t emos conhecimento
do homem troglodita utiJ<izar ja anz6is, se
bem que de pedra, tudo indicando que a
nec~dade deve te..lo obrigado a procurar
nas aguas, para .seu allinento, os animais
que escas5eaIVam em terra.
Mais ,t arde, quando dnventou 0 arco e
cortou os silex em pontJas ,de lllecha, teve 0
poder de deter em meio da sua fuga os
mais ligeiros animais.
E surge entiio a epooa da pedra polida.
AS pedras grosse:iras e simplesmente cortadas em lascas, suoederam as submetidas
a operacao mecfutica do polimento.
Os progressos do espirito hum an 0
acham'\Se escritos em caraoteres indestrutiveis nessas ped'l'aS, verdadeiros marcos que
tern desafiado as mjUrias do tempo. Diz
Boucher de Perthes, no ·s eu erudito trabaTho .. 0 Homem Antediluviano (Antiguidades celticas e antediluvianas)>> - .. 0 primeiro que bateu ·u rn seixo contra outro, para regular-dhe a forma, dava a primeira
pancada de cinzel que fez a MineI1Va e todos os marmores do Pavtenon».
Com a pedra polida, no meio da sua
existencia precana, a evoluc;:iio continua a
passos agigantados. Tudo progride, e a
pesca desen'VDlve-se, testemunhada pelos
restos de oSlSadas de peixes (alguns inteiramente desapareoidos), que se encontram
nas cavernas dessa 6poca, misturados com
ossos de mamiferos, ~ pelas representac;:Cies
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o t'lanSpOtttl ~as e~l~efatlJ palla as ~~p"si
fa~s inttltnaei~"aisl ~" p'l~f" ~"s

'1UA~'l"S t~sptletio"s
A Espanha acaba de ·n os mostrar
como as Comissoes Organizadoras de
Exposi!;oes Internacionais devem resolver 0 mui serio problema do transporte das eolec!;oes, que os coleccionadores dos outros paises tern frequentemente.
A Espanha resolveu-o da segulnte
maneira: 0 Comissario ou representante da e~osic;:iio, no seu pais, recebe todas as colec!;oes dos filatelistas daqueIe pais, que devem ser remetldas para
onde se realiza a exposigao.
Estas colecc;:oes sao entregues a Embaixada do pais que realiza a exposi!;ao,
e esta as envia pOl' via aerea, na sua
mala diplonuHica. A devolugao e feita
pela mesma rvia, e depois todas siio entregues ao Comissario, que por SUa vez
as distribui aos seus donos.
Tudo muito simples, !facil, seguro e
rapido.
o seguro das colecgoes e feito pela
Comissao Organizadora, em uma ap6lice

Por

HUGO FRACCAROLI
que abrange 0 perfodo desde a entrega
.8. Embaixada ate a devolu!;ao pela mes-

rna.

Nao yOU focalizar as facilidades que
deverao tel' as Comissoes Organizadoras, em conseguir estas condigoes. Eles,
o seu governo e todos os elementos do
pais organizador da exposi!;ao, tern 0
maximo interesse no seu sucesso. iElste
sUCesso tern ~omo principal base a exibigao de colecgoes importantes e valiosas. Ora,como malores beneficiados,
e 16gico que 0 interesse e todo deles,
em facilitar, ajudar e animar os coleccionad.ores a man dar as suas colec!;oes_
Como comprovante, temos 0 que
aconteceu agora com os coleccionadores
brasileiros. Mandaram para a Espanha
27 colecgoes. e naturalmente mandarao
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para qualquer outro pais a mesma quantidade, ou talvez mais, tudo dependendo
das facilidades que encontrarern, e tiveram na remessa destas colec!<oes.
Resolvi tratar agora deste assunto,
porque servira de aviso 'Para os que
pretendam organizar no futuro uuna exposi!<B.o filatelica internaciona!.
No que diz respeito a taxa cobrada,
relativa ao aluguel de cada quadro, a
Espanha reso)veu nada cobrar dos expositores. Naturalmente, isso fol feito porque a exposi!tiio, sendo oficia!, e tendo
todo 0 apoio financeiro do governo, ela
niio tern necessidade de solicitar dinhe~
ro do expositor, mas quando a exposlQao nao tern 0 apoio financeiro do governo, os organizadores tem que proeurar cOllseguir a importAncia necessaria para 0 custeio da ex;posi!<ao.
Uma das fontes de receita e 0 aluguel dos quadros. Nada mats normal;
entretanto, pense que nao se deve exagerar a taxa de aluguel de cada quadro.
trltimarnente, estaa taxas tern tido urn
aumento muito forte, e a continuar este
auunento, breve seI)li. quase proibitivo, ao
cole('cionador medio e de poucos recur-

A Coso

sos, comparecer em exposigoes intern acionais.
.
Prestem bern a atengao 'Para este
ponto. A filatelia niio e sOmente para
pessoas abastadas. Ela e 'g eral, para
toda a 'Classe de gente, ,p elo que niio e
boa poUtica dificultar ou desanimar 0
1C0leecionador, em urn dos mais importantes sectores do seu passatempo predilecto: mostrar e expor a sua colecgao.
Assim, pens~ que as taxas altas de
aluguel de quadros 'p ara ex;posigoes internaeionais devem ser evitadas. Vamos
continuar na media, conforme foi feito
ate ha poueo tempo. Nao sao alguns milhares de eseudos - mUito poueos, alias
- que resolveriio 0 problema do financiamento de uuna exposi!<giio. Podem ter
a certeza de que 0 prejuizo e muito maier
do que 0 benefIeio.
_
Aten!<iio a este ponto, senhores organizadores de Exposi«.;oes Filatelicas
lntt!rnacionats!

N. da R. - Este Boletim faz sua, entu·
siilsticamente, toda a excelente doutrina
deste artigo do set! ilustre colaborador Rugo Fraccaroli, eminente dirigente filattmeo
do Pais irmiio.

A.

Molder

esta sempre compradora de coleq:c5es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpressc5es, etc.
. Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, com os precos de venda,
ou faca 0 seu pedido por manC'~lista, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1. da Oazambro, 101 -3. (elnador)
0

Telefone

0
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A. GUISA DE APRESENTAr;AO

Muitos dos que compulsarem 0 presen!e
trabalho dirao oertamente que parece nao
se justificar tao consideravel 1Il:Umero de
pagi,Qas, apenas com 0 o?jectivo de: es~la
recer wna simples tematica, colec9ao fl~a
telica. Talvez tenham razao ... e tad.ve~ nao.
Nuun comodismo inteiramente aceltavel,
poderia ItUdo isto .ser limitado ·a penas ao
Ultimo capitulo, que e, afinaJ, 0 que representara para 0 CQmpetente J11m a esplana9ao da ideia do coleccionador, ,a o elaborar
a sua ternatica.
Mas nao estaria certo. Que desculpem
a assaz extensa mem6ria que se apresenta,
mas, para atingir 0 apalI'ecimento
n~ve
ga9ao, era indispensavel a necessana JUS
tifica9ao.
Sem pretens6es, e lIlao tendo este trabalho lItada que possa constituir novidadepois trata-se apenas de ligeiras notas, coligidas de obras bern conhecidas - teve-se como objectivo fundamentar concretamente 0 assunto sobre 0 qual se escreveu.
Produzida esta explica9ao, lI"esl'a agradecer a todos a benevolenoia ,que se dignarem
conceder ao presente trabadho.

ru:

BREVE MEMeJRIA HISTeJRICA
Para falar sobre navega9ao e, consequentemente de embarca!;Oes; ha que hlstoriar
esta ute, tanto quanto passivel, desde 0
seu apalI'ecim.ento. Necessario se torna,
pois, procurar as suas omgens, que remontam a pr6-hlst6ria. E este recuo tern uma
razao de ser correlativa com a filatelia; e
que, nalguns' sedos, 0 seu motivo principal
e a figurn9ao de jangadas. Sendo est~ a
fOmla mais rudimental' das embarca9oes,
nao podia deixar de se relacionar tudo
quanto llie diga respeito, devendo, portanto, niio se separar a arte de navegar da da
evolU9aO da especie humana. Logicamente
empalI"elhadas, e necessario des creve-las simultaneamente.
Tambem ha que se ter sempre presente
que a embarca9iio nascc:;u da B:npem~sa samsfa9ao de uma neces5ldade fiSlol6glca: a
aHmenta9iio. S6 muito mais tarde, quando
o homem ja se havia estabelecido com for-

Por
Marlo Araujo

de Sousa

tes bases de sustent&9ao, e que a navega9iio pemlitiu ao Sell espiriro aventureiro
dilatar com sofreguidao a ansia, ate ai contida de explomr e conhecer mais, a·t raves
das 'aguas que se estendiam a pemer de
vista e que 0 atraiam irresistivelmen<te.
M~s entre as duas epocas citadas, quantos ~colhos dificultaram a progressiva
evolu9ao!
Quando 0 homem, por urn mist6rio que
ficara etemamente oculto as mais perseverantes investiga~6es, surgiu na superficie
da Terra aohou-se cerca.do por uma natureza hostil e selvagem. Estava illU, e todos
os animais eram protegidos da inclemencia das esta!;Oes pOl' cobertw"as espessas.
Bra fraco, e tudo quanto 0 rodeava era poderoso: .as arvores, degmnde porte; a vegeta9ao rasteira, ver~ad:tro. ema·ranhado
impenetravel; osarumrus, lII.Iensamente
maiores que os de agora conheCIdos.
Enbre ele e eases colossos, travou-se wua
luta terrivel, desiguaJ!. IIlO irucio, mru: qu~
bem depressa se igualou, meree da mtehgenda propria. 0 homem, ao mesm? ~po
que aprendeu a gLerrear os seus Inlmlgos
natlllmis, colheu ellsinamentos, obsen'ando-os.
Foi sern dlivida seguindo 0 grande urso
(Urs~ speloous) que, por espirito de imita9ao, aprondeu a Tefugia.r-se, como ele,
em caveI'nas, a recolher-se em gru1las naturais. Annado de paus e de pedras, associou-se a outms, e conseguiu matar alguns
u.rsos· vestido com as suas peles, pade assim defender-se dos rigores do clima.
Com 0 inicio do desapa.recimento daquele mamifero, 0 pr6xi1Illo objecmvo d?
homem fixou-se no mamute (Blephas {Inmigenius). Este mdustrioso animal conduziu-o as ervas comestiveis e as fontes de
Ugua, ensiInou-o a quebr~ a supernoi.e dos
rios gelados, a descobnr frutas, pinhas,
mel e as raizes aiimenticias, enterradaa no
solo.
Protegido ipOr cobel1turas quentes, gra!;as ao urso e ao mamllte, 0 homem garantiu 'a sua existencia, e pade deslocar-!.e, a
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€XPOSIGO€S ~Itat€tlcas
Por

Eduardo Doutel de Andrade

I

1919 - PoIOnia. La Exp. Polonesa de selos
-196/200
1921- B6lgica. Exp. FiIat6lica de Bruxelas
-187
1922 - Luxemburgo. Exp. Fil. 135/6
1924 - B61gJiea. Exp. Fil. de Bruxe1as.Blooo 1
» - Holanda. Exp. FiI. da Haia -154/156
1925 - Fran!,;a. Exp. Fil. Internacional de
Paris - 216 + B. 1
1926- E.U.A. Exp. Fil. IntemaoionalBloco 1
1927 - Uruguai. Exp. Fil. de Montevideu331/333+Blocos 1/3
» - Fnl'I1!,;a. Exp. Fil. de Strasburgo241/2+B.2
,. - Luxembur:go. E~p. Fil. do 75.0 Aniversario do <5610-187/91
1928-Austradia. Exp. Fil. de Melburne59+B.2
" - Belgica. Exp. Fil. de Anvers 26M/
/266K
» - Po16nda. Exp . Fil. de Vars6via340/41-B. 1
» - Fiinlandia. Exp. Fil. de Helsinquia134/5
" - M6naco. Exp. Fil. lntel1llacionaI de
Monte-CarIo - 111/ 113
" - Est6nia. Exp. FiJI. de Tallinn - 96
1929-Fran~. Exp. Fil. do Havre-257A
» Dantzig. E~p. Fil. - 198/200
1930 - Fran!;R. Exp. Fil. Intemacional do
correio ·a ereo em Paris-A.6a+A.6c,
este com perf.uracao: E I P A 30

Argelia. Exp. Fil. Inte,rnacional da
Africa do Norte -100
» - Alemanha. Exp. Fil. de BerIim 427/30+B. 1
» - Espanha. Exp. FruI. de Baroelona(Barcelona) -7/8
» -Belgica. Exp. Fil. de Anvers-BIoco2
1931- Peru. Exp. Fil. de Lima - 264/70
Uruguai. Exp. Fil. de Montevideu 414/17+Blocos 7/10
1932 - RUssia. E~. Fil. de Moscovo469/70
» - Costa Rica. E~. Fil. de: 153/6
» - Dantzig. Exp. Aero-Fil. LUPOSTA
A. 25/29
» - Romenia. ~xp. FiJI. ' de Bucareste E.
F. 1. R. O. 452+Bloco 1
»

-
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(Continua no proximo numero)
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DR. ANT6NIO D'ALMEIDA
FIGUEIREDO

o dr. AntOnio d'Almeida Figueiredo, distintissimo medico, grande especialism em
doen.;as puImonalI'es, com lwga PTatica
no Sanat6rio do CaramuIo, e, aotualmente,
nos do Lumiar, e urn dos mais activos e
mais prestigiosos membros da Direq;ao do
nos so Clube, com 0 ca.rgo de vioe-presidente, e agom ocupan-do rparcialmente a presidencia, idesde que 0 nosso presidente, por
virtude do awnento de a ctividades, resodveu, e muito bem, dividir com ele as fun~oes da presidenoia.
o dr. Ant6nio d'·Almeida Figueiredo e
tambem wn dos mais aotivos e mais distintoo colaboradores desta revista. InteJ.igente,
sabedor e estudioso, com ele contamos muito, pam que esta ·revista tenha, muito brevemente, 0 nivel e 0 prestigio que Jhe desej amos , n6s como, decerto, todos os IIlOSSOS
leitores.
OS FUNCIONARIOS DA S.I.R.
Os Servicos de InfoI1ma~6es e de Reclama¢es dos C.T.T., rnais simplesmente a
S.1.R., tern a sua tirente dois funciomirios
invulgarmente correctos e atenciosos.
Efectivamente, OnIando Barroso e M:mall1do da Concei~ao Pereira, sao daqueles
raros funciomirios que, pela sua honestidade, pelo sell saber, pela sua eduea~ao,
pelo desejo constante de servir e de ser
agradaveis, tern 0 condao de servir e de
ser agradaveis, tanto ao part:riio como ao
publico.
~ claro que assdm devia ser a 'I'egra.
Mas nao 0 e, infeIizmente. De qualquer dos
modos, aqui mea feito, com justi!,;a, 0 registo de dois funciomirios distintissimos.

UM ERRO E UMA GRALHA
Estlio reduzidas ao minima as «gralh4s»
desta revista. Isto dei-nos um certo trabaIha, e certo, mas constitui l1lais um motiva
para a nossa satislQf;lio.
o numero anterior, todavia, inc/uiu um
erro no balancete trim estral do nosso Clu
be, resultante de uma soma mal Ie ita, nas
receitas, indican do mil escudos a menos,
dande 0 saldo ser de mil escudos a mais,
con/onne se indicard no balaneete do trimestre seguinte.
E tambem uma «gralha», de uma letra,
apenas uma letra a menos, um «d», no excelente artigo do sr. dr. Antonio d'Almeida
Figueiredo, que tlio vivo interesse despertou.
Efectivamente, na pdgina 14, linOO 16,
onde se Ie, referentemente ao nosso Director, «que niio quereria dizer, ele propria»,
deve ler-se «que niio quereria dizer, dele
proprio», como cansta do respectivo orIginal.
Dais pequeninos erros, - mas que nos
aborreceram mais, garantimos, do que se
lossem quatro gran des erros em selos .. .

AS TEMATICAS E N6S. DOiS
NOVOSCOLABORADOiRJES
N6s, 0 Clube Filatelico de Portugal e os
seus dirigenrtes, esta revista e 0 seu directOT, temos feito pe!as coleq;6es tematicas,
erutusiastica e desinteressadamerute, ja que
nenhurn de n6s e coleccionador tematico,aquilo que nao vaile a perla enumerar aqui,
mas e sempre de iinrvocar.
Na sequencia dessa politica que e de ha
anos, iniciamos hoje a pubIi~ao de dois
valiosos trabalhos sobre as tematicas das
Exposicoes Filatelicas edas Bmbarca~Oes.
Mas na sequencia de outra politiea, a
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de procurar e encorajar oolaJboradores para
esta revist;a, fazando aum.erutail' 0 mimero
dos estudiosos que se debru~ sobre os
mllhentos problemas fiJatcllicos, e nao tern
receio de 1::ransmitir aos outros aquilo que
VaG aprendendo, - esta revist:a apresenta
hoje, com vivissima s atisfacao, dois novos
colaboradores: Eduardo Doutel de 'A ndrade e Mario ~ujo de Sousa.
Porque eles sao henvindos, fixemos os
seus nomes. Com votos muito sinceros porque durante muitos amos, nesta il'evista que
e deles, e e de tOOos os filatelistas portugueses, espailhem 0 produto do seu saber e
do lSell estudo de filatelistas muito distintos.

«UMA ViEZ POR 'I.10DAS!»
Continuamos a il'eceber canas de entusiastico aplauso 'ao artigo «Uma vez POl'
todas! Do IPresidente aos seus ConJS6cios, e
do Director aos seus Leitores», da autoria
do ISr. dr. A. J.de Vasconcelos Canvalho.
Derutre as recebidas iIltimamente, destacamos um:a pequena mas .v eemente can1:a

do nosso prezado oons6cio sr. Balllazax Dias
Pereira, de Sa da Bandeira, Angola.
A todos, os nossos sinceros agradecimentos .

SECQA:O NUMlSMAT]CA
Continua a funcionar regulal!1IIlente a
seccao numi.smatiJCa do nasso olube, cujas
reuni6es de trocas se efuctuam todas as
quintas feiras, a ipartir ,das 21,30 horas, com
a presenca de grande iIlumero de cSipecialistas.

'0 PR6XIMO «DIA DO SEILO»
Como nos 'anos anteriores, 0 «Dia do
Se10» rea1izar-se-a este amo 1Jamb6m iIlO dia
1.0 de Dezernbro, estando a IF'ederacao Portuguesa de Fillatelia e 0 GUibe tFilatelico de
Portugal a envidair esforcos para que as
respeo1jivas comeIhora!(oes alcanCern 0
maior bI'ilhantismo possivel, ern PoI1tUgal,
Ilhas e U11Jramax.
Em Lisboa, todas as comemora¢es sao
organizadas, como sempre tern acontecido,
pelo nosso Clu.be.

SELOS-ALBUNS
CATALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR,1961
• BIBLLOTECA DE INICIAQ.!!O F]LATELICA,
4. VOLUMES PUBLICAlDOS, EM BREVE APARECE
o 5.° Volume.
o ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIlRO,
EM 3 QUALIDAlDES, P APIDL. CAR'1.10LINA
E DE LUXO COM DOBRADIQAS.
o SERIES OOMPLETAS DE PORTUGAL, UL'I.1RAMAR
E ESTRANGEIRO.
o PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQkO «0 FILA~LISTA»
E AS MINHAS LIS'l'AS DE PREQ'0S.

Eladio de Santos
R'lW; B~() Lima, 27-LI S BOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlnA Dfl SI[l-II&LlEDfILlSTf - IfllflS mTf - LISlE DfS IflBiES
Altera~Oes

- Reingressos - Hovos

.

,
SOCIOS

PORTUGAL

ANGOLA

114--Jorge Amorim e ·Silva--!Rua n.· 2,
lote 12-1.0-Esq. - Bairro Comercial - CAXIAS - Po, Fr, In, AI,
Es, T. C. V.
117-Dr. Carlos Alberto .Cardoso Ribeiro - Rua de S. Margal, 5-3. o "'Dt.n
- lLisboa (M) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3. actualmente
tern as suas actividades filatelicas suspensas. Interessa-se por
receber 72 de 1. 2. Da em T. 72.
60. caixas de f6sforos e r6tulos de
h6teis.
~95--Manuel do Nascimento Fernandes
- Rua de AVeiro, 119 - Viana
do Castelo - T. C. V. N. U. 3.
792--J oao Lourengo Lopes - Rua Serpa Pinto, 134 Viseu (1M)
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 3. 90.
Lama .
911---Fernando Jose Vieira - Av. D.
Nuno Alvares Pereira, lote 60-2.°Esq. - Amadora - (M) !Po, Fr,
In, Es, T. N. U. 60. 65. 10. 17. 20.
24. 26. 31. Austria. 90. 97.
1650- Narciso Melo Bras - Arrabalde
dos Oleiros, 9' - Castelo iBranco
(1M) ;Po, Es, Fr, It, T. N. U.
60.3. 90. 93. 94.
2405--J ose Ribeiro RelJVas-Base Aerea
n.· 5 - S. Jacinto - .Aveiro (M) T_ C. N. U. 60. 1. 2.
3176---Fernando Nogueira Guedes--!Rua
de Paio Galvao, 26 - Guimariies
(1M) Po, Es, Fr, In, T. N. U.
60. 3. 90./1956.
3561- Jose Manuel iRomao da SUva Rua Marques da Silva, 33, ric, A
- Lisboa - (1M) Po, Fr, In, Al,
Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 72. 90'. 94.

960--Joaquim N. Pratas - Caixa Postal, 237 - Carmona (1M) Po,
Fr, T. C. V. N. U. 60. 99. 94.

MOQAMBIQUE
2305- Emilio Ribeiro .corte-Real - iMuecate. Nampula (il\II;) Po, In,
Colecciona N. de 1. Desportivos
e flores, C. T. por 60 de iMogambique N. U. 90. 94.

BRASIL
3664--Clarisminio Garcia Xavier Ribeiro
- Rua General Os6rio, 36 - Jundiai - Estado de S. Paulo - T.
C. V. N. U. 60.
3678-<Ernesto Cohn - iRua Raul 1P0mpeia, 164 - Apt. 2, iBelo Horizonte (M) po, In, AI, Ho, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 10. 11. 15. Israel,
16. 21. 30. 90. 91.

ESPANHA
2888-Saturnino Perez - !P. Espana
- Conil (C8.di~) - T. C. V.
U. 60. 1. 3. Vaticano. 28. 31.
3465--J. Luque Izquierdo - Armas,
- Zaragoza - Es, Fr, In, Po,
T. C. U. 60. 3. 90.

17
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It,

ITALIA
3·7 28--Vittoriano Zambrini - Via Vespasiano da Bisticci 10 - Firenze
- Fr, In, T. N. U. 60. 3. Tematicas. 64 65. 90.
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1957», trad~ao do dr. Banreto do AmaraJ,
em «March a dos Selos», «em. ·qua:1quer caso,
tanto .nas .co1ec!,:Oes por asSWlJ1:os, como lias
colec!,:oes tematicas, os respectivos nUmeras de catruogo (0 que equivale a clizer, a
data por que sairam, acrescantamos n6s)
nao sao levados em considera!,:ao».
Tambem este autor, ao passe que reeomenda que ·as «anota!,:Oes nao devem arogar 0 selo de tal mane1r1aque lUIla pessoa
£it81IlJdo a pagina, lIlao consiga ve-Io», afirma
que «a inclusao de infoI1lJla!,:Oes filatelicas
numa colec!,:ao tematioa eabsolutamelIlte
desnecessaria». E parece-nosque deve ter
razao, porquanto, numa col6C!;ao tematica,
nao pode per.der-se de vista que a 5Ua distin!,:ao dacolec!,:ao chissica e precisamente
o deseruvolvimento do rt:ema.
Nisto, como em. quase tudo, e dificil obter unanimidade de vistas e conceitos.
Por isso iIlao havem outro TeIDedio senao a sujei.!,:ao 18.0 Regu.lamento da F .I.P .,
quailSquer que sejam os dafeitos ·q ue aipTe'
sente.
Se 'a ignorancia da lei nao aproveita a
nilIlguem, como ha-de aproveitalr, nao ja a
ignorancia, mas a 'simples discordancia?
o problema e dificil, e a lComprovar a
que dizemos esta ,q ue as conolusOes do recente ·Congresso, efecruado em Barcelona,
nao sao daras, e lIleIIl verdadeiramente conc1usivas.
Digna de regi&o a participa!,:ao do sr.
dT. Heitor Lyre, antigo e ilustre EmbaixadOl' do Brasil em Portugal. Aipresentou lUIla
grande quantidade de ensaios 'Sobre a ernissao do Campeonato Mundia:1 de Futebol,
rea1izado no Brasil.
A participa!,:ao de Emesto Franco, que se
propunha estudar os despol1tos pela marcofiJlia, apresentava ern primeiTo JUgaII' um
cal1i.mbo ·que ,nao mila nad'a que ver com
desparto, em.bora colocado nurn selo com
um estadio.. .
Saliente-se 0 facto de -rer comparecido a
Sec!;iio Filart:elioa do Sport Lisboa e Benfica. Cremos que e ,a ,primeira vez que urn
grande c1ube ,desportivo se apresen·ta numa
competi!,:ao filateIica.
SeguidaInente, ·t!ranscrevemos, .na integra, aactJa elabareda pelo Juri, que pode
tel' errado, mas do ·qual se nao pode, de
modo aJgum, por em duvida 0 seu espirito
da completa isen!;ao e absoluta impa!I'cialidade.
ACTA DO JtlRI
«Aos qu.inze de Agosto de 1960, :na sede do
Instituto Nacional de Educa!,:ao Fisica, na

€XPOSI<;O€S

Cruz Quebrada, reuniu 0 Juri da Exposi!,;ao
Filarelica do d Congresso LusQ.-BrasileU'o
de Educa!;iio iFisica», 0 qual, por unanimidade, aprovou conceder as medalhas seguintes;
Medal1ws de Vermeil, 1.0 P.remio; - Sr.
Rolando Alvaro MellJdon!f3..
Medalha de Prata, 2.· Premio - Sr. Alntonio Ferreil'a Rodrigues.
Medalha de Bronze, 3.· Premio--Sr. Cap.
F . Lemos da Silveire.
o JUri aprovou tambem, ipor unanimidade, votosde fedicita!,:oes ao Ex.rno Senhor
Dr. Heitor Lyra, antigo Embaixador do Brasil em Lisboa, pela ·sua valiosa participa!,:ao,
e a S6C!;ao Filatelica do Sport'Lisboa e Ben
fica, pela sua partioipa!,:ao que e a primeira apresentacia em. Portugal por urn dube
Desport!ivo.
FinaImente, 0 Juri congTatulou-se con}. a
exito desta Exposi!,:ao, e aprovou exarar
aqui os seus agradecirnerJJtos ao Lnstituto
NacionaI de Educa!,:ao F£si.ca, pelas facilidades concedidas.
(ass.) Dr. Jose Joo.o Andresen Leito.o
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Dr. Antonio d'Alineida Figueiredo
Dr. Jorge Vieira
Prato Pedro Nolasco da Silva»

ESCRITORIO

FILAT~LICO

Fundado ern 1920

F~ CASTEL·BRANCO

& FILHO, L. DA
Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades.
ternaticos. Remessas 11 escolha e
por mancolista
Avenida Rocha Pdris, 54-1 .·
A;Jartado n.· 44
VIANA

DO CASTELO
Portugal

Telefone n.· 22020
End. Telegrafico; REPERFlLA

FILATELICA

Tendo pedido a demissao de p,r esidente
da Comissao Executiiva da V Exposi!,:ao FilateIica Nacional, Lisboa~, 0 sr. brigadeiro
Cunha Lamas, aquela Comissao, por aclarna!,:ad, designou para seu pre$dente 0
emmente d.iiJ.atelista e nosso cons6cio e queride Amigo sr. Eduarldo Cohen, ilustre Adrninistrador da Sacor.
Para a vaga resultante daquela dem.issao, a mesrna Comissao designou a tambern -ilust!I'e filatelista, DOSSO cons6cio e
quecido Amigo, sr. Maonuel Marques Sena.
Entretanto, intensificaram-se extraordinariamente os trabalhos de organiza!,:ao, secretaria, ,p ublioidade, etc., da V Exposi!,:ao
FilateIica NacionaI, que rudo indica d.eveni
constituiT urn exito notavel.

o

BOLETIM N." 1

A V Exposi!;iio Filatelica Nacional tera
urn Boletim, de que sanrao tres nUmeros;
dois antes, anunciadores, e iUID depois, CODtendo as deoisOes dos Juris .
Deles, foi ja .distJribuido 0 Boletim. n .· 1.
excelenternente apresentado, contendo tun
magnifico artigo do sr. prof. DoutOT Carlos
Trincao, 0 Regulamento da Exposi!,:ao, a
constitui!,;ao da Comissao Execut.iva e dos
Juris,a rela!;iio dos Comissarios, Nacional e
Regionais, varias ,noticias , e -aIllincios dos
pcincipais comerciantes de selos do Pais.
o Boletim n." 2 sera publicado duas semanas antes da inaugura!,:ao da Exposi!,:ao.
De todos os nUmeros Ido Bodetim, como
do Catalogo da Exposi!;ao, e feita lUIla tUragem especial, rnui'ID restrita, l'ara oferta as
entidades oficiais.

o

WCAL DA EXPOSICAO

Conforme ja referimos illO nUmero anterior,a V Exposi!,;ao FilateIica Nacional
realiza-se no Palacio GaIveias, ao Campo
Pequeno, gentJilmente cedido pe1a CAmara
Municipal de Lisboa, da drig:na presid~ncia
do sr. brigadeiro Fran!,:a Borges.
CLASSE DE COMPETICAO E
CLASSE DE HONRA

A firn de permitir que, dentIro do espa!,;o
disponivel, cada filart:elista apresente 0 rna..
ximo l'ossivel, .foi l!'eSolvido, muito intcligent!emente, pela Comissao Execu.tiva, desdobrar a Exposi!,:ao em duas fases; A primeira, para as Classes Ide Competi!,:ao, com
prernios, de 5 a 13 de Novembro; e a segunda, para a Classe de Honra, sem. premias, de 18 a 20 do mesmo mes.

o

GRANDE PRE.MIO DA

«LISBOA~»

ConfOItrne tambern ja illotioicimos, alem
das medalhas de ouro, vermeil, prata, bronze prnteado e bronze,a V Exposi!,:ao Filatelica Nacional, Lisboa~O, tern urn Grande
Premio. Podemos acrescentar hoje que este
Grande Prernio, DO valor de muitos milha'res de escudos, e oferecido pela Corn.i.ssao
Nacional das Cornemo>ra!;<ies do V Centemirio da M()rte do Infante D. Henrique, da
presidencia do eminente Prof. Doutor Caeiro da Mata.
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das. Quando a impressao se faz por
duas vezes, sendo a segunda para inclusao do valor, do motivo ·central, de
mais uma cor, ou da legenda, a sua falta, embora por alguns leve a classificar
o selo de erro, parece-nos que melhor
lhe assentaria a classificagao de dnacabado:. ou comissao:. , embora nos nao
repugne aquela classificagao.
e) «com larga descentragem:'l-por
toda a impressao ter descafdo para urn
bordo da folha;
:f) «com quebra do pa.peb, em forma
de «pJissado:., .e vulgar surgir 0 erro que
e conhecido pela designagao de «harm6nium:..
Quando a quebra de papel se da a.penas num dos seus cantos ou nos bordos,
a impressao aparece-nos parte no anverso e parte no reverso da folha.
Este erro e frequente nas oficinas
que tern. por sistema dobrar a folha correspondente a centena ou ao milhar,
quando a contagem e manual.
Ha oficinas que adoptam marcar as
centenas ou os milhares com uma apara
estreita de papel, que na altura pr6pria
se esquecem de retirar, e entao da-se 0
erro curiosa de na folha aparecer uma
tira em branco com falha de impressao,
e, separadamente, uma tira impressa.
g) «com empastamento:., derivado de
grumos, impurezas ou ma dissolugao da
tinta.
h) «com falhas de tinta:. , pela introdugao de qualquer bocadinho de papel ou
parasita - uma traga ou uma mosca que se colou ao papel ou aos rolos 1m-

PAGAMOS A PRONTO OS
MELHORES PRE{JOS
do mercado, todo 0 material de Interesse para 0 neg6cio de exportacAo,
como Portugal e Ultramar, B t\ r i e s
completas, novas au usadas, selos novas esgotados nas aganclaa (Fauna 4
Ags, Pelxes 1511, etc.), BeiDa para pacotes, pacotes semlconfecclonados.
Ofertas fettall sem indlcacAo de preco nAo serAo tomadas em conslderacAo.

FREDERICO VILANI
SELOS PARA COLECCOES
Rue RPm.diD • .; Lap., 60 -

PORTUGAL

LlSIOA - 2
Tel. 665713

pressor ou tintadores, sao suficientes
para provocar cada especie de erro.
i) «com inversao dum selo:. em relagao aos que the sao contiguos, 0 que
se des!gna por « tete~beche:. , e deve coleccionar-se em «pares:..
j) «com impressao no verso do selo;
idcntica a do anverso embora por
,v ezes na posigao contraria, e mais atenuada ou esbatida.
Quando 0 ipapel ja vai gomado para
a maquina impressora, 0 recto-verso tern
ainda. maior interesse, porque 0 selo aparecf' vitreo, mas s6 e observavel nos selos
novos, visto que nos usados se perde, como e 6bvio, com a lavagem do selo. Se a
gomagern foi posterior, 0 caso e diferente, aparecendo, entao, urn pouco esborratado, mas nao se perde com a lavagem.
Casos semelhantes, podem dar-se e dao-se muitas vezes - com as sobrecargas e as sobretaxas. Conhecernos 0
caso interessante de, num par, uma ser
albina, el a outra nao.
Trataremos , num pr6ximo artigo,
das restantes especies de erros.

[alUogo YVERT 1~~1
COMPLETO

3 Volumes

I

DATA DA SAIDA

6 de Sellmbro dl 1960
290$00

Se enviar imediatamente a vossa
encomenda paxa

SERGIO W_ DE SOUSA
SIMoES
SELOS E MATERIAL FILAT~LICO
Telefone 22657
CALDAS DA RAINHA

recebe.lo-a directamente de PARIS,
na ·altura propria!

GRUPO V -BstuOOs.
GRUPO VI - CoI~Oes dos inieiados .
GRUPO VII - Inteiros.
GRUPO VIII - ObI1t~Oes.
Art. 8.° - Nenhuma partieipa!;ao sera areite sem previo pedido de-niscri!;ao. Este pedido devel'a estar em poder da Comissao
Executiva ate 6 de Outubro de 1960, para
o que serno Ifomeeidos impressos prop-rios
pelas estJa!;Oes postais.
§ imico - A assinatura do pedido de
inscri!;ao equivalea aceita~, pelo expositor, do presente ReguJlamento.
Art. 9. -Caberci 11 Comissao Executiva
a admissao, no todo ou em parte, das colee!;Oes a expor.
Art. 10.0 - Quando a colec!;ao a ex{Ior
exceder espa!;o disponivel, 0 IS6U carnplemento ISeni ap·resen.~ado ao jUri.
Art. 11.~ - So se adimitem colec!;Oes a expor em quad-ros, mas os eXipOsitores poderao faze-las acompanhar dos albuns complementaTes que entenderem, e que os
membros do jud deverno examinaa' e rubricar em talao anexo.
Art. 12.0 Por se tratalI' de urrna Exposi!;ii.o
de caracter regional, sao II'eCOIIlendadoo os
coleccionadores que nela p·retendam partdcipar, e nunca tenham concorrido a Exposi!;ao Filarttilica, a consulm qualquer m embro Ida Comissao Execu~iva ou. do jUri sobre a admissibilidade da sua oolec!;ao au
outros esclaJI'ecimentos tDeCeSScirios.
Art. 13.o - .Podem ser acei.tes participa!;Oes fom do concuI'SO, sendo inc1uidas nesta categol'ia as dos mernbros do jUri.
Art. 14.0-Em princip,io, a nenhum expositor serno concedidos mais de cinco
quadiI'os. No entanto, qua;I]do se trate de
participa!;Oes de especial interesse, poden'l
a Comissao Executiva abriT excep!;Oes que
julgar c()\lvenientes.
§ (mico - As dimensOes dos quadros Berao .reguladas pela Comissao Executi'V'a. Os
expositores estudarao a adapta!;ao das tolhas dos seus aIbuns a estas dimensoes, de
modo a ocu.parem quadros completos.
Art. 15.° - Os expositores devem apresen tar, no seu pedido de i!lllSIcri!;ao, a descricao ,p orrnenol'izada das colec!;Oes que pretendem expar, e que se destinam ·a pU!blicac;ao no catalogo do Cert>ame.
,A Comissao Executiva poden! abt"eViar
as descri!;Oes enviadas Ique, I!leste caso, serao postas it disposic;ao do jUri. Alem eIisso, mencionariio os premios lConseguidos
nas ex,posi!;oes filatelicas nacionais e internacionais an teriores , pelos objectos que,
agora, pretendem expor.
0
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•

19

Os expooLtores terao a liberArt. 16.
dade de segurar ou nao as suas coleq;Cies
contra os possiveis riscos. A Comissao E){ecutiva, podera, como delegada dos expositores que 0 idesejaTem e sern que por lSSO
assuma ,qualquer responsabilidade, tratar
do segura do marerial a expor com uma
Companhia de seguros porruguesa. Os expositores podem, tambem, recOl'I'eir a qualquer Companhia de 5egUII"OS 11 sua escolhao
§ unico. Quando a Comissao Execl.ltiva
efectuar 0 segura das coJec!;Oes pOI' CODJta
dos expositores, deverno estes pagar, antecipadamente, os premios respectivos.
Art. 17.o -Nenhuma participa!;ao podera ser reti·r ada antes do encerramento da
Exposi!;ao.
§ i'nico - Os expositores deverno levantar as suas colec!;Oes I!lOS dias 14 e 15 de
NO\'embro, passando a Comissao Execunva
o correspondente recibo.
S 2.° - Todas ·a s despesas de traIllSpOrte
das colec!;Oes correrii.o poT conta e risco
dos ex,positores.
AT-t. 19.° - Nenhum objecto a expor d: vera ter inctica!;ao do 'seu valor.
.
Art. 20.° - A Reparti!;ao Central dos SeIvi!;os dos C.T.T. tern 0 maior cuidado COIl'.
as participa!;Oes confiadas, exercendo, por
si ou por outTem, a n ecessaria vigil~ao
Contudo, nem aquela Reparti!;ao nem a
Comissao Exeeutiva assumem qualquer responsabiJidade por peJI1das ou danos dbs objectos expostos, qualquer que .s eja a sua
causa.
§ unico - Todos os quadros e vitrinas
estarao protegidos contra a incidencia de
raios solares.
Art. 21.° - 0 Governo Geral do E-stado
da India, de acordo com a Reparti!;ao Cerr·
trail dos Servi!;os dos C.T.To, nomeara urn
jUri ,i doneo composto de membros que julgar.i sem ,r ecurso.
§ 1.0 - A lista dos membros do juri seta
oportu.namente ,p ublicada.
§ 2.° - Em principio, os premios serno
constituidos por medalhas de prata .dourada (vermeil), P'l"ata e cobre e por diploma
de paTticipa!;ao.
§ 3,° - Tambem em ;principio, admitc.-.se
a possibilidade de premios separados destinados aos «iniciados», isto e, coleccionadores recentes que exponham pela primeira
vez.
§ 4.° - Pam os efeitos ,do disposto no panigrafo antevior, os expositores invocar"do
a sua qualidade de uiniciados», no acto do
pedido da inscriC;ao.
0

-
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A Academia de Santo Amaro, prestigiosa colectividade de recreio, com sede
na Rua da Academia RecreatLva de
Santo Amaro, n.O 9, em Lisboa, editou
cinco p ostais m8.ximos com 0 selo de
Esc. 1$00 da serie comemorativa do V
Centenario da Morte do fufante D. Henrique, e -carimbo de 1.· dia, ilustrados
com cinco motivos alusivos.
Cada postal custa Esc. 2$50, e .E sc.
e universais;
b) Escudos 2.000$00 it melbor colec!;ao
10$00 a colecgao de cinco, podendo os
de «Maxima.fiIia»;
pedidos ser dirigdos Ii sede daquela coc) Escudos 1.000$00 ao melhor expositor
.iniciado».
_ lectividadc.
Ant. 24.° - Constituem elemeJlJtos paora a
classifioa!;ao, nao sO a quarJJtidade e VlII10r
do matedaI, mas tambema boa apresenta(; <10 do mesmo e 0 estado das pe<;as.
§ umco- 0 juri estabeleceni. Iivremente
c coma devida antecipa!;ao os metop.os de
Remetemos IIstlls com as nossn
aprecia!;aO'.
ofert.. qnlnzenllis de selos e series
Art. 25.° - A Reparti!;ao Central dos Se..-de todos os palses, "ovld.des munvi!;os dos C.T.T. envidaI'li. todos os esfor!;Os
dials, lotes de colec~oel, artlgos
no sentido ,de promover que, fora do confIIatelicos, etc.
curso, haja I\lffia c1asse oficiaJ com as paruicipa!;oesda Adnllnistracao GeraI dos Cor'r eios, Telegrafos e Telefones e do Servic;o
~eIDS
de VaIores Postais do MinistePio do Ultramar.
8
Art. 26.° - Compete a Reparricao Central
dos Servi!;os dos C.T.T. fazera necessaria
Os psgamentos podem ser feltos em
moeda portuguesa
propaganda sobre a II .E xposicao Fidatelioa
do Estado ,da India, de 1960.
Sollclte a remessa das nossn lIatn II
Art. 27.° - FiCa autorizada a Reparrtlcao
Central dos ServiCOS d05 C.T.T. 'a ocorrer
as necessaPias despesas pam se dar 0 conveniente vulto a presente E xposic;:ao.
Apt. 28.° - Nos casos omissos no presente Regulamento, a Comissao Executi,va resolveni. descricrionarl.amente.
(Fund ada em 1915)
Cumpra..se.

I

GRATUITAMENTE

£IBISltol mondlals folografados
grande sorlldo de Porlugal Dllramar

Residencia do Governo Geral, em G03,
Agosto de 1960.

o Governador-GeraI,

Ensaios, Provas e Erros .

postals
maXlmos

Art. 21..0 - 0 jUri podera tambem atribuir outros prennos particuhvres de que venha a dispor, devendo esses prennos ser
entTegues, com a lIlecessaria antecedencia,
a Comdssao Executiva, que podera. ou nao
aceita-los.
§ 1.0 - 0 jUri distribuini. os prennos no
aoto de encerramento da Exposil;iio.
§ 2.° - Os premios partieu:Iares a que se
refere 0 COIlpO deste artigo serno distPihuidos conforme 0 juri entender, saJ.vo no casu
de as enridades que os oferec:em 't erean estabeleoido condi!;Oes paJI'a a sua atribui!;iio.
Art. 23.° - Alem dos pr6mios referidos
nos art1gos 21.° e 21..°, podera a Reparti!;iio
Central dos Senvi!;Os dos C. T. T. conferir
os seguintes prennos pecu.niaPios, sob proposta do respectivo juri.
a) Escudos 3.000$00 ao maior e melhor
exposoitor de colec!;Oes gerais e especiaIizadas de Portugal, de Provincias Ultramarinas

II
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Versamos, no artigo anterior, a materia referente a ensaios e provas, e prometemos que nos ocuparIamos, desta
fefta, dos erros, e, como nao estamos
habituados a faltar ao que prometemos,
e deles que nos vamos 81gora acupar.
.A nO!lao de «Erro) e diffcU de dar,
pois sofre a influencia do -criterio pessoal de quem a expende, POI' isso que
na classifica!lao dos erros se pode pOI',
ou deixar de pOI', muita coisa.
Daremos, com exemplos varios, a
maior latitude ao assunto, permitindo,
assim, que cada coleccionador, estudando-o, restrinja a no !lao ao que julgue ser
«optlmO).
Ant6nio Eladio dos Santos, na sua
dnicia!lao Filatelic8.), define «ErrO) pela
forma seguinte: <Belo emitido com caracterfsticas diferentes das que devia
ter).
Generalizando, n6s classificamos de
«Erros) todos os selos dados como perfeitos para circular, e postos em circuIa~l!.o - nONos ou usados e em· que foram encontrados defeitos.
Dada a no gao generica, apresentamos agora, a titulo exemplificativo, uma
l:1.rga relagao, mas de que 0 coleccionadol' estudioso se dam conta, analizando,
urn a 11m. (S varios selos da sua colec«ao ou, numa folha de selos, os varios
exemplares.
1 - Erros derivados cIa gravura, cIa
pcsi!:i1o e da impressilo

com-

Casa Filatelica
Eugenio Llach

A) DA GRJAVURlA - HA quem classifique de erros os selos que apresentem defeitos derivados do desgaste ou
lmperfel!loes da chapa de impressao.
Exemplo: «os cunhos fendidos ) ;

Plaza da CataluDa, 21
BARCELONA (2) EspaDha

B) D:A OOMPOSllCAO.
a) «das sobrecargas) - invertidas,
duplas, com letras trocadas, com falta
de letras, comcaracteres partidos, com
caracteres de remedeio, pOI' nii.o existirem os proprios, na ocasiao. No nosso

Palo
Dr. Jorge de Melo Vieira

UItramar, pOI' exemplo, empregou-se, na
composigao da palavra «avo) \ urn «Y )
com a perna. partida, para substituir a
letra «V) , e na composigao Ida palavra
«.1 NSTRtJI9AO> empregou-se urn <5) Invertido para fazer de «Q) ; etc.
b) «das
sobretaxas) invertidas,
duplas, com trocas de tipo, com omissoes de tipo, com tipo partido, fortemente deslocadas, ou que, devendo ser
apostas num selo de deternninado valor,
foram, pOI' engano, apostas noutro;
c) Inversao do motivo central quando este e independente da restante
composigao.
C)

DA IiMlPRJESSAO.

a) «com dupla 1mpressao) - nos
casos em que a tolha de selos apenas
devia passar uma vez pela maquina 1mpressora, e em que, POI' engano, passou
duas vezes;
b) «com dupla impressao de relevo)
- nos selos impressos em relevo pode
suceder - e sucede, pOI' vezes - serem
metldas, slmultAnearnente, duas folhas
na maquina 1mpressora, apenas a de
cima ficando com 0 relevo e a cor. A
folha de baixo, que apenas ficou com 0
relevo, chama-se de «impressao albin8.).
Se 0 impress Or deu pelo erro, e meteu, de novo, na maquina, a folba de
impressii.o albina, 0 ajuste e tao dificil
que, praticamente, dB. sempre lugar a
uma «dupla impressao de relevo) .
c) «com centr~s invertidos) (centres
rer.l;erses) - nos selos policromos, como os nossos da Companhia do Niassa,
em que se empregam duas ou mats
gravuras, sucede ·c om fl;"equ~ncia dar-se
a inversao dos retratos ou imagens, relativamentp Ii moldura.
d) «Com omissao do valor, do moUvo central, de uma cor ou das legen-
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A Academia de Santo Amaro, prestigiosa colectividade de recreio, com sede
na Rua da Academia RecreatLva de
Santo Amaro, n.O 9, em Lisboa, editou
cinco p ostais m8.ximos com 0 selo de
Esc. 1$00 da serie comemorativa do V
Centenario da Morte do fufante D. Henrique, e -carimbo de 1.· dia, ilustrados
com cinco motivos alusivos.
Cada postal custa Esc. 2$50, e .E sc.
e universais;
b) Escudos 2.000$00 it melbor colec!;ao
10$00 a colecgao de cinco, podendo os
de «Maxima.fiIia»;
pedidos ser dirigdos Ii sede daquela coc) Escudos 1.000$00 ao melhor expositor
.iniciado».
_ lectividadc.
Ant. 24.° - Constituem elemeJlJtos paora a
classifioa!;ao, nao sO a quarJJtidade e VlII10r
do matedaI, mas tambema boa apresenta(; <10 do mesmo e 0 estado das pe<;as.
§ umco- 0 juri estabeleceni. Iivremente
c coma devida antecipa!;ao os metop.os de
Remetemos IIstlls com as nossn
aprecia!;aO'.
ofert.. qnlnzenllis de selos e series
Art. 25.° - A Reparti!;ao Central dos Se..-de todos os palses, "ovld.des munvi!;os dos C.T.T. envidaI'li. todos os esfor!;Os
dials, lotes de colec~oel, artlgos
no sentido ,de promover que, fora do confIIatelicos, etc.
curso, haja I\lffia c1asse oficiaJ com as paruicipa!;oesda Adnllnistracao GeraI dos Cor'r eios, Telegrafos e Telefones e do Servic;o
~eIDS
de VaIores Postais do MinistePio do Ultramar.
8
Art. 26.° - Compete a Reparricao Central
dos Servi!;os dos C.T.T. fazera necessaria
Os psgamentos podem ser feltos em
moeda portuguesa
propaganda sobre a II .E xposicao Fidatelioa
do Estado ,da India, de 1960.
Sollclte a remessa das nossn lIatn II
Art. 27.° - FiCa autorizada a Reparrtlcao
Central dos ServiCOS d05 C.T.T. 'a ocorrer
as necessaPias despesas pam se dar 0 conveniente vulto a presente E xposic;:ao.
Apt. 28.° - Nos casos omissos no presente Regulamento, a Comissao Executi,va resolveni. descricrionarl.amente.
(Fund ada em 1915)
Cumpra..se.

I

GRATUITAMENTE

£IBISltol mondlals folografados
grande sorlldo de Porlugal Dllramar

Residencia do Governo Geral, em G03,
Agosto de 1960.

o Governador-GeraI,

Ensaios, Provas e Erros .

postals
maXlmos

Art. 21..0 - 0 jUri podera tambem atribuir outros prennos particuhvres de que venha a dispor, devendo esses prennos ser
entTegues, com a lIlecessaria antecedencia,
a Comdssao Executiva, que podera. ou nao
aceita-los.
§ 1.0 - 0 jUri distribuini. os prennos no
aoto de encerramento da Exposil;iio.
§ 2.° - Os premios partieu:Iares a que se
refere 0 COIlpO deste artigo serno distPihuidos conforme 0 juri entender, saJ.vo no casu
de as enridades que os oferec:em 't erean estabeleoido condi!;Oes paJI'a a sua atribui!;iio.
Art. 23.° - Alem dos pr6mios referidos
nos art1gos 21.° e 21..°, podera a Reparti!;iio
Central dos Senvi!;Os dos C. T. T. conferir
os seguintes prennos pecu.niaPios, sob proposta do respectivo juri.
a) Escudos 3.000$00 ao maior e melhor
exposoitor de colec!;Oes gerais e especiaIizadas de Portugal, de Provincias Ultramarinas
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Versamos, no artigo anterior, a materia referente a ensaios e provas, e prometemos que nos ocuparIamos, desta
fefta, dos erros, e, como nao estamos
habituados a faltar ao que prometemos,
e deles que nos vamos 81gora acupar.
.A nO!lao de «Erro) e diffcU de dar,
pois sofre a influencia do -criterio pessoal de quem a expende, POI' isso que
na classifica!lao dos erros se pode pOI',
ou deixar de pOI', muita coisa.
Daremos, com exemplos varios, a
maior latitude ao assunto, permitindo,
assim, que cada coleccionador, estudando-o, restrinja a no !lao ao que julgue ser
«optlmO).
Ant6nio Eladio dos Santos, na sua
dnicia!lao Filatelic8.), define «ErrO) pela
forma seguinte: <Belo emitido com caracterfsticas diferentes das que devia
ter).
Generalizando, n6s classificamos de
«Erros) todos os selos dados como perfeitos para circular, e postos em circuIa~l!.o - nONos ou usados e em· que foram encontrados defeitos.
Dada a no gao generica, apresentamos agora, a titulo exemplificativo, uma
l:1.rga relagao, mas de que 0 coleccionadol' estudioso se dam conta, analizando,
urn a 11m. (S varios selos da sua colec«ao ou, numa folha de selos, os varios
exemplares.
1 - Erros derivados cIa gravura, cIa
pcsi!:i1o e da impressilo

com-

Casa Filatelica
Eugenio Llach

A) DA GRJAVURlA - HA quem classifique de erros os selos que apresentem defeitos derivados do desgaste ou
lmperfel!loes da chapa de impressao.
Exemplo: «os cunhos fendidos ) ;

Plaza da CataluDa, 21
BARCELONA (2) EspaDha

B) D:A OOMPOSllCAO.
a) «das sobrecargas) - invertidas,
duplas, com letras trocadas, com falta
de letras, comcaracteres partidos, com
caracteres de remedeio, pOI' nii.o existirem os proprios, na ocasiao. No nosso

Palo
Dr. Jorge de Melo Vieira

UItramar, pOI' exemplo, empregou-se, na
composigao da palavra «avo) \ urn «Y )
com a perna. partida, para substituir a
letra «V) , e na composigao Ida palavra
«.1 NSTRtJI9AO> empregou-se urn <5) Invertido para fazer de «Q) ; etc.
b) «das
sobretaxas) invertidas,
duplas, com trocas de tipo, com omissoes de tipo, com tipo partido, fortemente deslocadas, ou que, devendo ser
apostas num selo de deternninado valor,
foram, pOI' engano, apostas noutro;
c) Inversao do motivo central quando este e independente da restante
composigao.
C)

DA IiMlPRJESSAO.

a) «com dupla 1mpressao) - nos
casos em que a tolha de selos apenas
devia passar uma vez pela maquina 1mpressora, e em que, POI' engano, passou
duas vezes;
b) «com dupla impressao de relevo)
- nos selos impressos em relevo pode
suceder - e sucede, pOI' vezes - serem
metldas, slmultAnearnente, duas folhas
na maquina 1mpressora, apenas a de
cima ficando com 0 relevo e a cor. A
folha de baixo, que apenas ficou com 0
relevo, chama-se de «impressao albin8.).
Se 0 impress Or deu pelo erro, e meteu, de novo, na maquina, a folba de
impressii.o albina, 0 ajuste e tao dificil
que, praticamente, dB. sempre lugar a
uma «dupla impressao de relevo) .
c) «com centr~s invertidos) (centres
rer.l;erses) - nos selos policromos, como os nossos da Companhia do Niassa,
em que se empregam duas ou mats
gravuras, sucede ·c om fl;"equ~ncia dar-se
a inversao dos retratos ou imagens, relativamentp Ii moldura.
d) «Com omissao do valor, do moUvo central, de uma cor ou das legen-
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das. Quando a impressao se faz por
duas vezes, sendo a segunda para inclusao do valor, do motivo ·central, de
mais uma cor, ou da legenda, a sua falta, embora por alguns leve a classificar
o selo de erro, parece-nos que melhor
lhe assentaria a classificagao de dnacabado:. ou comissao:. , embora nos nao
repugne aquela classificagao.
e) «com larga descentragem:'l-por
toda a impressao ter descafdo para urn
bordo da folha;
:f) «com quebra do pa.peb, em forma
de «pJissado:., .e vulgar surgir 0 erro que
e conhecido pela designagao de «harm6nium:..
Quando a quebra de papel se da a.penas num dos seus cantos ou nos bordos,
a impressao aparece-nos parte no anverso e parte no reverso da folha.
Este erro e frequente nas oficinas
que tern. por sistema dobrar a folha correspondente a centena ou ao milhar,
quando a contagem e manual.
Ha oficinas que adoptam marcar as
centenas ou os milhares com uma apara
estreita de papel, que na altura pr6pria
se esquecem de retirar, e entao da-se 0
erro curiosa de na folha aparecer uma
tira em branco com falha de impressao,
e, separadamente, uma tira impressa.
g) «com empastamento:., derivado de
grumos, impurezas ou ma dissolugao da
tinta.
h) «com falhas de tinta:. , pela introdugao de qualquer bocadinho de papel ou
parasita - uma traga ou uma mosca que se colou ao papel ou aos rolos 1m-

PAGAMOS A PRONTO OS
MELHORES PRE{JOS
do mercado, todo 0 material de Interesse para 0 neg6cio de exportacAo,
como Portugal e Ultramar, B t\ r i e s
completas, novas au usadas, selos novas esgotados nas aganclaa (Fauna 4
Ags, Pelxes 1511, etc.), BeiDa para pacotes, pacotes semlconfecclonados.
Ofertas fettall sem indlcacAo de preco nAo serAo tomadas em conslderacAo.

FREDERICO VILANI
SELOS PARA COLECCOES
Rue RPm.diD • .; Lap., 60 -

PORTUGAL

LlSIOA - 2
Tel. 665713

pressor ou tintadores, sao suficientes
para provocar cada especie de erro.
i) «com inversao dum selo:. em relagao aos que the sao contiguos, 0 que
se des!gna por « tete~beche:. , e deve coleccionar-se em «pares:..
j) «com impressao no verso do selo;
idcntica a do anverso embora por
,v ezes na posigao contraria, e mais atenuada ou esbatida.
Quando 0 ipapel ja vai gomado para
a maquina impressora, 0 recto-verso tern
ainda. maior interesse, porque 0 selo aparecf' vitreo, mas s6 e observavel nos selos
novos, visto que nos usados se perde, como e 6bvio, com a lavagem do selo. Se a
gomagern foi posterior, 0 caso e diferente, aparecendo, entao, urn pouco esborratado, mas nao se perde com a lavagem.
Casos semelhantes, podem dar-se e dao-se muitas vezes - com as sobrecargas e as sobretaxas. Conhecernos 0
caso interessante de, num par, uma ser
albina, el a outra nao.
Trataremos , num pr6ximo artigo,
das restantes especies de erros.

[alUogo YVERT 1~~1
COMPLETO

3 Volumes

I

DATA DA SAIDA

6 de Sellmbro dl 1960
290$00

Se enviar imediatamente a vossa
encomenda paxa

SERGIO W_ DE SOUSA
SIMoES
SELOS E MATERIAL FILAT~LICO
Telefone 22657
CALDAS DA RAINHA

recebe.lo-a directamente de PARIS,
na ·altura propria!

GRUPO V -BstuOOs.
GRUPO VI - CoI~Oes dos inieiados .
GRUPO VII - Inteiros.
GRUPO VIII - ObI1t~Oes.
Art. 8.° - Nenhuma partieipa!;ao sera areite sem previo pedido de-niscri!;ao. Este pedido devel'a estar em poder da Comissao
Executiva ate 6 de Outubro de 1960, para
o que serno Ifomeeidos impressos prop-rios
pelas estJa!;Oes postais.
§ imico - A assinatura do pedido de
inscri!;ao equivalea aceita~, pelo expositor, do presente ReguJlamento.
Art. 9. -Caberci 11 Comissao Executiva
a admissao, no todo ou em parte, das colee!;Oes a expor.
Art. 10.0 - Quando a colec!;ao a ex{Ior
exceder espa!;o disponivel, 0 IS6U carnplemento ISeni ap·resen.~ado ao jUri.
Art. 11.~ - So se adimitem colec!;Oes a expor em quad-ros, mas os eXipOsitores poderao faze-las acompanhar dos albuns complementaTes que entenderem, e que os
membros do jud deverno examinaa' e rubricar em talao anexo.
Art. 12.0 Por se tratalI' de urrna Exposi!;ii.o
de caracter regional, sao II'eCOIIlendadoo os
coleccionadores que nela p·retendam partdcipar, e nunca tenham concorrido a Exposi!;ao Filarttilica, a consulm qualquer m embro Ida Comissao Execu~iva ou. do jUri sobre a admissibilidade da sua oolec!;ao au
outros esclaJI'ecimentos tDeCeSScirios.
Art. 13.o - .Podem ser acei.tes participa!;Oes fom do concuI'SO, sendo inc1uidas nesta categol'ia as dos mernbros do jUri.
Art. 14.0-Em princip,io, a nenhum expositor serno concedidos mais de cinco
quadiI'os. No entanto, qua;I]do se trate de
participa!;Oes de especial interesse, poden'l
a Comissao Executiva abriT excep!;Oes que
julgar c()\lvenientes.
§ (mico - As dimensOes dos quadros Berao .reguladas pela Comissao Executi'V'a. Os
expositores estudarao a adapta!;ao das tolhas dos seus aIbuns a estas dimensoes, de
modo a ocu.parem quadros completos.
Art. 15.° - Os expositores devem apresen tar, no seu pedido de i!lllSIcri!;ao, a descricao ,p orrnenol'izada das colec!;Oes que pretendem expar, e que se destinam ·a pU!blicac;ao no catalogo do Cert>ame.
,A Comissao Executiva poden! abt"eViar
as descri!;Oes enviadas Ique, I!leste caso, serao postas it disposic;ao do jUri. Alem eIisso, mencionariio os premios lConseguidos
nas ex,posi!;oes filatelicas nacionais e internacionais an teriores , pelos objectos que,
agora, pretendem expor.
0
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Os expooLtores terao a liberArt. 16.
dade de segurar ou nao as suas coleq;Cies
contra os possiveis riscos. A Comissao E){ecutiva, podera, como delegada dos expositores que 0 idesejaTem e sern que por lSSO
assuma ,qualquer responsabilidade, tratar
do segura do marerial a expor com uma
Companhia de seguros porruguesa. Os expositores podem, tambem, recOl'I'eir a qualquer Companhia de 5egUII"OS 11 sua escolhao
§ unico. Quando a Comissao Execl.ltiva
efectuar 0 segura das coJec!;Oes pOI' CODJta
dos expositores, deverno estes pagar, antecipadamente, os premios respectivos.
Art. 17.o -Nenhuma participa!;ao podera ser reti·r ada antes do encerramento da
Exposi!;ao.
§ i'nico - Os expositores deverno levantar as suas colec!;Oes I!lOS dias 14 e 15 de
NO\'embro, passando a Comissao Execunva
o correspondente recibo.
S 2.° - Todas ·a s despesas de traIllSpOrte
das colec!;Oes correrii.o poT conta e risco
dos ex,positores.
AT-t. 19.° - Nenhum objecto a expor d: vera ter inctica!;ao do 'seu valor.
.
Art. 20.° - A Reparti!;ao Central dos SeIvi!;os dos C.T.T. tern 0 maior cuidado COIl'.
as participa!;Oes confiadas, exercendo, por
si ou por outTem, a n ecessaria vigil~ao
Contudo, nem aquela Reparti!;ao nem a
Comissao Exeeutiva assumem qualquer responsabiJidade por peJI1das ou danos dbs objectos expostos, qualquer que .s eja a sua
causa.
§ unico - Todos os quadros e vitrinas
estarao protegidos contra a incidencia de
raios solares.
Art. 21.° - 0 Governo Geral do E-stado
da India, de acordo com a Reparti!;ao Cerr·
trail dos Servi!;os dos C.T.To, nomeara urn
jUri ,i doneo composto de membros que julgar.i sem ,r ecurso.
§ 1.0 - A lista dos membros do juri seta
oportu.namente ,p ublicada.
§ 2.° - Em principio, os premios serno
constituidos por medalhas de prata .dourada (vermeil), P'l"ata e cobre e por diploma
de paTticipa!;ao.
§ 3,° - Tambem em ;principio, admitc.-.se
a possibilidade de premios separados destinados aos «iniciados», isto e, coleccionadores recentes que exponham pela primeira
vez.
§ 4.° - Pam os efeitos ,do disposto no panigrafo antevior, os expositores invocar"do
a sua qualidade de uiniciados», no acto do
pedido da inscriC;ao.
0
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Exposi~a~

Filatelica de Goa

Bolelim DIi[ial n. o 4l, de llluoUo ~e n~o
PORTARIA oN.o 7.856
Devendo rea1imr-se, no mes de Novembro do corrente ano, -a II Exposi~ao Filatelica de Goa;
Sob .p roposta do Chefe da Repat1ti~ao
Central dos Sel'Vi~os dos Correios, Telegrafos e Telefones deste Estado;
No uso da competencia atribuida pelo
artigo 155.° da Constitui~ao, 0 Governador-Geral do EstJado da India manda:
Art. 1.0 - Por oiniciariva da Reparti.;a o
CentJral dos Sel'Vi~os dos CONeios, Telegra·
fos e TeIefones e .sob 0 patrocinio do Governo Geral, realizaT-se-a, no Instituto Vasco da Gama, da cidade de Goa, de 6 a 13
de Novembro de 1%0, a II ~Xiposi~ao Filatelica de Goa, lComemorativa do V Centem1rio do Infante D. Henrique.
Art. 2.· - A E~si~ao 1era caracter reo
gional, pelo que ipodem apenas inscrever-se,
como expositores, os coleccionadores naturais ou residerutes no Estado da India.
Art.o 3.° - Podem insorever-se como expositO'I'es, os coleccionadores, agrernia~6es
ou grupos filoatelicos e os comerciantes da
espeoiaIidade.
§ 1.° - As colec~Oes ou 0 material exibide deverao ..ser propriedade exalusiva dos
expositores, os ·quais poderao usar UiIIl
pseud.6niImo.
§ 2.° - Os expositores sao recomendados
a mencionar, no pedido de inscri~ao, os
premios ou men~Oes de honra que tivercm
obtido em quaisquer outras exposi~6es.
Art. 4.° - A Reparti~ao Central dos Se1'vi~os -dos C.T.T. providenciari no sentido
de serem postos, gratuitamente, a disposi~ao dos expositores vitrinas especiais para
a guarda e -seguran~ das colea;6es ou .folhas e.'q)ostaJS, bem como resel'Vara 'esp a~o
suficiente para a coloca~o dos quadros.
§ tinico - No caso de necessidade, a ~e
parti~ao Centraldos Sel'Vi~os dos C.T.T.,
devera para ,disposi~ao dos eXiipOsitores
mesas destinadas a «Stands», lc uja monta·
gem sera reita a expensas dos C.T.T., segIilldo 0 plano TeComendado pela Comis:lao
Executiva.
I
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Art. 5.° - Admitir-se-ao na Exposi~ao:
15.°. _ Marcas postais anteri.oces
cria~ao

a

2." -

3." 4." 5." 6." -

dos ,gelos adesivos (prefilatelia);
Selos adesivos do cONcio, telegrafo e
t ele fOlIle e blocos ;
Inteiros postais;
Proj ootos, ensaios-, provas e reimrpress6es;
Carimbos e oblitera~6eoS postais ou
,do t elegrafo;
Cammbos e s obrescritDoS do 1.0 dia de
drcula~ao;

7.° 8.° 9.° 10.° 11.° -

Max.imafHia;
-Erros de impres05ao;
Falsifica~Oes;

Vinhetas postais e filarelicas;
Literatura -f ilatelica, inaluindo as publica~6es peri6dicas;
12.° - Acess6rios ,f ilatelicos.
§ tinico - Nao serao -admitidas na Ex.posi~ao as colec~6es .de selos fiscais, nem as
\4nhetas que nao sejam postais ou fiil atelicas.
Art. 6.° - Corn 0 fim de embelezar a Exposi~ao, e prevista uma cIasse de honra a
que poderao concorrer colecciOlIladores residentes fora do te rrit6mo do Estado cIa India, sem direito a premios, podendo, no
entanto, ser-Jhes concedidos 'diplomas de
honra, se a Comissao Executiva 0 entender.
§ tinico - Aplica-se a esta cIasse tudo
quanto se disp6e no p·r esente Regulamento
quanto ao seguro e Olltras prescri~6es que
lhes devam ser aplicadas.
Art. 7." -As especies admitidas na Ex.posi~ao serao cIassificadas em seguintes grupOlS:
GRUPO I - Portugal e Provincias ultramarinas:
a) Cole~6es gerais;
b) Colec!;6es especiaIizadas.
GRUPO II - Colec~6es tlJDILVel1Sais:
a) CaJe~5es -g erais;
b ) Cole~6es especializadas
GIWPO 111- MaximaIiili.a.
GRUPO IV - Colec~6es tematicas \ temas livres).

€XPOSI<;O€S
E1(~osi~

1ilcdelica do II] CO*'g1leSSO
Luso-13",asile;".o de Fcltwa~ t:i4ica"

Integrada no I Congresso Lusb-Brasileiro de Educa9ao Fisica, efectuOll-se, no Ins·
tituto Nacional de Educa~ao Fisica, a anWlciada EXiposi~ao Filatelica Ida rternatica de
Desportos, Ipatrocinada e inteiramente organizada pelo Olube Filat6lico de Pot1tugal.
A hora prevista, fez..se a inaugum9ao,
sem 0 brilho de outras exposi~Oes.
o senhor Director do Instituto Naoional
de Edu~ao Fisioa acompaclJ.ou S. Ex.' 0
Ministro da Educa~o Nacional e 0 senhor
Embaixador do Brasil em PolltugaI, aos
quais lIIlostrou as .parti.cipa~ expostas e
deu algumas explica~5es , wn poueo fantasistas, sob 0 ponto de vista filat61ico. iE foi
pena, porque 0 nosso Director, que estava
preseJ;Ue, pode ria fornecer aDoS iJUJS1!res visitantes dados cen1'Os e cheios de interesse.
Menos cOlIlJOOrrida que outras anteriormente feitas 'Sob 0 mesmo tema, a Exposi~ao, tinha, no en1anto, algumas participa~5es boas.
o JUri cIassificou, por unanimidade, em
p~1lTIeiro lu gar, a partioip~ao d e Rolando
Alvaro Mendon~, que -tern pll'ogredido a
olhos vistos, e pll"ocurado melhorar a aprcsenta9ao dos seus selos. Tern adnda errOS e
falhas que ceI1tamente desapa.receriio em
pa11ticipa~6es futums. A sua tematica est<i
presentemente hem organizada e desenvolvida, e temos de l'econhecer que, se a tematica e, regra geral, de mui10 menos valia
e maior facilidade de -r ealim9ao, do que as
colec~6es cIassicas, obriga, por outro lado,
a WI).a renCJlVla.!;ao constante da apresenta~ao, que a colec~ao classica nao tern. Cremos que, quando Rolando Mendon~ tiver
muito maior ntimero de selos em cada desporto, ser-lhe-a possivel, par exernplo, nas
corridas pedestres, estudar em detalhe as
suas divers as fases, a partida, a corrida, a
chegada, como nos saltos, a eleva~ao, a passagem -da barra segundo os diversos esti-

Pelo

Dr. Ant6nlo d' Almeida Figueiredo
los, e a queda. Ve-se, pOIltanto, que uma
colec~o tema1Jica, mesmo com p~ de
menor :vadia, pede originar um estudo, e
permitil' aprofundar :urn 1:ema.
Em segundo lugar, classificou-se Ant6nio
Ferreira Rodrigues. Menos extensa e completa, a sua paI'ticipa~ao corutinha algumas
pe~ -r;le valor.
Classificou-se ern terceiro lugar 0 Capitao Lemos da Silveira. fA. sua part:i.aipa~ao
tinha, de !facto, pe~ valiosas, raras, e bern
apresentadas. Mas pareceu-nos, salvo 0 dovido Il'espeito,um pouco deslocado 0 titulo
do tema. Pa!ra a Hist6ria do Desporto num
determinado pais, nao basta apresenta.r,
cronolbgicamente, oSe!OoS, me -l im 0 muito
bons, sob 0 a.rgumento de que tal ou tal
despOPto, ou competi9ao, foi 0 primeiro a
ter tm1 selo ernitJido.
Que pensariamos de quem fi:resse a His·
t6ria de Portugal colo=do D-. Joa:o I antes de D. MOIIlso Henriques, sob 0 pretexto
de que a sene de Aviz foi emitida antes da
.seme «Reis da I Dinastia,.? ..
Ou que pe!llsariamos de quem fizesse a
hist6ria da cidade de CoimbI'a, principiando pela Igreja de Saruto Ant6nio dos Olivais, iUndamen·tado-se em que esta teve, na
Italia, em 1931. urn selo que precedeu 0 da
Se Velha? ..
E -a verdade e que, ern muitas folhas da
paJrticip'a~ao do sr. Capitao Lemos da Silveira, havia uma nitida intiluencia crOlIJol6gica, apresentadCHie series completas, de
desportosdiferentes, comemorativas tie determinados acontecimentos. Ora, como diz
Jacks R. Richards, em aNew Zeland Stamp
Collectors Clubs», e aTropical Digest de
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1957», trad~ao do dr. Banreto do AmaraJ,
em «March a dos Selos», «em. ·qua:1quer caso,
tanto .nas .co1ec!,:Oes por asSWlJ1:os, como lias
colec!,:oes tematicas, os respectivos nUmeras de catruogo (0 que equivale a clizer, a
data por que sairam, acrescantamos n6s)
nao sao levados em considera!,:ao».
Tambem este autor, ao passe que reeomenda que ·as «anota!,:Oes nao devem arogar 0 selo de tal mane1r1aque lUIla pessoa
£it81IlJdo a pagina, lIlao consiga ve-Io», afirma
que «a inclusao de infoI1lJla!,:Oes filatelicas
numa colec!,:ao tematioa eabsolutamelIlte
desnecessaria». E parece-nosque deve ter
razao, porquanto, numa col6C!;ao tematica,
nao pode per.der-se de vista que a 5Ua distin!,:ao dacolec!,:ao chissica e precisamente
o deseruvolvimento do rt:ema.
Nisto, como em. quase tudo, e dificil obter unanimidade de vistas e conceitos.
Por isso iIlao havem outro TeIDedio senao a sujei.!,:ao 18.0 Regu.lamento da F .I.P .,
quailSquer que sejam os dafeitos ·q ue aipTe'
sente.
Se 'a ignorancia da lei nao aproveita a
nilIlguem, como ha-de aproveitalr, nao ja a
ignorancia, mas a 'simples discordancia?
o problema e dificil, e a lComprovar a
que dizemos esta ,q ue as conolusOes do recente ·Congresso, efecruado em Barcelona,
nao sao daras, e lIleIIl verdadeiramente conc1usivas.
Digna de regi&o a participa!,:ao do sr.
dT. Heitor Lyre, antigo e ilustre EmbaixadOl' do Brasil em Portugal. Aipresentou lUIla
grande quantidade de ensaios 'Sobre a ernissao do Campeonato Mundia:1 de Futebol,
rea1izado no Brasil.
A participa!,:ao de Emesto Franco, que se
propunha estudar os despol1tos pela marcofiJlia, apresentava ern primeiTo JUgaII' um
cal1i.mbo ·que ,nao mila nad'a que ver com
desparto, em.bora colocado nurn selo com
um estadio.. .
Saliente-se 0 facto de -rer comparecido a
Sec!;iio Filart:elioa do Sport Lisboa e Benfica. Cremos que e ,a ,primeira vez que urn
grande c1ube ,desportivo se apresen·ta numa
competi!,:ao filateIica.
SeguidaInente, ·t!ranscrevemos, .na integra, aactJa elabareda pelo Juri, que pode
tel' errado, mas do ·qual se nao pode, de
modo aJgum, por em duvida 0 seu espirito
da completa isen!;ao e absoluta impa!I'cialidade.
ACTA DO JtlRI
«Aos qu.inze de Agosto de 1960, :na sede do
Instituto Nacional de Educa!,:ao Fisica, na
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Cruz Quebrada, reuniu 0 Juri da Exposi!,;ao
Filarelica do d Congresso LusQ.-BrasileU'o
de Educa!;iio iFisica», 0 qual, por unanimidade, aprovou conceder as medalhas seguintes;
Medal1ws de Vermeil, 1.0 P.remio; - Sr.
Rolando Alvaro MellJdon!f3..
Medalha de Prata, 2.· Premio - Sr. Alntonio Ferreil'a Rodrigues.
Medalha de Bronze, 3.· Premio--Sr. Cap.
F . Lemos da Silveire.
o JUri aprovou tambem, ipor unanimidade, votosde fedicita!,:oes ao Ex.rno Senhor
Dr. Heitor Lyra, antigo Embaixador do Brasil em Lisboa, pela ·sua valiosa participa!,:ao,
e a S6C!;ao Filatelica do Sport'Lisboa e Ben
fica, pela sua partioipa!,:ao que e a primeira apresentacia em. Portugal por urn dube
Desport!ivo.
FinaImente, 0 Juri congTatulou-se con}. a
exito desta Exposi!,:ao, e aprovou exarar
aqui os seus agradecirnerJJtos ao Lnstituto
NacionaI de Educa!,:ao F£si.ca, pelas facilidades concedidas.
(ass.) Dr. Jose Joo.o Andresen Leito.o
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Dr. Antonio d'Alineida Figueiredo
Dr. Jorge Vieira
Prato Pedro Nolasco da Silva»
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FILATELICA

Tendo pedido a demissao de p,r esidente
da Comissao Executiiva da V Exposi!,:ao FilateIica Nacional, Lisboa~, 0 sr. brigadeiro
Cunha Lamas, aquela Comissao, por aclarna!,:ad, designou para seu pre$dente 0
emmente d.iiJ.atelista e nosso cons6cio e queride Amigo sr. Eduarldo Cohen, ilustre Adrninistrador da Sacor.
Para a vaga resultante daquela dem.issao, a mesrna Comissao designou a tambern -ilust!I'e filatelista, DOSSO cons6cio e
quecido Amigo, sr. Maonuel Marques Sena.
Entretanto, intensificaram-se extraordinariamente os trabalhos de organiza!,:ao, secretaria, ,p ublioidade, etc., da V Exposi!,:ao
FilateIica NacionaI, que rudo indica d.eveni
constituiT urn exito notavel.

o

BOLETIM N." 1

A V Exposi!;iio Filatelica Nacional tera
urn Boletim, de que sanrao tres nUmeros;
dois antes, anunciadores, e iUID depois, CODtendo as deoisOes dos Juris .
Deles, foi ja .distJribuido 0 Boletim. n .· 1.
excelenternente apresentado, contendo tun
magnifico artigo do sr. prof. DoutOT Carlos
Trincao, 0 Regulamento da Exposi!,:ao, a
constitui!,;ao da Comissao Execut.iva e dos
Juris,a rela!;iio dos Comissarios, Nacional e
Regionais, varias ,noticias , e -aIllincios dos
pcincipais comerciantes de selos do Pais.
o Boletim n." 2 sera publicado duas semanas antes da inaugura!,:ao da Exposi!,:ao.
De todos os nUmeros Ido Bodetim, como
do Catalogo da Exposi!;ao, e feita lUIla tUragem especial, rnui'ID restrita, l'ara oferta as
entidades oficiais.

o

WCAL DA EXPOSICAO

Conforme ja referimos illO nUmero anterior,a V Exposi!,;ao FilateIica Nacional
realiza-se no Palacio GaIveias, ao Campo
Pequeno, gentJilmente cedido pe1a CAmara
Municipal de Lisboa, da drig:na presid~ncia
do sr. brigadeiro Fran!,:a Borges.
CLASSE DE COMPETICAO E
CLASSE DE HONRA

A firn de permitir que, dentIro do espa!,;o
disponivel, cada filart:elista apresente 0 rna..
ximo l'ossivel, .foi l!'eSolvido, muito intcligent!emente, pela Comissao Execu.tiva, desdobrar a Exposi!,:ao em duas fases; A primeira, para as Classes Ide Competi!,:ao, com
prernios, de 5 a 13 de Novembro; e a segunda, para a Classe de Honra, sem. premias, de 18 a 20 do mesmo mes.

o

GRANDE PRE.MIO DA

«LISBOA~»

ConfOItrne tambern ja illotioicimos, alem
das medalhas de ouro, vermeil, prata, bronze prnteado e bronze,a V Exposi!,:ao Filatelica Nacional, Lisboa~O, tern urn Grande
Premio. Podemos acrescentar hoje que este
Grande Prernio, DO valor de muitos milha'res de escudos, e oferecido pela Corn.i.ssao
Nacional das Cornemo>ra!;<ies do V Centemirio da M()rte do Infante D. Henrique, da
presidencia do eminente Prof. Doutor Caeiro da Mata.
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de procurar e encorajar oolaJboradores para
esta revist;a, fazando aum.erutail' 0 mimero
dos estudiosos que se debru~ sobre os
mllhentos problemas fiJatcllicos, e nao tern
receio de 1::ransmitir aos outros aquilo que
VaG aprendendo, - esta revist:a apresenta
hoje, com vivissima s atisfacao, dois novos
colaboradores: Eduardo Doutel de 'A ndrade e Mario ~ujo de Sousa.
Porque eles sao henvindos, fixemos os
seus nomes. Com votos muito sinceros porque durante muitos amos, nesta il'evista que
e deles, e e de tOOos os filatelistas portugueses, espailhem 0 produto do seu saber e
do lSell estudo de filatelistas muito distintos.

«UMA ViEZ POR 'I.10DAS!»
Continuamos a il'eceber canas de entusiastico aplauso 'ao artigo «Uma vez POl'
todas! Do IPresidente aos seus ConJS6cios, e
do Director aos seus Leitores», da autoria
do ISr. dr. A. J.de Vasconcelos Canvalho.
Derutre as recebidas iIltimamente, destacamos um:a pequena mas .v eemente can1:a

do nosso prezado oons6cio sr. Balllazax Dias
Pereira, de Sa da Bandeira, Angola.
A todos, os nossos sinceros agradecimentos .

SECQA:O NUMlSMAT]CA
Continua a funcionar regulal!1IIlente a
seccao numi.smatiJCa do nasso olube, cujas
reuni6es de trocas se efuctuam todas as
quintas feiras, a ipartir ,das 21,30 horas, com
a presenca de grande iIlumero de cSipecialistas.

'0 PR6XIMO «DIA DO SEILO»
Como nos 'anos anteriores, 0 «Dia do
Se10» rea1izar-se-a este amo 1Jamb6m iIlO dia
1.0 de Dezernbro, estando a IF'ederacao Portuguesa de Fillatelia e 0 GUibe tFilatelico de
Portugal a envidair esforcos para que as
respeo1jivas comeIhora!(oes alcanCern 0
maior bI'ilhantismo possivel, ern PoI1tUgal,
Ilhas e U11Jramax.
Em Lisboa, todas as comemora¢es sao
organizadas, como sempre tern acontecido,
pelo nosso Clu.be.

SELOS-ALBUNS
CATALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR,1961
• BIBLLOTECA DE INICIAQ.!!O F]LATELICA,
4. VOLUMES PUBLICAlDOS, EM BREVE APARECE
o 5.° Volume.
o ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIlRO,
EM 3 QUALIDAlDES, P APIDL. CAR'1.10LINA
E DE LUXO COM DOBRADIQAS.
o SERIES OOMPLETAS DE PORTUGAL, UL'I.1RAMAR
E ESTRANGEIRO.
o PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQkO «0 FILA~LISTA»
E AS MINHAS LIS'l'AS DE PREQ'0S.

Eladio de Santos
R'lW; B~() Lima, 27-LI S BOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922

LISTA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlnA Dfl SI[l-II&LlEDfILlSTf - IfllflS mTf - LISlE DfS IflBiES
Altera~Oes

- Reingressos - Hovos

.

,
SOCIOS

PORTUGAL

ANGOLA

114--Jorge Amorim e ·Silva--!Rua n.· 2,
lote 12-1.0-Esq. - Bairro Comercial - CAXIAS - Po, Fr, In, AI,
Es, T. C. V.
117-Dr. Carlos Alberto .Cardoso Ribeiro - Rua de S. Margal, 5-3. o "'Dt.n
- lLisboa (M) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3. actualmente
tern as suas actividades filatelicas suspensas. Interessa-se por
receber 72 de 1. 2. Da em T. 72.
60. caixas de f6sforos e r6tulos de
h6teis.
~95--Manuel do Nascimento Fernandes
- Rua de AVeiro, 119 - Viana
do Castelo - T. C. V. N. U. 3.
792--J oao Lourengo Lopes - Rua Serpa Pinto, 134 Viseu (1M)
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 3. 90.
Lama .
911---Fernando Jose Vieira - Av. D.
Nuno Alvares Pereira, lote 60-2.°Esq. - Amadora - (M) !Po, Fr,
In, Es, T. N. U. 60. 65. 10. 17. 20.
24. 26. 31. Austria. 90. 97.
1650- Narciso Melo Bras - Arrabalde
dos Oleiros, 9' - Castelo iBranco
(1M) ;Po, Es, Fr, It, T. N. U.
60.3. 90. 93. 94.
2405--J ose Ribeiro RelJVas-Base Aerea
n.· 5 - S. Jacinto - .Aveiro (M) T_ C. N. U. 60. 1. 2.
3176---Fernando Nogueira Guedes--!Rua
de Paio Galvao, 26 - Guimariies
(1M) Po, Es, Fr, In, T. N. U.
60. 3. 90./1956.
3561- Jose Manuel iRomao da SUva Rua Marques da Silva, 33, ric, A
- Lisboa - (1M) Po, Fr, In, Al,
Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 72. 90'. 94.

960--Joaquim N. Pratas - Caixa Postal, 237 - Carmona (1M) Po,
Fr, T. C. V. N. U. 60. 99. 94.

MOQAMBIQUE
2305- Emilio Ribeiro .corte-Real - iMuecate. Nampula (il\II;) Po, In,
Colecciona N. de 1. Desportivos
e flores, C. T. por 60 de iMogambique N. U. 90. 94.

BRASIL
3664--Clarisminio Garcia Xavier Ribeiro
- Rua General Os6rio, 36 - Jundiai - Estado de S. Paulo - T.
C. V. N. U. 60.
3678-<Ernesto Cohn - iRua Raul 1P0mpeia, 164 - Apt. 2, iBelo Horizonte (M) po, In, AI, Ho, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 10. 11. 15. Israel,
16. 21. 30. 90. 91.

ESPANHA
2888-Saturnino Perez - !P. Espana
- Conil (C8.di~) - T. C. V.
U. 60. 1. 3. Vaticano. 28. 31.
3465--J. Luque Izquierdo - Armas,
- Zaragoza - Es, Fr, In, Po,
T. C. U. 60. 3. 90.
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ITALIA
3·7 28--Vittoriano Zambrini - Via Vespasiano da Bisticci 10 - Firenze
- Fr, In, T. N. U. 60. 3. Tematicas. 64 65. 90.
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Eduardo Doutel de Andrade

I

1919 - PoIOnia. La Exp. Polonesa de selos
-196/200
1921- B6lgica. Exp. FiIat6lica de Bruxelas
-187
1922 - Luxemburgo. Exp. Fil. 135/6
1924 - B61gJiea. Exp. Fil. de Bruxe1as.Blooo 1
» - Holanda. Exp. FiI. da Haia -154/156
1925 - Fran!,;a. Exp. Fil. Internacional de
Paris - 216 + B. 1
1926- E.U.A. Exp. Fil. IntemaoionalBloco 1
1927 - Uruguai. Exp. Fil. de Montevideu331/333+Blocos 1/3
» - Fnl'I1!,;a. Exp. Fil. de Strasburgo241/2+B.2
,. - Luxembur:go. E~p. Fil. do 75.0 Aniversario do <5610-187/91
1928-Austradia. Exp. Fil. de Melburne59+B.2
" - Belgica. Exp. Fil. de Anvers 26M/
/266K
» - Po16nda. Exp . Fil. de Vars6via340/41-B. 1
» - Fiinlandia. Exp. Fil. de Helsinquia134/5
" - M6naco. Exp. Fil. lntel1llacionaI de
Monte-CarIo - 111/ 113
" - Est6nia. Exp. FiJI. de Tallinn - 96
1929-Fran~. Exp. Fil. do Havre-257A
» Dantzig. E~p. Fil. - 198/200
1930 - Fran!;R. Exp. Fil. Intemacional do
correio ·a ereo em Paris-A.6a+A.6c,
este com perf.uracao: E I P A 30

Argelia. Exp. Fil. Inte,rnacional da
Africa do Norte -100
» - Alemanha. Exp. Fil. de BerIim 427/30+B. 1
» - Espanha. Exp. FruI. de Baroelona(Barcelona) -7/8
» -Belgica. Exp. Fil. de Anvers-BIoco2
1931- Peru. Exp. Fil. de Lima - 264/70
Uruguai. Exp. Fil. de Montevideu 414/17+Blocos 7/10
1932 - RUssia. E~. Fil. de Moscovo469/70
» - Costa Rica. E~. Fil. de: 153/6
» - Dantzig. Exp. Aero-Fil. LUPOSTA
A. 25/29
» - Romenia. ~xp. FiJI. ' de Bucareste E.
F. 1. R. O. 452+Bloco 1
»

-
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(Continua no proximo numero)
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DR. ANT6NIO D'ALMEIDA
FIGUEIREDO

o dr. AntOnio d'Almeida Figueiredo, distintissimo medico, grande especialism em
doen.;as puImonalI'es, com lwga PTatica
no Sanat6rio do CaramuIo, e, aotualmente,
nos do Lumiar, e urn dos mais activos e
mais prestigiosos membros da Direq;ao do
nos so Clube, com 0 ca.rgo de vioe-presidente, e agom ocupan-do rparcialmente a presidencia, idesde que 0 nosso presidente, por
virtude do awnento de a ctividades, resodveu, e muito bem, dividir com ele as fun~oes da presidenoia.
o dr. Ant6nio d'·Almeida Figueiredo e
tambem wn dos mais aotivos e mais distintoo colaboradores desta revista. InteJ.igente,
sabedor e estudioso, com ele contamos muito, pam que esta ·revista tenha, muito brevemente, 0 nivel e 0 prestigio que Jhe desej amos , n6s como, decerto, todos os IIlOSSOS
leitores.
OS FUNCIONARIOS DA S.I.R.
Os Servicos de InfoI1ma~6es e de Reclama¢es dos C.T.T., rnais simplesmente a
S.1.R., tern a sua tirente dois funciomirios
invulgarmente correctos e atenciosos.
Efectivamente, OnIando Barroso e M:mall1do da Concei~ao Pereira, sao daqueles
raros funciomirios que, pela sua honestidade, pelo sell saber, pela sua eduea~ao,
pelo desejo constante de servir e de ser
agradaveis, tern 0 condao de servir e de
ser agradaveis, tanto ao part:riio como ao
publico.
~ claro que assdm devia ser a 'I'egra.
Mas nao 0 e, infeIizmente. De qualquer dos
modos, aqui mea feito, com justi!,;a, 0 registo de dois funciomirios distintissimos.

UM ERRO E UMA GRALHA
Estlio reduzidas ao minima as «gralh4s»
desta revista. Isto dei-nos um certo trabaIha, e certo, mas constitui l1lais um motiva
para a nossa satislQf;lio.
o numero anterior, todavia, inc/uiu um
erro no balancete trim estral do nosso Clu
be, resultante de uma soma mal Ie ita, nas
receitas, indican do mil escudos a menos,
dande 0 saldo ser de mil escudos a mais,
con/onne se indicard no balaneete do trimestre seguinte.
E tambem uma «gralha», de uma letra,
apenas uma letra a menos, um «d», no excelente artigo do sr. dr. Antonio d'Almeida
Figueiredo, que tlio vivo interesse despertou.
Efectivamente, na pdgina 14, linOO 16,
onde se Ie, referentemente ao nosso Director, «que niio quereria dizer, ele propria»,
deve ler-se «que niio quereria dizer, dele
proprio», como cansta do respectivo orIginal.
Dais pequeninos erros, - mas que nos
aborreceram mais, garantimos, do que se
lossem quatro gran des erros em selos .. .

AS TEMATICAS E N6S. DOiS
NOVOSCOLABORADOiRJES
N6s, 0 Clube Filatelico de Portugal e os
seus dirigenrtes, esta revista e 0 seu directOT, temos feito pe!as coleq;6es tematicas,
erutusiastica e desinteressadamerute, ja que
nenhurn de n6s e coleccionador tematico,aquilo que nao vaile a perla enumerar aqui,
mas e sempre de iinrvocar.
Na sequencia dessa politica que e de ha
anos, iniciamos hoje a pubIi~ao de dois
valiosos trabalhos sobre as tematicas das
Exposicoes Filatelicas edas Bmbarca~Oes.
Mas na sequencia de outra politiea, a
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para qualquer outro pais a mesma quantidade, ou talvez mais, tudo dependendo
das facilidades que encontrarern, e tiveram na remessa destas colec!<oes.
Resolvi tratar agora deste assunto,
porque servira de aviso 'Para os que
pretendam organizar no futuro uuna exposi!<B.o filatelica internaciona!.
No que diz respeito a taxa cobrada,
relativa ao aluguel de cada quadro, a
Espanha reso)veu nada cobrar dos expositores. Naturalmente, isso fol feito porque a exposi!tiio, sendo oficia!, e tendo
todo 0 apoio financeiro do governo, ela
niio tern necessidade de solicitar dinhe~
ro do expositor, mas quando a exposlQao nao tern 0 apoio financeiro do governo, os organizadores tem que proeurar cOllseguir a importAncia necessaria para 0 custeio da ex;posi!<ao.
Uma das fontes de receita e 0 aluguel dos quadros. Nada mats normal;
entretanto, pense que nao se deve exagerar a taxa de aluguel de cada quadro.
trltimarnente, estaa taxas tern tido urn
aumento muito forte, e a continuar este
auunento, breve seI)li. quase proibitivo, ao
cole('cionador medio e de poucos recur-

A Coso

sos, comparecer em exposigoes intern acionais.
.
Prestem bern a atengao 'Para este
ponto. A filatelia niio e sOmente para
pessoas abastadas. Ela e 'g eral, para
toda a 'Classe de gente, ,p elo que niio e
boa poUtica dificultar ou desanimar 0
1C0leecionador, em urn dos mais importantes sectores do seu passatempo predilecto: mostrar e expor a sua colecgao.
Assim, pens~ que as taxas altas de
aluguel de quadros 'p ara ex;posigoes internaeionais devem ser evitadas. Vamos
continuar na media, conforme foi feito
ate ha poueo tempo. Nao sao alguns milhares de eseudos - mUito poueos, alias
- que resolveriio 0 problema do financiamento de uuna exposi!<giio. Podem ter
a certeza de que 0 prejuizo e muito maier
do que 0 benefIeio.
_
Aten!<iio a este ponto, senhores organizadores de Exposi«.;oes Filatelicas
lntt!rnacionats!

N. da R. - Este Boletim faz sua, entu·
siilsticamente, toda a excelente doutrina
deste artigo do set! ilustre colaborador Rugo Fraccaroli, eminente dirigente filattmeo
do Pais irmiio.

A.

Molder

esta sempre compradora de coleq:c5es, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpressc5es, etc.
. Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que
traz uma larga lista de selos, com os precos de venda,
ou faca 0 seu pedido por manC'~lista, 0 qual sera prontamente executado.

Rua 1. da Oazambro, 101 -3. (elnador)
0

Telefone

0
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A. GUISA DE APRESENTAr;AO

Muitos dos que compulsarem 0 presen!e
trabalho dirao oertamente que parece nao
se justificar tao consideravel 1Il:Umero de
pagi,Qas, apenas com 0 o?jectivo de: es~la
recer wna simples tematica, colec9ao fl~a
telica. Talvez tenham razao ... e tad.ve~ nao.
Nuun comodismo inteiramente aceltavel,
poderia ItUdo isto .ser limitado ·a penas ao
Ultimo capitulo, que e, afinaJ, 0 que representara para 0 CQmpetente J11m a esplana9ao da ideia do coleccionador, ,a o elaborar
a sua ternatica.
Mas nao estaria certo. Que desculpem
a assaz extensa mem6ria que se apresenta,
mas, para atingir 0 apalI'ecimento
n~ve
ga9ao, era indispensavel a necessana JUS
tifica9ao.
Sem pretens6es, e lIlao tendo este trabalho lItada que possa constituir novidadepois trata-se apenas de ligeiras notas, coligidas de obras bern conhecidas - teve-se como objectivo fundamentar concretamente 0 assunto sobre 0 qual se escreveu.
Produzida esta explica9ao, lI"esl'a agradecer a todos a benevolenoia ,que se dignarem
conceder ao presente trabadho.

ru:

BREVE MEMeJRIA HISTeJRICA
Para falar sobre navega9ao e, consequentemente de embarca!;Oes; ha que hlstoriar
esta ute, tanto quanto passivel, desde 0
seu apalI'ecim.ento. Necessario se torna,
pois, procurar as suas omgens, que remontam a pr6-hlst6ria. E este recuo tern uma
razao de ser correlativa com a filatelia; e
que, nalguns' sedos, 0 seu motivo principal
e a figurn9ao de jangadas. Sendo est~ a
fOmla mais rudimental' das embarca9oes,
nao podia deixar de se relacionar tudo
quanto llie diga respeito, devendo, portanto, niio se separar a arte de navegar da da
evolU9aO da especie humana. Logicamente
empalI"elhadas, e necessario des creve-las simultaneamente.
Tambem ha que se ter sempre presente
que a embarca9iio nascc:;u da B:npem~sa samsfa9ao de uma neces5ldade fiSlol6glca: a
aHmenta9iio. S6 muito mais tarde, quando
o homem ja se havia estabelecido com for-

Por
Marlo Araujo

de Sousa

tes bases de sustent&9ao, e que a navega9iio pemlitiu ao Sell espiriro aventureiro
dilatar com sofreguidao a ansia, ate ai contida de explomr e conhecer mais, a·t raves
das 'aguas que se estendiam a pemer de
vista e que 0 atraiam irresistivelmen<te.
M~s entre as duas epocas citadas, quantos ~colhos dificultaram a progressiva
evolu9ao!
Quando 0 homem, por urn mist6rio que
ficara etemamente oculto as mais perseverantes investiga~6es, surgiu na superficie
da Terra aohou-se cerca.do por uma natureza hostil e selvagem. Estava illU, e todos
os animais eram protegidos da inclemencia das esta!;Oes pOl' cobertw"as espessas.
Bra fraco, e tudo quanto 0 rodeava era poderoso: .as arvores, degmnde porte; a vegeta9ao rasteira, ver~ad:tro. ema·ranhado
impenetravel; osarumrus, lII.Iensamente
maiores que os de agora conheCIdos.
Enbre ele e eases colossos, travou-se wua
luta terrivel, desiguaJ!. IIlO irucio, mru: qu~
bem depressa se igualou, meree da mtehgenda propria. 0 homem, ao mesm? ~po
que aprendeu a gLerrear os seus Inlmlgos
natlllmis, colheu ellsinamentos, obsen'ando-os.
Foi sern dlivida seguindo 0 grande urso
(Urs~ speloous) que, por espirito de imita9ao, aprondeu a Tefugia.r-se, como ele,
em caveI'nas, a recolher-se em gru1las naturais. Annado de paus e de pedras, associou-se a outms, e conseguiu matar alguns
u.rsos· vestido com as suas peles, pade assim defender-se dos rigores do clima.
Com 0 inicio do desapa.recimento daquele mamifero, 0 pr6xi1Illo objecmvo d?
homem fixou-se no mamute (Blephas {Inmigenius). Este mdustrioso animal conduziu-o as ervas comestiveis e as fontes de
Ugua, ensiInou-o a quebr~ a supernoi.e dos
rios gelados, a descobnr frutas, pinhas,
mel e as raizes aiimenticias, enterradaa no
solo.
Protegido ipOr cobel1turas quentes, gra!;as ao urso e ao mamllte, 0 homem garantiu 'a sua existencia, e pade deslocar-!.e, a
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fun de ob-ter 0 indispensave1 a sua manutenc;:ao. Dispoe agora de tempo ,p ara, em
paz, fabricar as suas - avmas: pedras rijas,
grosseiramenrt:e partidas as lascas, e encabadas na extrenrldade de urn forte pau, seguras a este c.om diilamentos vegetais.
POI.' quaquer acidente feliz, descobre 0
fogo; entao aquece-se, e ilWllina-se a caverna sombria onde ~ve. Agora, acende.,se 0
fogo dUTante 0 dia para 0 1'reparo dos alimentos, e, de noite, fogueiras ·situam-se a
entrada do I'1i9tico ;retiJro, i!nibindo 0 acesso as feras, que per.manecem na viziruhanc;:a.
Surge a indUstria como sequencia do
conhecimento do fogo.
o hamem e ainda muito miserave1, de
aspeoto repugnantJe, e a lSIla ~da muito 1'recaria, visto ,que nao dispCie de umamdgo;
toda a vida animal, que 0 cer<Ja, assusta-o
eameac;:a-o. 0 pr6prio cao e ainda bravio;
niio possw gado, porque todos os rebanhos
sao selvagens. Desconhece a agricultura e
a pesca.
No entanto, aparece a indUstria. Sem
possuir qualquer me1Jal. para utilizar como
ferramenlta, .0 hamem nada mais tem dD
que a pedra. E e esse .mesmo .material que
vai ba.star-lhe, grac;:as a sua engenhosa destreza, ja maravilhosal Fabrica facas, punhais, raspaidores, agulhas, etc .. Lascas de
pedm, encabadas em compridos pallS, a
feic;:aD de lanc;:as, permitem.Jhe aumentar 0
tamaJIl!ho do seu bmc;:o, e ataclllI" de longe
o animal que surpreenda.
Nesta altura, como ja vao longe os tempos em que Horacio, inspimndo-se nos
imDrredouros iVersos de Lu~aio, figurava
os homens pri-mitivos do modo seguinte:
.. Semelhantes aos animads, os hOlll1ens,
no principio, arrastanun-5e sobre 0 solo,
como rebanho mudD e s600ido, disputando
uns aos outros bol.otas ou urn abrigD, primeiro com as lliIllhas e os ;punhos, depois
com rpaus e, por tfim., com at1IllaS que a experifulcia ·l hes ensinara a kbricar. Depois
buscaram. rpalavras e names para expriImr
as ·s uas ideias e sensac;:5es; entao comec;:aram a cansar-se com a guerra ... ..... .......... » .
A arte da .imLtac;:ao faz com que aparec;:am os primeiros esb~ do desenho, e 0
artista das epocas antediluvianas - 0 homem troglodita - trac;:a sobre pontas de
veado, e nas .p aredes do seu ltuglirio, figuras represeruta.tivas do ll'I'SO, do mamute,
da rena e ate de si priprio.
Desde 0 seu aparecimento, e atraves da
epoca da pedra ilascada, .0 homem ainda
nao aprendeu a navegar. Deve, certamente,

tel' visto troncos de lkvores serem levados
pelas correntes, mas nao foi ainda capaz
de construir uma embarcac;:ao, ou coisa
pr6xirna desse nome.
Cerca d.o inicio da epoca quaternaria, e
ainda no periodo da pedra lasoada, produziu-se urn fen6meno natural, que tudo I'e'volucionou. Sob a aq;ao de causas ignoradas ate it presente .data, grande parte da
Europa (e talvez outros cOlIlJtinentes) cobriu'\Se de ,gelos. Como todas as partes baixas do !!lOSSO Continente ifiicaram cobertas
pelo mar, apenas alguns planaltos, comp.nmidos entre e1evados picos, deram asilo
aos hOlll1ens e animais sDbrevilVentes, que
procuravam fugir ante aque1e frio mortal
Tal foi 0 periodoglacianD, que aniquilou muhas especies animais, modifficou de
todo 0 cfuna, e ·a tingiu duramente 0 P'l'6prio homem, tao mal. aJPetreohado para se
defender desse invemo sUbito e universal.
Contudo, resistiu aosataques Ida natureza revoltada. Sem duvida, nessa epoca,
poucos p,r ogressos deve tel" .f eito, mas a especie hmnana nao pereoeu, e e ap6s os
tempos glaciais que t emos conhecimento
do homem troglodita utiJ<izar ja anz6is, se
bem que de pedra, tudo indicando que a
nec~dade deve te..lo obrigado a procurar
nas aguas, para .seu allinento, os animais
que escas5eaIVam em terra.
Mais ,t arde, quando dnventou 0 arco e
cortou os silex em pontJas ,de lllecha, teve 0
poder de deter em meio da sua fuga os
mais ligeiros animais.
E surge entiio a epooa da pedra polida.
AS pedras grosse:iras e simplesmente cortadas em lascas, suoederam as submetidas
a operacao mecfutica do polimento.
Os progressos do espirito hum an 0
acham'\Se escritos em caraoteres indestrutiveis nessas ped'l'aS, verdadeiros marcos que
tern desafiado as mjUrias do tempo. Diz
Boucher de Perthes, no ·s eu erudito trabaTho .. 0 Homem Antediluviano (Antiguidades celticas e antediluvianas)>> - .. 0 primeiro que bateu ·u rn seixo contra outro, para regular-dhe a forma, dava a primeira
pancada de cinzel que fez a MineI1Va e todos os marmores do Pavtenon».
Com a pedra polida, no meio da sua
existencia precana, a evoluc;:iio continua a
passos agigantados. Tudo progride, e a
pesca desen'VDlve-se, testemunhada pelos
restos de oSlSadas de peixes (alguns inteiramente desapareoidos), que se encontram
nas cavernas dessa 6poca, misturados com
ossos de mamiferos, ~ pelas representac;:Cies
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o t'lanSpOtttl ~as e~l~efatlJ palla as ~~p"si
fa~s inttltnaei~"aisl ~" p'l~f" ~"s

'1UA~'l"S t~sptletio"s
A Espanha acaba de ·n os mostrar
como as Comissoes Organizadoras de
Exposi!;oes Internacionais devem resolver 0 mui serio problema do transporte das eolec!;oes, que os coleccionadores dos outros paises tern frequentemente.
A Espanha resolveu-o da segulnte
maneira: 0 Comissario ou representante da e~osic;:iio, no seu pais, recebe todas as colec!;oes dos filatelistas daqueIe pais, que devem ser remetldas para
onde se realiza a exposigao.
Estas colecc;:oes sao entregues a Embaixada do pais que realiza a exposi!;ao,
e esta as envia pOl' via aerea, na sua
mala diplonuHica. A devolugao e feita
pela mesma rvia, e depois todas siio entregues ao Comissario, que por SUa vez
as distribui aos seus donos.
Tudo muito simples, !facil, seguro e
rapido.
o seguro das colecgoes e feito pela
Comissao Organizadora, em uma ap6lice

Por

HUGO FRACCAROLI
que abrange 0 perfodo desde a entrega
.8. Embaixada ate a devolu!;ao pela mes-

rna.

Nao yOU focalizar as facilidades que
deverao tel' as Comissoes Organizadoras, em conseguir estas condigoes. Eles,
o seu governo e todos os elementos do
pais organizador da exposi!;ao, tern 0
maximo interesse no seu sucesso. iElste
sUCesso tern ~omo principal base a exibigao de colecgoes importantes e valiosas. Ora,como malores beneficiados,
e 16gico que 0 interesse e todo deles,
em facilitar, ajudar e animar os coleccionad.ores a man dar as suas colec!;oes_
Como comprovante, temos 0 que
aconteceu agora com os coleccionadores
brasileiros. Mandaram para a Espanha
27 colecgoes. e naturalmente mandarao
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S}\COR
Atraves das estradas de Portugal,
poe a disposicao dos automobilistas
os seus postos de abastecimento

SACOR -

de al1mgos em revistas filatelicas alliStriacas, alemas e belgas, entre os quais se destacam os seguintes:
«Les organisations ~ost:ales etrnngeres
en Roumanie,.
«Del' 5 Bani FehJ1dru.ck 1876"
«Quelques retauches ~es timbres litographies de Rournanie»
«Katalogisieret u n d unkatalohisierte
Abarten von Rwnaenioo"
«wi Poste <iroperiale russe dlllIJS ]es Principaut¢S Rownaiares,.
4.° Ol'ganiza!;ao de t mbalho de propaganda ou relacionado com exposi!;oes filattmcas, congress os au Olubes-Ao sr. Cohen
nao vai certamente agradar que eu diga
que e1e tern sido 0 principal sustentaculo
das exposi!;6es filateJ.icas realizadas em Portugal, desde a sua ahegada aque]e pais,
e que generosamente awcilia 0 Olube Filatelico de Portugal.
Julgoque podenia conc1uir confiante em
tel' demonstrado que 0 sr. Eduardo Cohen
reune os requisitos necessarios ~ara ser
iIliScrito no Roll of Distinguished PhilatelistlS. Gostaria cont udo de acrescerutar que
ele tern urn predicado a roais, taIlvez nao
exigido especificadamente no regulamento,
mas que deve ser roencionado nesta ceri-
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monia em .seu louvor : - e urn dos homens
mais encantadores que tive a sorte de 00contrar durante a IlIrinha 'Vida ...

Honrando-se com a public~iio deste discurso do eminente .Prof. Dautor Carlos
Trinciio, esta revista e 0 nosso Clube endere~am as mais vivas felicit~{jes ao grande
filatelista Eduardo Cohen, osimuitaneamente
grande impulsiOlUIdor e grande benemerito
da Filatelia ,Portuguesa.

Ceotaoarlos dos salos
No Brasil, dave ser posta a. 'Venda, ate
ao tim deste mes, urn excelente catalogo
dos «Centenarios dos Se]os», da autoria do
dr. J. Moreira .a~s Filho, que na Exposi!;ao Fjlatelica Intemacional de Barcelona
obteve uma medaJha de prata com a sua
nota,vel coloc!;ao tematica sobre Musica.
Aos T espectiVOS coleocionadores, aqui recomendmnos 0 novo catalogo do dr. J . Moreim Garces Filho, que pode ser requisitado POl' inteI1Il1edio da revista «Reporter
Filat6lico,., C. P. 1.491, Curitiba, Parnml,
Brasil

POSTO DE ABASTECIMENTO DE FATIMA

,
COMBUSTIVEIS
.

I

o JuRI DA «LONDR'E S 1960,.
I

LUBRIFICANTES

Sentados: Purves,

Trinciio, Wilson, Gerrish, Mrs. Louise Boyde Dale,
Diena, Berthelot e Holmes
De pe: Greene, Wolff de Beer, ThuneLarsen, Lindquist, Holm, Buehler, Rogers-Tillistone,
Beaumont, Allen, Le Pileur, Jephcott, Menzinsky, Boker, Corbi6ier de Meaultsart, Ahrens,
FracaroUi e Enzo Diena (secretario)
Eli~abe,

b
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ao lado da colec~iio do sr. Cohen, urn outro conjunto de selos da Romenia, mais
pequeno mas de grande beleza, ·a gora absorvido pela companheira, e fomnando com ela
a melhor colec~ao da Romenia presentemente existente, que mereceu 0 Grande
Premio da olasse de competi~o, na exposi~ao filat61ica de Barcelona. E depois de
Barcelona, 0 \Sr. Cohen ja aarescentou algo
it sua colec~ao, assim demonstrando 0 entusiasmo dum principiante na busca dos
exemplares que lhe convOOm.
Que melhor prova s.e pode oferecer de
que 0 sr. Cohen e urn fiilatelista, no pleno
signifiicado da palavra?
Contudo, para merecer 0 convite para
assinar 0 Roll, nao basta que ele s.eja urn
fiJIatelista: deve s.er urn ·f ilatelista distinto
«por servi~os presta!dos it Filatelia, quer
por trabalhos de investiga~ao postos ao alcance dos outros, quer por 5eI1V:i!;OS prestados it Filatelia no des.empenho de fun!;Oes publicas, ou OI.IItras.»
1.° Tmbalho de investiga~ao para beneficio da Filatelia. Todos os estudiosos dos
sclos romenos conheceIIl as suas InOnografias:

"Contribution it J'etude des essais des
timbres-poste de Roumanie..
«Considerations sur quelques planches
des emissions lritographiees des timbres de
Roumanrie 1868-1872».
aLes timbres de Roumanie des emissions
de 1872 a 1879».
2.° Forma~ao de colec~5es notaveis que
tenham sido expostas para beneficio da
Filatelia. Muitos do:; presentes pel'feita.mente sabem que a colec~ao do s r . Cohen
foi exposta intemacionalmente , fora de concurso, em Estocolmo, Tel Aviv, Hamburgo,
Palermo e agora em Londres. Desejaria referir que nao sO as ·p artes principaris ela
colecC;iio tern sido mostradas nas exposi~oes filatelicas nacionais e nas mais importantes exposi~Oes filat61icas Tegionais de
Portugal, mas ·ainda que, quandb os organizadores de pequenas exposri~oes de propaganda 0 conwdam, ele s.empre esta disposto a exibir as emissoes mais modernas,
com 0 objectiv~ de demonstraT aos principiantes como se devem coleccionar selos.
3.° Trabalho jornalistico, au de conferencista. Alem dos valiosos manuais ja mcncionados, 0 sr. Cohen escreveu uma serie
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RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

•

.fi"ovidade8 c:Jjfilalelica 8
de lodo o mundo
EUROPA:

ALBANIA- (5 de Maio)- Quatro selos apareceram it venda para comemorar 0 80." aniversario da fundaC;ao dos
caracteres da lingua albanesa. As taxas
e cores sao as seguintes : 1 lek, oliva;
1.50 lek, verde, e 6.50 lek, carmim, e
11 lek, jaranja-vermelho.
(12 dE' Maio)- 0 15.0 • aniversario da
criac;a o do Exercito de Fronteiras foi
comemorado com a emissao de uma serie de dois selos, de taxas de 1.50 lek,
carmim, e 11 lek, azul acinzentado.
(30' de maio)- Dois outros selos -.
5 lek, verde, e 6.50 lek, carmim violeta
- foram emitidos para comemorar 0
50." aniversario da fundac;iio da primeira
escola normai em lingua albanesa.
ALEMANIfA OCIDENTAL - (30 de
Julho) - 0 37.0 Congresso Eucarfstico
• mundial, a realizar em Munique, odeu lugar ao aparecimento duma serie postal
cODstituida por dois selos: 10 pf., verde,
e 50 pf., vermelho. 0 desenho dos selos,
da autoria do Prof. Eduard iEge, represEnta uma pomba, urn crucifixo e urn
calice, com a legenda <Pro Mundi Vita) .
Tiragem - 20.000.000 exemplares de cada taxa.
ALmMANHA OmENTAL - 25 de
Junho) Serie de quatro selos cujos
desenhos mostram as silhuetas dos navios que fazem cruzeiros de ferias: 5 pf.,
cinzento, amarelo e vermelho; 10+ 5 pf.,
amarelo, vermelho e ·p reto; 20 + 10 pf.,
vermelho, azul e preto; e 25 pf., azul,
amarelo e pre to. Os desenhos sao da
autoria de Han'Y Priess, de S chonei::he.
.A USTR.TA - (17 de Junho) - 0 novo
selo de 4.50 S. reproduz as instalac;oes
do ael'oporto de Schewcht, de Viena.
o selo p el·tence a uma serie base emitida com 0 fim de salientar as novas
('onstrugoes austriacas. 0 desenho e da
autor·a do Prof. Hans Strohofer.
(20 de Junho) 0 centenario do
nascimento elo Prof. Dr. Anton Eisels-
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berg, celebre medico austriaco, foi comemorado com urn selo de 1.51} S., cuja
tiragem foi de 3.000.000 de exemplares. Desenho do Prof. !Robert Fu-chs, e
gravura de Georg Wimmer.
CHECOSLOVAQU.J.iA - (22 de Abril)
Selo de 60 h., preto, comemorativo
do 90." aniversario do nascimento de
Lenin, cujo desenho, da autoria do Prof.
Karel Svolinsky, reproduz e effgie do
homenageado.
(5 de Maio)- Serie de cinco selos
comemorativos do <15.° aniversario da
Liberta!;B.o) . A serie tern as seguintes
taxas: a) 30 h. encarnado e azul
(soldado sovieti-co e crianc;a); b) 30 h.
verde e azul (soldado sovietico e preso politico) ; c ) 30 h. encarnado e
rosa (crianc;a); d) 60 h. azul e encarnado-Iaranja (industria 'Pesada); e) 60 h.
castanh e verde (agricultura mecanizada).
Os desenhos dos selos sao da autoria de iMario Stretti (a), Anna Podzemna (b e c ) e Viktor iPolasek (d e e).
As gravuras foram executadas por: Jlri
Svengsblr (a, c e d), Bedrich Housa (b)
e Jan ilVIracek (e).
Os tres primeiros selos sao de formato vertical, e os outros dois de formato horizontal. Impressao a talhe-doce .
DINAMAROA - (1 de Agosto) Um selo de 30 ore, vermelho, foi emitido por ocasiao do centeDJArio do nascimento do medico e bi610go Niels iR.
Funsen. 0 selo reproduz e afigie do homenageado, segundo urn desenho de
Viggo Lang, que Bent Jacobsen passou
u gravura.
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LUXIDl\1:BUIRGO - (4 de Junho Cinco sclos duma nova emissao base
reproduzindo a eflgie de S.A.R. a Gra-Duqueza Carlota: 30 e. oliva "aeastanhado; 1,00 fro azul; 1,50 fro enearnado
earn' in; 2,50 fro violeta; 5,00 fro eastanho. Provisoriamente, a serie compreende arenas estes valores, mas outros serao emitidos de a eordo com as neeessidades dos servi(;os postais.
Os selos foram eompostos e gravados pelo artista frances Rene Cottet,
de Paris, baseado numa fotografia exeeutada por Edouard Kutter, fot6grafo
da Corte. Foram confeccionados em talhe doce pela casa Courvoisier S.A., de
La Chaux-de-Fonds, na Sul(;a, no formato de 24 x 29 mm.
- (9 de Julho - Selo de 2.50 fro enearnado, -braneo e azul, sobre fundo einzento 'claro, ·para comemorar a 2." Exposi(;ao Nacional do Artesanato, cujo
desenho e eonstituido por uma alegoria
representando alguns do s principais
utensilios do artesanato, ao Iado do leao
heraldieo.
A referida Exposi(;ao, que foi organizada pela Federa!tAo dos Artesanatos,
sob 0 alto patrocinlo de S.A.R. a Gra-tDuqueza Carlota e do Governo Luxemburgues, teve lugar de 9 a 18 de Julho. IQ desenho tern as dimensoes de
41 x 26 mm., e fol imp res so em folhas
de cinquenta exemplares, pelo sistema
da hell ograJvu ra, na Casa Courvoisler.
PORTUGA L - (18 de Julho)Emissiio eomemorativa do IV Centenario da Universidade de ltvora, constituida por trl!s selos cujas taxas, cores e
tiragens sao as segulntes: $50, azul eseuro sobre azul acizentado - 5.000.000
de exemplares; 1$00, eastanbo sobre
amarel
9.000$000 de exemplares ; 1$40,
vinhatieo sobre rosa - 1.000.000 de
exemplares. Os selos foram desenhados
por Alberto .C ardoso, e neles se representa 0 selo de cera da Universidade de
lI:vora. Impressos na Casa da iMoeda, a
<off-seb , apresentando as dimensoes de
34,5 x 37 mm., e 0 denteado 13 1/ 2.
(18 de Julho) - Para homenagear a
veneranda mem6ria do Padre Cruz, foi
emitida uma serle de dois selos, cujas
caracteris ticas sao as seguintes: 1$00,
castanho, tiragem de 9.000.000 de exemplares; 4$30, azul, tiragem de 1.000.000
de exemplares. 0 des enho dos selos e
da autoria do Arquitecto Jose Pedro

Roque, inspirado num retrato do Pintor
Martins Barata.
Os selos foram fabric ados em <off-seth , na Casa da Moeda, e apresentam
as dimensoes de 35 X mm., e 0 denteado 13 1/ 2.
Uma emissiio de
(4 de Agosto) f's merado aspecto grafieo, para nao di-

o(CROll of Distinguished Philatelists))
foi assinodo por

EDUARDO COHEN

zer reqUintado gosto, foi posta a circular, para {)omemorar 0 V Centenario
da Marte do Infante Dom Henrique. A

serie e cons titulda por seis selos, cujas
taxas e tiragens sao as s eguintes : 1$00
- 15.000.000 de exemplares; 2$50 3.000.000 de exemplares; 3$50-2.000.000
de exemplares ; 5$00 - 1.000.000 de
ex emplares; 8$00 - 1.000.000 de exemplares; 10$00
1.000.000 de exempla1 es. Desenhos do arquiteeto Jose Pedro

Como dissemos no ultimo numero desta
revista, durante a recente Exposi9lio Internacional ,de Landres, 0 nosso eminente can..
socia e querido Amigo Eduardo Cohen recebeu a alta consagra¢o da assinatura do
«Roll of Distinguished PhUatelists».
Publicamos seguidamente a tradu9lio do
discurso entlio proferido pelo tambem nosso eminente consocio e querido Amigo Prato
Doutor Carlos Trinclio:
aConvidando-me para padJrinho do sr.
Eduardo Cohen nesta cerim6nia, estou eerto de que a Comissao Executiva do Congresso Filatelico da Grii-Bretanha teve em
mira escolher pessoa que conhecesse as
actividades filat61icas deste colecaionador.
Talvez que nao devesse ter aceitado 0
amavel convite, visto ele me obrigar a f.alar numa lingua estrangeira cujas subtilezas me sinto longe de domina:r. Con.tudo,
a principal razao que me ·l eva a falar e
a .{Ie nao julgar dificil a mIDha !tarem, visto
que 0 que quer que diga ou cale de pouco
contara, dado que a colec~ao de selos da
Mold~Valaquia e lRomenia, do SIT. Eduardo
Cohen, esta presentemente exposta, e fala
muito eloquenrtemente por si mesma e pelo
seu possuidor.
A honra de ter sido convidado a assinar
o Roll of Distinguished Philatelists e a
maior que pode ser conferida a urn coleccionador. Por ~sso 'as dilS'Posi~es que regem
as propostas e a elei~ao incticam muito criteriosamen-te os plJ:'edicados que os candidatos devem possuir.
Em primeiro lugar, tdevem ser filatelistas.

Nao pode haver duvida de que 0 sr.
Cohen 0 e. Os primitivos !Selos da Romerua
constituem lJlIl assunto bastante diftcil parn
ten.tar quem nao aprecie os selos intrinsecamente. Nem sao artisticamente desenhados, nem bern impressos. POI' outro Iado,
sao difteeis .de encontrar, e bastante caroS .. .
No que respeita it primedra emissao da
Moldavia, segundo os calculos de Ponceilet, devem existir oapenas 94 exempIares do
27 parale, 15 do 54 paraIe, 28 do 81 ;parnle
e 94 do 104 parnle. Destes, a maioria dos
conhecidos sao defeituosos. Contudo, na. coJeq:ao do sr. Cohen s6 se encontram exempla.res escolhidos, e 0 que acabo de ldizer
deve p ermitJir avaliar a dificuldade .de obter
material desta categoria.
Mas a coleq;ao nao contan apenas urn
imponente con1unto de selos da Moldavia;
entre as erniss5es da Moklo-Valaquia e as
primeire.s series da Romenia, podem apODtar-se dezenas de exemplares Unicos, ou
extremamente raros. Posso ,t estemunhar
que ela continua com a mesma perfeiciio
e .riqueza de material ate 1930, e e completada por um magnifico COllJjunto de provas, que a faJta de es:pa~o infelizrnente impediu de expor agora.
A maior parte dos ipresentes ainIda. se
Iernbrad da colecCao do ST. Cohen, tal
como era quando ganhou urna grande medalha de Duro na exposi~ao de 1950; e depois 0 Grande Premio da Classe de Ronra
na «Lisboa 1953».
Desde entao, 0 sr. Cohen nao deixou de
lhe adicionar to-dos os exemplares de valor
que pode conseguir, designadamente peeas
escolhidas das colec(;oes Caspary e Contini.
Na exposi~ao de Londres de 1950, exibiu-se,
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GRANDE LEILAO
de 26 a 30 de Setembro de 1960

D U · sse I d 0 r

f

Material excelente de Europa e Ultramar.
Cerca de 500 colecf;oes: colecf;oes especializadas e gerais.
Catalogo de leilao rica mente ilustrado, gratuito.

LEILAO

GRANDE

denteado 12 1/4 horizontal e 12 1/ 2 ver_
tical.
ROM1!:NiIA - (9 de Maio) - Uma
serie de dois selos - urn de 40 bani e
outro de 55 bani - foi emitida para
comemorar 0 15." aniversario do <iOia
da Vit6rial>. Os selos sao ligados 'Por
uma vinheta, com os dizeres <15." Aniversario da tvit6ria sobre 0 Fascismo.
9 de Maio 1945-1960) . Desenhos de
Grant-Alex-Druga.

de 6 a 9 de Dezembro de 1960

Hamburgo
Pedem-se remessas de raridades para este lei lao, ate 15 de
Outubro de 1960.
Lotes grandes serao recebidos, a pedido, no local do vendedor.
Uma das maiores tiragens de catalogos de leiloes, com grande
distribuiqao em todo 0 mundo.
Os nossos leiloes de selos sao os mais visitados no continente
europeu.
Pagamento livre em qualquer moeds desejada.

OU!l'ROS PAiSES:

'.
ED GAR MOHRMANN & Co.
Lelloelro de selos oficial

H.AMBURG 1,

ALEMANHA,

Telefone:
Endere~o

telegrCifico:

SPEERSORT 6
33 67 28
326"28,
EDMORO '

GRANDE CASA DE SElOS, COM fAMA MUN DIAL

Roque, com assistencia muito vallosa
Servigos Artisticos dos crT; impressao em heliogra!vura, feita na Casa
Oourvoisier; dimensoes 60x333,6 mm; e
,~os

ARGIDNT.1NA - (28 de Maio) - iPRra
comemorar 0 150." aniversario da Revolugao de Maio, foi emitida uma serie de
seis selos, cujas taxas e cores sao as
seguintes: 1.000 pesos, violeta; 1.80 pesos, sepia; 2.00 pesos, verde acinzentado; 4.20 pesos, cinzento claro- e verde;
5.00 pesos, sepia e violeta; 10.70 pesos,
cinzento escuro e azul. Foram ainda
postas a venda duas folhinhas, a primeira com os selos de 1.00, 180 e 2.00
pesos; e a segunda com os selos de 4.20,
5.00 e 10.70 pesos.
(8 de Julho) - Emissao de urn selo
de 4.20 pesos, sepia, comemorativo do
centenario do nascimento do Doutor Luis
Maria iOrago. Impressao na Casa da
Moeda, em folhas de 100 selos, com as
dimensoes de 22 x 32 mm.
AiUSTRALIA - (8 de Agosto) - 0
Jubileu do Escutismo feminino, que comegou na Gra-Bretanha em 1910, e estR
agora fortemente representado em todo
o Mundo, foi comemorado com a emissao de urn selo da taxa de 5. d., azul, em
cujo desenho, alem de uma jovem escuteira, aparece a efigle de Baden !Po·,vell.
(Continua no proximo ntlmera)

ANONCIOS

SELDSI

Pago bem. Portugal
e Ultramar. Coleccaes,
pacotea, stocks e ao
qullo.

ECONOMICOS
OARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco, ou compro, pagan do bern. Resposta Ii seeretaria do Olube, ao n." 22.

Vendo antigos e mo·
demos. Bons deacon·
t08. Llsta
pre COS
G RAT I B

Ferreira da SUva - Pra!;a do MUniclpio,
32·5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONNHA, Ucassaim, Bar·
Idez. Goa, India Portuguesa. SOcio AlPS,
OFP, elF, NPS. Fornece selos portugueses,
especialmente India; Sobresoritos de I."
Dia; MaxiJrnos e Inteiros. Prec;3.rio a pedido.

Vendo selos de Portugal e Ultrarnar,
com desconto de 50%+20%, e estrange1·
ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte ·
- Rua de Mo~bique, 56·3."-Esq.--Us·
boa - TelelfoDe 842083.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portu·
gulls, troco pOl' selos para a sua colee·
!lll.o, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, -BO-3.· - . LlSBOA
~ROVAS, ENSAIOS E ERROS: Trooo,
ou compro, pagando bern. Resposta Ii searetaria do Clube, ao n ." 22.

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 Ii Secretaria do Clube, ao n." 25.
Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bern . Cartas
it Secretaria, ao n .O 22.
Desejo trocar selos de Portugal e Ultramar, em series completas, novos. Remeta
10 series ou mais, de cada. Em troca dOll
FILIP1NAS, FORMOSA, JAPAO E HOLANDA. COl1reSpondencia em ingles. R. M. GARCIA STAMP CO. P. O. BOX 1860 Manila
Philippines .
"
EXCHANGE WANTED with Portugal and
Overseas unused cpl. set. Minimum sendings
10 sets and above per kind. In exchange I
give PHILIPPINES, FORMOSA, JAPAN and
NETHERLANDS. Correspondence English
only.-R. M. GARCIA STAMP CD.-Pi O.
Box 1860 - Manila Philippines.
'f.horkil Svindt - Negociante de SelosGl. Kongevej 39 - CopeIJihague - Dinamarca. Troca selos 100-10.000 em cada carta.

Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-se os n." I, 2, 3, e 4. Ofertas com
prec;o, Ii Secretana do Olube, ao ill." 27.

Cambio sallos, 100 ou mas, con eoleccio·
na:dores pOIltugueses. Jose Gutierrez (Me·
dico) - La Cumbre (Caceres) -Espanha .

ESORITORIO FlLATllLICO
Material filatelioo - Material phistico Hawid
- Oharneiras Philorga - Selos para Colecc;5es. - C. P. 510 - BELRA - Af. Oriental
Portuguesa.

Walter Berch! - Caixa Postal, 72 - Porto
Alegre - Rio Gmnde do SuI - Brasil. De·
sejo 'l"eceber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. AI6m disso, tematicos de
animais, flores e crianc;as, novos. Dou Brasil, Argentina, revis tas, anoedas ou selos em
gera!. Corr. port., ingl., esp. e ailemao.

Desejo cOl1reSPondentee para trocar novidades e series antigas, novas . Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45
Salvador Bahia - Brasia.

Wanted stamps fuoom Portugal, Portugueses Overseas, Greece, Turkey, Give Poland, Germany, Russia, Czeohoslovakia,
Scandinavia, Wantlist Yvert. F. D. C. Jerich Byton - Rycerska 8/12 - Pol6nria

de lolio M. da Cunha
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E porque 0 meu Amigo, naquela sua
carta, me felicita pelo meu artigo sobre
Heitor Sanchez, -- entao ile!lo-lhe que
afira, por ele, as minhas ideias e as
meus processos ...
Agradego as suas palavras amaveis
a respeito desse meu artigo. Como lhe
agrade!lo as suas congratulagoes pelos
exitos dos filatelistas portugueses nas
exposi!loes de Palermo, Barcelona e
Londres.
:GJxito quase igual obtilveram os fila·
telistas brasileiros, que, quanto a mim,
s6 0 nao obtiveram maior, por talvez
nao terem apurado ainda bern a tecnica
da montagem e da Rilresenta~ao, morlUente tendo em vistas as eXilOsi!loes internacionais. Efectivamente, 0 iBrasil
tern grandes filatelistas, e tern mate·
rial 'preciosissiffilO, tanto brasileirocomo
estrangeiro, pelo ~que podera. obter ~xi·
tos muito maiores, no dia em que Rilurar aquela tecnica.
Por outro lado, 0 Brasil e Portugal
cs Mo ii espera de urn necessario, de
urn indispensavel intercambio filatelico,
verdadeiro, serio, intenso, que podera.
valorizar extraordiniiriamente os selos
portugueses e os selos brasileiros.
Na verdade, ja alguem pensou no que
sera a valoriza!lao dos selos portugueses, no dia em que forem coleccionados
no imenso Brasil?!... E no ,que sera. a
valoriza!lao dos selos brasileiros, no dia
em que forem coleccionados no lmenso
Portugal e Ultramar?! ...
Eu ha anos que venho lutando por

3

esta ideia. Ha meia duzia deles, escrevi
neste sentido a Assis Chateaubriand.
Tenho escrito inlimeros artigos sobre tal
ass unto. Tenho·o defendido junto de IVa·
rios ,e ilustres filatelistas <b rasileiros,
como aqueles Hugo Fraccaroli e Heitor
Sanchez. Apelo agora ilara 0 meu Ami·
go. E espero que a minha agua mole
acabe por furar a pedrll que parece tao
dura ...
o Dr. Almeida Dias ira ao Brasil·1965,
com a sua notabllissima colec!lao do
Brasil, que e das maiores, e nessa al·
tura sera., com certeza, a maior de todo
o mundo, como, modestissimamente, irei
tambem eu, como irao, indubitAvelmente, muitos outros filatelistas portugue·
ses de categoria, pols que daremos ao
Brasil colabora~a.o I ncomparavelmente
maior do que a que demos em Palermo,
Barcelona e Londres.
Agradego·lhe, finalmente, as suas pa·
lavras a respeito dos meus pobres arti·
gos publicados no cRep6rter Filatelico:t,
de CuriUba. Sao cr6nicas Rilressadas,
em estilo telegr8.i'ico, ilois mais nao me
permite a minha intenslssima vida pro·
fissional e :lilateliea.
Aceite os meus agradecimentos por
tudo. Aceite meia duzla de sobrescritos
portugueses, de I." dia e comemorati·
vos, aqui juntos. E aceite um abra!lo
amigo do que e, sempre ao intelro dis·
pOI' e etc.
E pronto. As pe!;as aqui ficam, sem
necessidade de quaisquer comentarios.

2
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fazendo, a. testa da directoria da Booiedade Philatelica Paulista, como seu
presidente. S6 estando presente. Grande
lutador. Grande em tudo.
Mas nosso intuito e tambem congratularmo-nos com os portugueses,
pelas infuneras vit6rias alcan!<adas em
Palermo, em Barcelona e agora em Londres, sobressaindo-se, e elaro, natural, a
colec!<ao do cons6cio Dr. Almeida Dias,
que valeu, ila ultima reuniao da Sociedade Filatelica Paulista, presidida pelo
referido embaixador, as congratula!<oes
sinceras de todos, com magnifica ova!<ao, depois das palavras do seu compatriota sr. HorAcio UVIatos da SUva.
E agora, que 1965 estara para 0 iBras] rom a sua EXiposi!<ao Internacional,
vamos esperar que os portugueses
sejam bem representados, mas antes,
que venham boas e interessantes noticias sobre a colec¢o que estA sendo
bem comentada aqui no Brasil, a do Dr.
Almeida Dias.
Por outro lado, nossas 'congratula!<oes pelo seu brilhante tra:balho na revista mensal edltada em Guritiba, c:RIEPORTER F'ILA..TlilLLOO> , e esperamos
que 0 nobre colega continue nesse mesmo ritmo, no intuito sempre maior de
aprox1ma!<ao entre os nossos dois paises : PORTUGAL E B!R.ASIL.
Com a nos sa considera!<ao, pOis, etc.
DUllo Martins

3
A esta carta, 0 nosso director, sr. dr.
A. J. de Vasconcelos Carvalho, respondeu com a segulnte, cojas ideias ~m

evidente interesse, e tanto no aspecto
deontol6gico, como no do interdimbio
filatelico IUsi'l-brasileiro:

,

Lisboa, 17 de .AJgosto de 1960
EX.mo Sr.
DUlio Martins
Distinto Director de c:A iMarcha dos Selos>
Caixa Postal, 4.857
SAO PAULO
BRASIL

Meu Amigo:
Recebi 0 seu postal, a convidar-me
para colaborar no seu excelente jornal,

e, dias depols, a sua carta amiga de
27-7-60, que venho agradecer-lhe, multo
reconhecidamente.
Antes de mais, hA entre n6s um pequeno c:qul pro quo>, que e necessArio e
fAcil desfazer.
Num dos illtimos nllmeros da minha
revista, saiu um artigo altamente elogloso sobre c:A Marcha dos Selos>, da
autoria de urn dos meus principals colaboradores, 0 .nr. Ant6nio de Figueiredo, medico muito distlnto, e vice-presidente do Clube Filatelico de POrtugal.
Dias depois, chegou aqui urn nllmero
de <A Marcha. dos Selos>, que trouxe,
na primeira pagina, urn artigo miseravel, vergonhoso, de um tal iDr. Fenicio,
de critica reles ecovarde a V. C. Ora
e claro que 0 V. C. sou eu, Vasconcelos
Carvalho, e tal artigo causou aqui a
mais veemente das repulsas.
Para nao ter que responder a tao
misera.vel prosa, fiz apenas um pequeno
eco, de m eia duzia de Ilnhas, que saiu
no ultimo nllmero do <iBoletlm do Clube
Filatelico de Portugal>, que neste correio Ihe remeto. Em tal eco, como verA,
nao me dei ao trabalho de responder
ao homem, - e nem sequer citei 0 nome
do seu jornal, por natural melindre.
Mas nao se satisfez com tanto aquele
Dr. Ant6nio de Figueiredo, que seguidamente escreveu um artigo que e urna
tareia tremenda no Dr. iFenicio. Este
artigo do Dr. Ant6nio Figueiredo sairA
no pr6ximo mlmero da minha revista, a
aJjJarecer dentro de dez dias, e que lmediatamente enviarei ao meu Amigo.
lsto esclarecido, quero dizer-lhe que
nenhuma rna. vontade guardo contra 0
seu jornal} ou contra 0 meu Amigo, que
decerto Mo vlu que 0 V. C . era Vasconcelos Cal'Valho, embora a coisa seja
bern percetivel. '
Em todo 0 caso, sempre quero dizer-I he que eu, na minha revista, que tern
<altura>, nunca deixaria publicar prosa
tao reles, e ataque tao misera.vel. Mais:
Se me aparecesse um ataque contra
H. F., brasileiro, que logo se verla ser
Hugo Fraccaroli, ou contra 0 brasileiro
H. S., que eu pronto perceberia ser 0
Heitor Sanchez, ou contra outro brasileiro qualquer, - eu, director da revista, nao deixaria publicar tal ataque.
Pel a amizade, considerac;ao e carinho
que me merecem todos os brasileiros,e por aquela <altura> que tem de possuir as Dossas publica!<oes fllatelicas.

M A R

c o

PORTUGAL
CARIMBOS COMEMORATIVOS
XI Acampamento Nacional do Corpo de
Escutas - Alto Estoril- 3 de AgOtSto de
1960 - Posto de Correio na Quinta da Ma n -

nha.

'

1.0 Congresso Luso-Brasileiro de EduCG'
9UO Fisica - Cruz Quebrada - 15 de Agl'l<to de 1960 - Posto de Correio 'flO INEF.

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.
dia. Todo 0 material filatelico
0

1.os logos DesportivDs Lusa-BrasUeirosPorto - Posto de Correio no Palacio dos
Desportos - 4 de Agos.to de 1960. (Abertura) . Lisboa-14 de Agosto de 1960-S.I.R.
(Encerramento) .
Comemora90es

F I L I A

Henriquinas -

Desfile

Naval -

Lagos - Posto de Correio no Cais
da Solaria - 6 de Agosto de 1960.

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

Telef. 834108
LI8BOA
(PORTUGAL)

COM BUS T,--VEI S

LUBRIFICANTES
GAICIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTtVEIS S.A.R.L.
LOUREN~O

MARQUES

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

SOLICITAM
TROCAS

-emOver - Argoncllh. - Serzedo
Olelros - Porlo

,
(

ANO XIV

N." 110

AGOSTO DE 1960

1

I

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'eteJones

Escl'evem-nos vArios coleccionadores
que pl'etendem relac1onat-se com colecci9nadores portugueses, entre eles:
TJAN TJONG LIAT - Djalan Bodjong
27/30 - Gombong (Ked'll) -Djawa - Indonesia.
FRANCISCO DUARTE CILLBROS CaLle 18 de julio, n." 10 - Caceres - ES1panha.
,PORFrRIO N. MORTOLA - Villanueva
Tagoloan - Misamio Oriental - Mindanao
- Filipinas.
EULBR JONAS - Rua 5 n ." 5 - Sector
Oeste -Caixa Postal, 59 - Goiania - Goias
-Brasil.
ST,BP.HBN G. DAVlD-353. Joo Chiat
Place - Singapore, 15 - Malaya.
G. H. V. DEUSIOHBM - Korte Spaarne,
13 - Haarlem - lHolanoa.
MICHEL S. KEMEID - Posta Restante
Correio Centml - Sao PaUJIo - Brasil.
SHU NAKAGAWA - 1590-30 Ussgamihigashi - SurrniYoshl - Higasbinada - Kobe
-Japao.
M. ALAM - Philatelist - Mahboob Radios - Sialkot City - Paquistao.
GALLI SANDRO - Via Monte Grappa,
154 - Sesto San Giovanni (Milao) Italia.
Estes enderegos sao indicados sem
compromisso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thiss addresses are given withouth
engagement nor responsabilUy OUr part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre
part.
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hbrlco de cariollnas a todos os
papels fracclonados am rasmas
,
a boblnes - - - -
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S. PAlO DE OLEIROS

Os ultimos exitos dos filateHstas portugueses .
HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre

as

ordens de

o

intercambio filatelico luso-brasileiro .

todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Prafa da Alegria, 58-2."-A
Tele/one 28176

1

pedimos licen~ para aqui arquivar, como
pe~ importante deste processo:

LISBOA

Sobre run artigo reles, publicado ha
meses no jomal brasileiro «A Ma.rcha
dos Selos», inserimos, no pen1lltimo nUmero (lesta revista, na s~iI.o «Notas e
Comentarios», um pequeno eco, intitulado «Uma porcaria. fllatelica».
Nao satisfeito com tao pequena restJosta, 0 nOS80 distinto colaborador sr.
dr. AntOnio d' Almeida Figueiredo escre"eu uma resposta mais longa e mals
contundente, que public4mos no n6mero
transacto.

II.mo Sr.
Dr. Vasconcelos Carvalho
D. Presidente do <Clube Filatelico de
Portugab
LliSBOA - Portugal

Selos Classicos, Modernos, Tem,Hicos

COMPRA -

TROCA

E

VENDE

Munfll- Mundo Fllatellco
Selos novos e usados
SobresoI'itos I." dia
Material Filatelic;)
Cal~ada

do Carmo, 25 51 loja, Esq.,
Sala 4 - Tel. 24072
L1SBOA - (Portugal)

2
I
Dias depois, reeebemo8 do nosso prezado amigo sr. D1llio Martins, director
de «A Mareha dos Selos», a carta que

Amigo e Sr.:
Dizem: Antes tarde do que nunca.
Grande verdade. Pois sim: Fomos
aquinhoado8 com varios nlimero8 da revista do seu Clube, 0 ja. conhecido boletim mensal, e repassando 'Vista de olhos
temos notado 0 esforgo da sua presidencia, e nao menos da directoria.
Lemos outros8im, no nfunero 102, urn
agradabilissimo artigo sobre HeUor Sanches, que apelida de embaixador da
filateUa brasUeira. Sem dllvida, caro
Amigo, 86 vendo 0 que este homem esta.
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Radacc;ao a Administrac;ao: Av. Almiranta Rais, 70·3."-Dt.' - LlSBOA - Talaf. 54936
Composic;ao a impressao: Tip. do «Jornal do Fundao» - FUNDAO - Telef. 111 P.B.X.

DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Ghefe de Redac(}iio:

Er.dare .. o talegrafico: LUSITANA

Telefone n.· 10 -

Gonselho Directivo:

V ALE N <; A

-DE-

Dr. Antonio d'Almeida Figueiredo

Prot. Doutor Carlos Trlnclio
Administrador:
Eduardo Cohen
Jose Rodrigo Dias Ferreira
RaiJI Abecassis
Editor:
Brigadeiro J. da Cunha LamIUl
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Eng.' Aurelio Marcos Pereira
Revistll mensal enviada a todos os socios do Clube Filatelieo de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS -- VALENQA
(PORTUGAL)

J

CL UBE FILA TELICO DE PORTUGAL

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

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

o

GLUBE DE GOLEGGIONADORES PARA GOLEGGIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.'-Dt.' - LlSBOA - Talaf. 54936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Terc;as e Serlas-fairas, diSS 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 hora,

\.

J

SEDE:

CATEGORIA DE SdCIOS E RESPECTIVA COTIZACi\O:
Oontinente (exccpto Lisboa) Illuui e Provinclas Ultramarinas
Efe~tivos ..... ... ..... 60$00, por ana I ou equivalente em moeda local
Jumores ............... 30$00, por ana I
Brasil ......... ......................... .... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

PA3AMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AqENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUqAL
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Haveleck
Road.

28-30.
S TOM:£ Real.

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - Sacramento 20California.

Henrique-Vidal de L. A. Corle

!
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ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIBAS DE DESTILA9AO -PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E S3

PORTUQAL

~~----------------------------------------------------------~
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,.,.£~~\. PAGAMOS BONS PRE<;;OS
POR
- ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos e meior eese filet'liee de Ameriee, estemos eonstentemente e eomprer grendes quentidedes de selos d. todes es
pertes do mundo. Aetualmente, estemos partieulermente interessados
em comprer:
S~RIES

SELOS EM sERIU I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompletos. novas ou usadas.
• SELOS ISOLADOS I Varledadell baratos e atractlvas.
• PACOTES I Feitos culdadosamente. com selos perteltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os gt!neros.
MISTURA (100 QUILOl sobre papel.
PARA 0 NOSO HEGOCIO DE RETALHO. tambt!m desejamos comprar quantiJade
mals pequenas de selo& em st!rles. de pre~o mt!dlo e mhls elevado.
•

•
•
•

Queira mandar-nos a sua lisla de oferlas. que merecera a nossa pronla e cuidadosa alem;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nosslI
novlI IlsllI de comprllSI
·Os melhores preeos por selns dos Estados Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR

AMERICANO

H. E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISeO BOSTON

(Reprodueli.o autorlzada pelos C.T.T.,

OS BELtSSIMCS SELOS COMEMORATIVOS DO V CEiNTENARIO
DA MURT.E DO INFANTE D. HEN-RIQUE

(Ver dois artigos no interior)
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