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Real. 
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A ((V Exposieio Filatelica Nacionah), 

o Clube Filatelico de Portugal 
E ESTA REVISTA 

Quando esrta revista for distri
buida estara palb2-nte ao pubUco a 
«V Exp>Ol3i<;ao FiI'arteHca Na.cil()lIlal, 
Lisibo'a~60», em duas fas'es suc3'~si
vas: C!"ac;I:;:es de Competi<;ao, d3 5 a 
13, e Classe de Honra. de 17 a 20 
de No'Vembro. S:JJu4$ao inteligenre 
que. dada a ex~guidade do e: !pa<;o, e 
a impos,sibilidade albsolturta de, em 

d8Jta a!proximada !poder utiHzar-se 
sa' a maior, permite que nas Gla'lses 
de Oompeti<;ao se exptonha com reJa
tiva largueza e que na ClrusiSe de 
Honra os Mestl"13S da Filrut~~ia por
tuguesa apres;ootem aquilo que em 
P'ortugal .i amais se viu. num esten
dal de bel.eza e de riqueza que ultra
pass'a 0 das exposi<;Ol3S fi·latelicas 
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internacionais, condensadaJ3 por for
~a do numeTo dos expositolres. 

g na.o e diff-CoB nem arriscado es
craver que v,ai conSltituir urn exito 
extraordinario esrta «V Ex:posi~ao 
Fil~telica NaciooaI. Lisbo1a-60», !fe
liz iniciativa da Federa~a{)l POl'tu.
giUesa de FilaJtelia, €I realizada POT 
uma Comissao Execurtiv·a constitui
d·a pelos srs. Eduardo Cohen, presi
dente, prof. Doutor Carlos Trincao, 
dr. A. J. de VascQlIlcellOS Carvalho, 
comand'anVe FernalIldo Barros, Ma
nU'8l1 M~rques Sena, dr. Jorge d'e 
de Melo Vieira e eng. AntOnio EM,
dio de Santos. 

Todos eJoes, e tamlbem 0(} coomissa
rio nacionaI. sr. Henrique Maillibero 
e tooo8 OiS comissarios regionais, fo
ram inexo~diveis de ructividade e de 
boa V1OOltade, em ordem a que esta 
expooi~ao, nas suas multiplas face
tas, resulte grandtolS'a, bri'lhante e 
proficua. 

Para tanto, muitocontribuiram 
os C. T. T., concedendJo a «V Exp0'3i
~ao Filatelica Naciona,l, LiElbo'a.-60», 
pOor iIlliermooio doa OomislSao Filate
Uca N'acioo'al, doa pn3sidencia do sr. 
eng. Couto dos Santos, ilusrtre OOT
reio-Mor, 'urn substancial subAdio 
de cern mil escudos, que aqui OOIffi

pre regiSitall" e ,agradeoor, e, nlilo' ob~ ... 
tanobe encQIIltrar-se ja excedido 0 
programa das emissoes para 0 anD 
COrrelllJte, um 'selo comemoraiivo, 
que saira dentro de breves dias, e 
sO foi possivel merce d'a extl'Rordi
naria bo'a vontade daquele Correio 
MOIl" e doo. 8rs. eng. Maillu'8l1 Gralta, 
ilustre Director dos Servi~s Indus!
tri'a-is, e prof. MartiIns Barata, dis
tintissimo CQIIlSulJboor Artistico d06 
C.T.T. 

Realiza-8le a eXlpOlSl~o no PaJIa
cil{)l GaI!lVei'as, gentilmente cedido pe-

l'a Camara M unicipall de LisOOa. 
MM nao qui'~ () s'eu dinamioo e d~ 
sempoe'irado Presidente, sr. bdga, 
w3Iiro F'ran~a BO'rges, circUillScrever 
a tal cedencia a sua gentHeza, pois 
OO'ereceu 'lllll «garden-party» a to
doo os orgalIlizadO'l'oas, dirigentes, ex
positO'res, etc., 0' qual tera lugar na 
maravilh()Sia Estufa Fria. 

:ill mb a egide Henriquina. inte
gradra nM C()memOll"a~OI3'S d,D V Cen
tenario da MOirte do Infante, que se 
l'I8'aliza esta exp{)cgi~o. E O's seus 
dois Grandies Premi>os , maravi:hosas 
pe~as, obl'as da «()urroivesaria Mo .... 
rai'51», que muito honram a indus
tria pOl"bUiguesa da especiallidade
dO'is enO'rmes 8'3,los em prata, tendo 
ao centro duas grande-a cruZ!es hen
riquinas em OOl'lOl, esma!ltadag. a ver
melh{)J - , foram oiferecid{)·s pela Co
mLlJao Ex,eootiva daqUl~la3 come
mO'ra~oes Henriquinas, d·a presiden
cia do eminenlte prOof. dontor Caeiro 
a,a Mata. 

:ill tambem s'oib esta egide Henri
quina que 0 no3S0O Clube FHa-relieD 
de PortUigall, que it «V Exposi~ Fi
laJtelica Nacional, Lish:>a-60» deu 
a mais ampla e mais entuS'iastica 
co~'aibora~ao, - publica 0 presente 
numero da sua l'I3vista mens,aU. 

HOlJITaJa com col'aibora~ao excep
cional, de3de as sauda~oes de altas 
perslolllaIidades aos esifJudos '3ruditos 
de autO'ridades das mais compeoten
"bas, esta l'I8ovi'S,ta, agradJ3ICendiol, mui
to' reoonhecidarnente, tao valioSia co
laJbo'l'~a.o , sauda, com igruoal rooo
nhecimento, OiS ol'lganizadores, co~,a
bOlr'adol'es e expositol'le30 da «V Ex
'P,osi~ao FF atelica N acionaL L~ib:la
-60», e fOTmul·a votes, sinooris31-
mos, pela expans3.0, pell()' progresso 
e pelo pre£Itigio, cad'a vez maio res, 
cada vez mais segur0l3, da Fi:laJtelia 
portuguesa! 



Sua Excelencia 0' Senhorr Alwiramte Americo Rodrigu.(!)8 ThorrIJXZ, Presli!JeJnte 
da Republica Porrtugue.sa., qu~ dent Q Selt alta pa.trolOinio· a v Expooi(]iio 

oFiw,telica N acional 



COMISSAO DE HONRA 

da V Exposi~ao Filatelica Nacional 

8uas Excelencia's 0 Ministro das Comunicf'~oes, 

o Ministro do. Ultramar, 

o Ministro. da E{}uca~ao. N acional 

e o.S Ex. mOB 81'S. 8~oretario N acio!I1al de Inform~aQl, 

Presidente d'a Comissao Exccutiva das Comemora~Oe;; 

Henriquinas, 

Presidente da Camara MunicLp'ai de Lisboa, 

Oorreio-Mor dOB C. T. T., 

Director da Casa da Moeda 

e Director dOs C. T. T. do. "ffitramar 



S1Ja Exce;lMwia 0 !Senho,. Dr. l-wsce!ino Kubitschek de Olive:ira, Presidente 
(],a Republica do Brasil, que 11,. Po'rtugal 'veJio assistir .as principais 

Com'etnWlr~oes H enriquitnas 



COMISSAO EXECUTIVA 

da V EXp08i~o Filatelica Nacional 

EduardQl Cohen, pl"e:sidente 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Eng. Antonio Eladio de Santos 

Prof. Dootorr Carlos Trincao 

Comandante Fernando Barros 

. Dr. Jorrge Ide l\,feJlo Vieira 

Manuel Marques Sella 

, 



St:,a, Exce;lencia, 0 Senhar Prof. Doutorr Olivf?)ira. ~I)a.laza;r, 
Pre;sYiclente do Cornselho de Ministros 



S. Ex: 0 Senhor EngfJJnhei1'o Ca?'Zos Ribeiro., 
Ministro das Co'munic~oes 



sau~a os 

expositores da V ExposieQo Filatelica 

National e todos os Filatelistas 

A V Explooi~ao FilaMlica N acio
nail constitUte uma manifesta~ao a 
muitos tltul,os loulV'avel, nao s6 por
que Ele integra nas Comemo'ra~oes 

Henriquinag" mas tambem porque 
reve!ara ·as· melhores colec~oes d{)s 
fitlatel'istas poriugueses, e 0 traba
lho ides1e'l1Vlollvoido nesiJe sector pela 
Adm~nistra~ao Gera! dos Correi()l31, 

TelE~graf08 e T8Ilefone3. 

Ao Minisltro das C{)munica~oes 
nao 'pode, por isso, passar desperce .. 
bida uma tal manifestagao, ante] 
lhe cumpre estimular 0'3. se.us {)hjec
tivos', e augurar pleno exito. 

Ao mesmo tempo, des·ejo feiJicital' 
tcd03 os expositores e os filalteUstas 
em geral, atraves do «Boletim do 
Olube Filatelico de' po.rtulgal», ex
primindo os meus s'incer0l3: votos por 
que a Filat£U·a conUnue Ii ser urn 
vailioslo' '81lemEnto de cU'litura e de pa
triotismo. 

LisbJ'a, 17 de Outubro de 1960. 



S. Ex.a 0 Senhor Almirante Vasco Lopes Alves, 
Ministro do Ultramar 



S. Ex.a 0' Senlwr Prolf. DoutC/r LeJitel Pintol, Ministro 
do.. EduCXU)iio Nacional 



COMBUSTI'-VEIS 

LUBRIFICANTES 

GAICIDlA 

MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L. 

LOUREN~O MARQUES 

SELOS-ALBUNS 
CAT ALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR, 1961 

,. BIBLIOTECA DE INICIAQAO FILATELICA, 
,j VOLUMES PUBLICADOS, EM BREVE AP ARECE 
o 5.° Volume. 

,. ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO, 
EM 3 QUALIDADES, PAPEL. CAR'l'OLINA 
E DE LU~O COM DOBRADICAS. 

,. SERIES GOMPLETAS DE PORTUGAL, ULTRAMAR 
E ESTRANGEIRO. 

,. PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQAO «0 FILATELISTA» 
E AS MINHAS LISTAS DE PREQOS. 

Eladio de Santos 
Rua Bernardo Lima, 27 - LIS BOA 1 
Telefone 49725 - Casa Fund ad a em 1922 



Sr. Prof. DOLI tor Caeiro da Mata, Presidente 
da Comissiio ExecLltiva das Comemorar;oes 

HenriqLlinas 

Sr. Brigadeiro Antonio Vitorino Franr;a Bor
ges, Presidente da Camara Municipal de 

Lisboa 

Sr. Dr. Cesar Moreira Baptista, Secretario 
Nacional de Informar;iio 



Eng. Couto dos SantO's, Cm1reio .... Mo·r das C.T.T., 

e Presidente cia ComJissao l FilaUUca Naciornal 
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Pelo ENGENHEIRO COUTO DOS SANTOS 
I L U S T R E COR REI 0 - M 0 R DOS C. T. T. 1 

~~------------------------------------- I 

as Correios de Portugrul costu
mam estudar os sellS pliolbl2mas com 
atento cuidado, ordena-lo3 numa S2-
quencia dJ~ oocrlcatena~fuo l6gica. bus
car-lhes SJc(l\l~oe31 equilibradas, adop
ta-loas e executa-las com fkmez.a e 
persistoo0ia. 

Os problemas filatelicos nao se 
deix·aram para exoop~ao daquel'as 
regras. 

Ha mads de viIl!te an06, qU!31 se 
tern pTocurado melh()ll"ar 0'51 padroes 
dos sellos, e 0 'seu frubrico. 

Ha cerca de quinze, convocaram
-se roonioes de fHatelistas, .p·ar a se 
ou'V'i'l"em opiniOiz'S e a':v1tres. 

Logo em seg"UJida, asseill'ta:ram-se 
a :1 linhas m estras de' uma politica 
f Hatelica de seri:edade e dignidade. 
E propos-se 810' Go'V'erno a 'Publica
~a::,l de urn diploma que lhes d!zsse 
for~a de lei. 

Vindo a luz em 1959, 0 EstaJbuJto 
dOl Selo confirrnou ·as ideias ante·rio
res. E permiltiu se aproximassem as 
rel~oes em.tre Co·rreios !8J FilateEs'
tas. Tal a mi'ssao d-a Comissao FHa-

teHca N acional. 

Dig-amos enta~, como Charles 

Lamb: -- SO e possivel odi·aJr 0' que 

nao conhecemos bern. 

«Tenho muitoos cria:dos e lCUwns contentei pO'Y' IComeruias, outros pow igre.
j(U;, mdros por casamvf31ntos, o·utr.os !por ten~as, OIutroos p'olr I()ficios, outro,~ 

vi'vetro..mcomJigo e MO' m,erecera,m 00 que lhes tenho dado». 

DO' TESTAMENTO' DO' INFANTE D. HENRIQUE, 

manuscrito n.O 516 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
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Filatelistas na Alemanba 
Ocidental 

o jomalista e pt,;,blicista Octavio Rodri
gues de Campos, verdadeiro «recordman» 
de ac;ambarcamento de correspondencias de 
jomais e revist.as estrangeiras, enviou-no5 
hoje publicac;ao ,dactilognifica que ignora
vamos: «lmpressoes da Alemanha», 21." se
mana, 19 de Maio de 1960, muito bern dac
tilografada em pol1tugues, e em excelente 
papel (Dienst aJUS Deutschland, Hamburgo-l, 
Lohmuhlenstrasse-l) . 

E enviou-no-la porque esta interessante 
publicac;ao, enrtre 05 seus vaLiosos nrti
gos sobre actOOJlidades da ·politica alerna, 
investigaC;ao alomica, transplantac;ao de pu!, 
moes, [orc;as armadas alernas, e curiosida
des - tudo assunrtos do mais palpitante in
teresse, e serios, - insere urn com 0 titulo 
seguinte: «De quatroalernaes, tres sao co
leccionadores. Dois milhoes de fiJlatelistas». 

Tal .artigo, assiJn'ado pOI' Johann Mau
thner, explica COIlllO, por urn recente inque
rito, se chegou a conclusao de que, de entre 
cada qootro alemaes, nes coleccionam seja 
o que for: objectos de arte, moveis, moe
das, relogios, armas, fotografias de estrelas 
de cinema, caixas de fosforos, selos, et·c. 

Mas concretiza, logo em seguida: «Nesta 
legiao de cOileccionadores, coonpete urn lu
gar de destaque aos coleccionadores de se
los, cujo numero e calcu1ado, na Republica 
Federal Alema, em cerca de 7 milhoes, 
abrangendo pessoas de todas as idades. 
Aplicando, porern, criterios mais rigorosos. 
os coleccionadores de selos, ja designados 
como fi~atelistas, sao cerca de 2 milhoes. 0 
numero destes «coleccionadores a serio, 
que muitas vezes fazem compras avultadas, 
cresce de ano para ano». 

Limitam(}Ulos ·a transcrever, sem neces~i
dade de qualquer comentario. Porque 0 
transcrito de tao seria pUoblicac;ao, nao fila
teJica, - deve chegar, para quem tiver olhos 
para ler, c cabec;a que siI1Va para mais algu
rna coisa do que para p~r 0 chapeu ... -
V. C. 

DO 

Uma vergonba filatelica 

Gentilmente oferecido pelo respectivo 
editor, recebemos ha dias 0 «Catalogo Bla· 
dio de Santos- , de Portugal, Ilhas e Ultra
mar, 22." edic;ao, ·referente a 1961. E por 
muito que nos custe a n6s. a nossa primei
ra reaCC;ao tern que ser esta: uma vergonha, 
que inferioriza a grande filatelia portugue
sa, e vergomha a qt,;,e ha que p~r termo, 
urgenternente. 

Claro que nao nos referimos ao excelen
te catalogo do activo e conceituado Eladio 
de Santos, nem a composic;ao, mem ao pa
pel, nem a numerac;ao dos selos, nem se
quer as respectivas cotac;6es, a subirem de 
uma maneira que se nao pode dizer inespl;!
rada. 

A vergonha esta nas reproduc;oes dos se
los, em gravures que, 'Por forc;a de urn re
cente decreto, tiveram de ser atravessadas 
por urn trac;o branco, risco inexplicavel e 
inoperante, a uma altura e de uma grossura 
irregulares, fino nuns selos, grosse noutros, 
e verdadeira esborratadela branca em mui
tos outros. Nao ha duvida: uma autentica 
vergonha, cujo motivo ou cuja finalidade, 
minimos que sejam,declaramos, publica e 
termina.nteme:nte, nao oompreender. 

Qt'.ando aquele decreto, 0 Estatuto do 
Selo, foi promulgado, logo nos insurgimos, 
veementemente, contra 0 artigo que ao as
sunto se refere. Mais tarde, designado mem
bro da Comissao Filatelica Nacioncl, por 
aquele decreta em boa hora criada, mani
fest amos a nossa discordancia, vencida mao; 
nao convencida por esmagadora maioria. A 
prova da nossa ·razao esta agora patent!:!, 
nesta vergonha do . CataIogo El<~do de Sa-T]
tos», que, coitado, de tal vergonha nao tern 
culpa alguma. Ela nos servira, na proxima 
sessao da Comissao Filatelica Nacional, de 
docurnento novo 'Para recurso de revisao do 
processo, de modo a alcamc;ar-se a sentenc;a 
sensa.ta que, com certeza, esta no espirito 
dos seus ilustres membr05.- V. C. 



A Adm;nistracoo 

e a 

Honrou-nos a O:rec/iao do Clube Filatelico 
de Portugal com 0 pedido de colabora/iao neste 
numero especial do seu Boletim" dedicado e 
V Exposi/iao Filatelica Nacional. Lisboa-60. 

Nao sendo eu um coleccionador de selos, 0 

convite s6 pode ter justif'ca/iao na ingerancia 
que, por virtude do cargo que ocupo, sou obri. 
gada a ter nos assuntos filate'icos .nacionais. 

Parece-me, pois , azado 0 enseio para levar 
ao conhecimento dos nossos filatelistas algumas 
das ideills e princfp 'os que odentam a nossa 
actividade nesta materia, e que s6 de muito 
poucos serao conhecidas. 

Uma divulga/iao desta natureza e sempre 
Util, '!:luando maisnao se;a para que se esclll
re/iam posi/ioes, e se compreendam atitudes e 
procedimentos. 

o prime'ro princfpio a ter sempre em men
te e 0 <Ie que 0 selo postal foi inventado e e 
emitido com um f'm determinado: 0 pagamento 
dos portes da correspondancia. 

o fen6meno fi'atelico, mau grado a sua con
sider&vel expansao e os grandes fundos que mo
vimenta, nao pode ser considerado como um 
objectivo., mas apenas a consequancill duma ac
t :vidade especifica. 

Outr~ princlpio a cons!derar e 0 que se re
fere a dignidade do selo. 

o que haveria a dizer a este respeito consta 
das conclusoes do Congresso de Barcelona, pu
blicadas no n.· 106 deste Boletim, a pag. 12 
(Conclusao 3.· da Sec/iao C). 

Acrescentarei, apenas, que tal conc.'usao foi 
extrafda duma das comunica/ioes da delega/iao 
portuguesa ao Congresso. 

Um terceiro princlpio e 0 de que 0 selo
dado 0 seu pod er de penetra/iao em todas as 
camadas sociais e a 5ua expansao no mundo
deve ser sempre um mensageiro de cultura e 
educa/iao do gosto e, tambem, um elemento de 

FILATELIA 

Pelo 

Eng. Manuel Gagliardini Gra!j:a 
Direc/or dos ServillO' 'ndus/ri.is do. C. T. T. 

propaganda do pafs, Ie de difusao dos factos e 
figuras nacionais. 

Finalmente, a entidade emissora deve man
ter ume conduta de inflexfvel honestidade para 
com a fi1atelia, que ela nao ignora, e mesmo 
Illimenta. 

Oa a plica/iao destes princf pios resultam pro
blemas numerosos e, por ve~'es, de muito d:ffcil 
solu/iao. 

Esses problemas sao: planeamento e frequen
cia das emissoes; escolha dos temas e seu tra
tamento artrstico; processos de reprodu/iao gr,,
fica , dimensionamento e perfura'iao; fixa'iao de 
taxas; vo'ume das emissoes; reprodu'ioes; sobre
cargas e reservas. 

Esta simples enuncia/iao demonstra quanto 
o assunto tem de vasto e delicado. 

No campo da especula/iao, podem escrever
-se tratados sobre alguns daqueles pontos, es
pec"almente no que se refere -ao tratamento ar
t fstico e a recolha dos temas. 

No campo da realiza/iao, os problemas en
tre1a/iam-se, por vezes, de tal forma, que fre
quentementa somos for/iados a solu'ioes que re
conhecemos nao serem, em certos pormenores, 
as melhores, mas que sao as que melhor harmo
nilam todos os seus dad os. 

I: por isso que, muitas vezes, lemos ou ouvimos 
crlticas que fomos os primeiros a formular, na 
plena consciancia do que seria 6ptimo, mas 
tambem na plena convic/iao da impossibilidade 
de 0 atingir. 

Porque e verdade e s6 esta: Muito embora 
encaremos a filate-lia como uma consequancia da 
nossa actividade, e nao como um fim directo 
dela, 0 facto e que todos os nossos esfor/ios 
tendem, em ultima analise, a servi-Ia 0 melhor 
possfve!. 



EnUARDO COHEN 
Presidente da Comissiio Executiva e 

membro do Juri 

PROF. DOUTOR CARLOS 
TRINCAO 

Membro da Comissiio Executiva .e do Juri 

SIR JOHN WILSON, BART. 
Membro do Juri 



Teve 0 Dr. Vasconcelos Carvalho a gen
tilem de solioitar colaboraCao minha para 
o Boletim do seu Clube. E Jevou-a ao POlIlJto 
de insistir, mesmo depois de Ihe ter repe
tide nao ser eu ffilatelista, e juJgar que 
so fiilatelistas deviam colaborar numa Re
vista de Filatelia, como esta. Acrescentei 
que nada de novo Ihe poderia trazer, sobri! 
o que ja diSlsera, por varias vezes e em 
varios lados. A dialectica forense, que ele 
pos ao servico ·da sua gentileza, respondeu 
que, se os meus conceitos nao eram novos, 
muitos dos ouvintes 0 eram, e que so isso 
bastaria para justificar a sua i.nsistencia. 
Nao pude recu.sar. Pel'doem-me os ouvictos 
velhos. 

Nao sou filMelista, como ja disse. Nao 0 
posso ser, e talvez qt'e 0 nao deva ser. Se 
se reparar bern, ver-se-a nao ser faeil aco
modar no meSIDO plano os interesses de 
quem esta voltado a coleccionar «0 que 
saiu», e os de quem esta voltado para a 
produCao «do que vai sairD. E se se aten
der melhor, talvez se compreenda como 0 

Consultor Artistico dos Correios se deve 
manter alheio as varias ideologias e filia
coes fillatelicas, e como ele se felieita por 
nao ser chamado a ,deeidir sabre as tem.q
ticas,., dos selos. As funcoes que 0 Estatuto 
do Selo Ihe veio atribuir - ou confirmar
sao esseneialmente executiV'as. Porem, e evi
dente que nada se pode executar sem uma 
doutrina. 

o que se segue inscreve-se na doutrina 
da nossa Administracao. 

o selo, como e do conhecimento ger31, 
e urn recibo passado pelo EsLado. :.;. rsto 
o que ele e, antes ,de tudo 0 mais, e nesse 
facto e na absoluta seriedade que as suas 
furu;5es Ihe impoem, esta a base de toda 
a ·FiJate1ia. 

A Filatelia e, pois, uma actividade parti
cular, derivada dum Servico do Pais. Mas 

Pelo 

Prof. Jaime Marlins Barala 
Cons-llor Arfi.lico do. C. T. T. 

nao sendo, embora, servico sea, a Filatelia 
interessa profundamente a Nacao, logo ao 
Pais, pela propaganda no estrangeiro, pela 
EducaCao, e nao pelas Fina~, lcomo ge
ralmente se sup5e. Os CTT nao exploram 
comercialmente as ermssoes que fazem. 

E dentro da Eciucacao, a Filatelia imp or
ta pela sua aCCao formativa, e nao pela in
formativa. Quero dizer que interessa pelo 
que 0 ideal de coleccionar COIIltl1ibui para a 
formaCao da juventude - e ate de adultos 
- com as V1irtudes inerentes a quem 0 quer 
servir, virtudes essas que se chamam cons
tancia, economia, arrumo e goSito pelo que 
e belo. Interessa ainda, mas infilllitamente 
menos, pelo «saberD que traz, IllOS campos 
das aiencias ou das artes. Quando muito, 
serve aqui apenas para despertar a vontade 
die alargar certo conheaimernto parcial, epi
sodico ou anedotvco - mas nao vital. 

o selo e, repetimos, antes do elemento 
pedagogico, ou de propaganda nacional, ins
trumento de ccmtabilidade, mas dum Pais, 
e nao de urn Partido. Esta velldade devia 
estar sempre presente nos espicitos de to
dos 03 Filatelistas, mas parece que nao 0 
esta em todos ... 

A grande forca activa da Filatelia reside, 
como no futebol, na sua enorme populari
dade e na sua imensa expansao. Mas quan
tidade nao quere Iddzer qualidade, quase 
sempre, ate, quer dizer 0 oontrario. 

E muitos filatelistas ha, tristemoote ir
maO's de certos espectadores dos Estadios, 
dos que fazem seu 0 «sangue verde,. de Se
min aria, ou 0 . sangre vermelhol> de Aguas, 
ou 0 «sangue azuh de Matateu, e, na segu-
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ran~ do seu an6nimo lugar, insultam 0 

arbitro correcto e leaa que invaIidou um 
ponto do seu jogador preferido. 

Mas, Deus louvado, a maioria nao e destc 
jaez. E mais: assim como no futebol ha 
gente de ,alta estipPe, tambem entre os fiJa
telistas ha rnuita gente superior, aIem dos 
nomes iIustres no meio, e qt:e toda a gente 
conhece. 

Desde ja me permito, urn pouco indis
cretamente, manifestar 0 meu profundo 
agrado por muitas daIS ,sugest6es e ideias 
recebidas sobre as futuras emissOes pos
tais, correspondendo ao con'Vite dos CTT, 
e nas quais os >seus autores, algwnas vezes 
criticando com certa dureza 0 que se tern 
feito, mostram tambem saberem ver, no 
selo, alguma coisa mais do que um mte
resse partidario, olubista e regional. 

Como propaganda., 0 selo «e urn Embai
xador». Repetimos a frase, tao jUGta, e que 
nao e nossa. Tern urna ftm~ao espiritual 
ql!e transcende a sua fun~ao utilitaria, e a 
da se justapOe. «Representa a Na~ao, e lem
bra-a a compatriotas d1istantes e a estran· 
geiros di,straidos». 

Nao deixa nunca de ser urn recibo, ma~ 
tern de ter uma -grande dlignidade espiritual 
e grafica, que os Tecibos das Reparti~Oes 
de Finan~as por enquanto parecem dispen
sar. 

Nestes conceitos, nasceu 0 relo ha mai; 
de urn secuIo, e assim continuou, com no
breza durante muito tempo. Mas os tempos 
mudaram, e neste ponto nao !lIOS parece 
que para melhor. 

A tempera-tura do Mundo subiu, 0 seu 
pulso acelerou-{Se, e a minusCUJla estampilha 
eJcige-se agora que deseanpenhe, alem do 
seu papel de prestigio, 0 deagente pub Ii
citanio de choque. Creio dificil 0 conubio 
dos dois intentos, e ate julgo excessiva a 
confian~a que se deposita nas possibilida
des da aCC;ao ~ublicit:iria do selo. 

a choque ea insistencia imediata, base'S 
da .publicidade, nao me parecem de grande 
pertinenoia por meio do exiguo sello postal. 
Urn «choque», uma «pancada», podem asso
ciar-se mental mente a qualquer evento. De· 
pois, com 0 tempo, a pan.ca;cta esquece, e 0 

evento tamb6m. Mas se ficar uma «contu
sao», e5ISa fica a lembrar a pancada, logo 
a recordar 0 acontecimento. Afinal, 56 a 
contusao e duradoura, e, por isso mesmo, 
56 ela e comemorativa. Assim falaria Ches
terton. 

Traduzindo isto em ,Filatelia, diremos 
que, passado certo acontecimento, por tod!\ 
a gente visto e sabido, fica 0 selo a recor-

da-Io, porque 0 sedo e coosa feita para du
rar, nao tern a vida efemera dum pastel 
doce, ou dum ramo de flores, numa festa 
de anos. Deste modo, sendo a comemora
~ao postal de tipo tao duradouro, deve 0 
acontecimento oomemorado merece.la, e nao 
ter apenas interesse transitorio. Nao sendo 
assim, amsca-se 0 selo a ficar, ridicula
mente, pelos tempos fora, a pedir que se 
fa~ urgentemente 0 que ha mUiito esta 
feito. 

Exemplifica um pouco 0 que dizernos 
uma recente emissao chinesa, que faz a 
propaganda da cria~ao de porcos. Em cada 
selo, grilficamente bastante srrnario, figu
ra-se um porco. TaJvez tenha razao 0 GC). 
verno, e de ali venha a China faminta uma 
aluviao de .salsichas, sem coa~ao pratica e 
i'Ilconfessada. Ousta-me isso a crer. Em 
qualquer caso, pense que, se eu fosse fila
telista, nao me seria grato ter de olhar 
sempre, no meu hipotetico album, para urn 
selo com a «vera efigie» do porco de MaC). 
-Tse. 

Direi, entre parentesis, que a velha civi
liza~ao do Celeste Imperio resiste a estas 
estravagfmoias publioitarias, que nos dao, 
alias, l'ma ideia errada. A verdade e que a 
nova arquitectura chinesa, modernissima no 
seu aspecto fimcional, cootinua a ser, de 
posto de vista artistico, isto e, espiritual, 
especificamerute chinesa. E os nacionalistas 
de Alvalade poderiam ir ali aprender na· 
cionaJismo ... 

Nos cootinuaremos a nao aceitar 0 avil
tamento da13- -fun~6es do selo, como nao gos
tariamos de ver antincios nas notas de 
Banco, a maneira ,dos bilhetes de elec:tri
co ... 

Se 0 selo representa a Na~ao, e e feito 
para durar, merece 0 nosso respeito. E que
remos, por isto, que ele seja bela e digno; 
melhor, que seja wdJgmo», pOlis nao 0 pode 
ser sem que seja belo. De ai a nossa tese 
de que a opoctunidade e de importfm
cia, grande embora, mas secundaria, em 
rela~ao a necessidade de ser digno; e 0 nos
so gosto em ver essa tese aprovada como 
conclusao do CO'Ilgresso Internacioillal de 
Barcelona, no ano corrente. 

a sello deve ser digno. Esta dito, e nao 
cuS'ta dize-Io. Mas como se consegue essa 
dignidade? Claro que, em primei'l'O lugar, 
esta a do prOprio tema. Vern depois a d.a 
execu~ao. S6 desta 'lliOS ocupamos agora. 

Quando urn vinho e mau, ninguem acusa 
a parreira ino:::ente, mas sim quem 0 fa
bricou (ou quem 0 vendeu .. . ) 

Mas quando urn Sf"l'l nao agraJda, no seu 
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aspecto, ninguem se queixa da ignorada 
influencia do fabrico, por isso que ela e 
ignorada. E, to-davia, que pi'';o tao falso, 
ora viscoso ora arenoso, mas sempre escor
regadio, 0 que 0 selo tern de palmilhar, 
antes de aparecer a publico! 

Imagine-se que se manda fazer a traull
C;1Io dt·.m texto portugues para in~es, do in
gH!s para 0 arabe, do arabepara 0 japones, 
do japones para 0 portugues. Alguem ima
gina que este ultimo texto 'sera igual ao 
primeiro? Assim mesmo se da com 0 selo, 
cujo desenho original e traduzido sucessi
vamente em formato, em gra.vura e em im
J}ressao. Tudo isto the traz w'.5torsoes e vi
cios. De muitos deles nos prevenimos, mas 
como preveni>r-nos dos ineS'Perndios? 

Procuramos a dignidade do selo num de
semho digno e numa execuc;ao seria. Quanto 
a beleza do selo, isso e materia de educa
c;ao, e, como tal, nern ,todos os apreciadores 
estao no mesmo estagio, e nem mesmo to
dos a ela ascendem pelo mesmo camdnho 
Jl evidente que, nestas condic;OOs, nao e pos
sivel contentar a todos. Nos procuramos 
contentar os mais evoluidos, aguentando 
com a incompreensao dos outros. Sabemos 
que isso e i.mpopular, e demai's sabemos 
como seria facil agradar-Ihes. Mas tambem 
sabemos como eles 'Qaqui a algum tempo 
aceitarao 0 que agora naoaceitam, porque 
agora nao 0 compreendem. Enos procura
mos adignidade do selo ta.mbem para e1es. 

Fora da sea be1eza no campo do desenho 
e da cor, ha que p rocurar a nobreza da 
grafia, do processo e das soluC;6es de pro
cessosconjuntos. Aqui alguma coisa se tern 
con'seguido, e ate ja 'abrimos cami'nhos a 
estranhos. Mas isso e materia tao especia
Iizada,que escapa a manoria dos interes
sados filatelicos, e seria coisa longa de 
explicar. 

Nestecaminho de 'pesquisa e de inova
c;ao, procuram{)'s insisti'r, fugindo a comoda 
repetic;ao, segum, pdrque conheddos os re
sultados, mas imecuuda. 

Para isso se vai criando urn grupo de 
elCcelcntes desenhadol"es de todas as fei
c;oes e escolas aceitaveis, pods ne.m todas 
escolas 0 sao. Se ainda tivessemos Artistas 
do tipo de Columbano ou de Malhoa, nunca 
nos lembrariamos, corutra a ideia de ml1ita 
gente, de Os poropor pam desenhar salos . 
A ideia de que urn grande Pintor paisagista 
ou retrati,sta e forc;osa.mente urn desenha
dor de selos, equivale a supor-se que forc;o
samente 0 Chefe do Estado Maior Naval 
manobra tao bem urn «Star» como 0 Dr. 
Mario Quina, ou que 0 Campeao Nacional 

de Hipismo fatalmente tow'cia tao bem 
como 0 Mestre Joao Nuncio ... 

o selo e uma Dbra de arte gr.ifica, com 
caracteristicas especiais, e ainda ~enhum 
Artista, dos que conhecemos, abordou 1"5-

tes trabalhos sem 0 reconhecer imediata
mente. 

Pro::l1ramos sempre «0 melhor» do que 
vemos aD nosso alcllllIce. Mas as desilusOes 
'Sao continuas e inevitaveis. E as oriticas 
e os louvores tamb6m, e todos com ou sem 
razao. 

«Aceit"" a derrota e 0 triunfo com a 
mesma cara, porque sao. dois impDstores» 
- disse, genialmente, Kipling. Assim 0 fa
zemos, e na verdade sem cUJSto algum, alcm 
da ·amargcra de nao verm~s, ern con.sci.!n 
cia, que se tenha.m conseguido, neste seculD, 
selos equiparaveis em singeleza, urudade, 
digni-dade, enfim, a alguns dos de ba 100 
anos, nos tempos em que neles se figu
ravam os simbolos humanos das Na~Oes : 
os seus Chefes, com ou sem CO'I"Oa. E nao 
as «efigies» de suino.; ou de papagaios .. . 

Mas continuaremos, nos limites da nossa 
acc;ao, e, se Deus quiser, como 0 Navegante 
TDlstoiano, com a fe absoluta 'IlO rumo que 
seguimos<, e na certeza de que nao se apaga 
a estrelinha que nos guia. Sabemos bt:m 
que nunca chegaremDs ate junto dela, e 
talvez que ate 0 nosso baoco ven.ha a mO!ter 
agua com 0 temporal. Mas, seja qual fDr 
o tempo, nao devemDs, nao sabemos, nao 
queremos, isto e, nao pociemos seguir ou
tro rumo. 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRECOS 

do mercado, todo 0 material de inte
resse para 0 neg6clo de exportaci!.o, 
como Portugal e Ultramar, s~rie8 
completas, novas ou usadas, selol!' no
vos esgotados nas agancias (Fauna 4 
Ags .• Pelxes 15E. etc.), selos para pa
cotes, pacotes semlconfecclonados. 

Ofertas felt as sem Indlcac;:i!.o de pre
co nlo serlo tomadas em consldera
Ci!.o. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rue Remedias ,; L"pe, 60 - LlS80A • 2 

PORTUGAL Tel. 665713 



SABIA QUE? .. 

* As «Br'a5iJ.ianas», temas brasileiros, se 
assim se pode &zer, continuam a sus

citar grande controvevsUa no Brasil, oode 
se estud:a afinoadamente as leis gerais a 
que tern de obedecer este coleccionamento. 

* Levantou reparos, no Brasil, quando 
da emissao do selo comemorativo da 

brilhante vit6ria que deu 0 titulo de cam
peao mtUllrual a equipa brasileira de basket
-bal, 0 facto de estar escrito -basketball», 
em vez de cbola ao cesto». 

* De 12a 22 de Outubro, realizou"se, na 
Argentina, a ~osi~ao fiilatelica come

morativa do 150.· andvers:irio da Revolm;ao 
de Maio, denominada cEfrimayo 60". 

* Em Montecantini, Italia, teve lugar, de 
9 a 12 de Outubro, a I." Exposi~ao do 

Selo Turist1ro. 

* De 25 a 27 de Mar~ de 1961, sera rea-
lizada, em Paris-Clichy, uma exposi~30 

Europeia de Maximafilia, postais-maxirnos, 
assirn como urn Congresso que agrupani. de
legadbs de nu.merosos paises que estabele
cerao as bases e 0 estatuto a que devera 
obedecer 0 coleocionamento de postads ma
ximos. 

* No Clube "Le Meilleur. , frances, criou-
-se urns ~ao especializada do terna 

Astronautica-Geofisica, estando a ser prepa
ra.da para OutUibro a publ~ca~ao de urn ca
talogo especializado em Astronautica, cujo 
primeiro volume sera dedicado a Foguet6es 
e Satelites Artificais. 

* Em Fmn~, sera emitido, durante 0 Sa
lao Internacional de Passaros, selos cujo 

tern·a sera passaros de Fran~. 

Segure 01 seas selos em 

A !\UNDIAL 
[argo"d. [blado, 6· Tel. 30194 

LEGISLACKO 
~ 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 

PORTARIA N.· 17.991 

7 de Outubro de 1960 

Manda emitir e por ern circula~ao, na 
provincia de Cabo Verde, selos de fran quia 
postal comemorativos do seu V Centena
rio, com as 'dlirnensoes de 25 ,2x35mm , tendo 
COrilO motivo as figuras de Ant6nio da Nola 
e de Diogo Gomes, impressos DaIS qUaiIllti
dades, taxas e cores segillntes: 

IS00 - Amarelo, vevrnelho, azuI-da
-Prussia, preto, rosa, azul-
-claro e rosa-seco . ....... ... ..... 200.000 

2$50 - Amarelo, vermelho, azul-d·a
-PrUs3lia, preto, rosa, azul-
-alaro, azul-pavao e lilas-oJ.aro 150.000 

o que faltava em filatelia! ... 
«THEMATIC REVUE» I 

Revista-catruogo, redigida em 7 linguas, 
cOllitendo milhares de ofertas de temati
cas: desportos-fauna-f.lora - centen:irio 
do selo - Na~6es Unidas - avia~ao (igual
mente Zeppelins - foguetCies - aerogra
mas, eoc .... ) - Europa-Ano Geofisico
E~osi~ao de Bruxelas e «Dfertas espe
ciais" de boas ocasi6es (grandes desconto5 
sobre catruogo) de todos os proses. 
Fa~ urna 'llSSina1Jura anual (15 III1J.me

ros-60 escudos), cujo pr~o sera reem
bolsado 'numa compra de l.~OO escudos, 
e tera a possibilklade de completar a sua 
col~ao nas COIl!dIi~oes mais favoraveis do 
momento. 

No seu interesse, pel;a-nos em seguida 
um numerD"amostra, ql'e sera enviado 
contra 4 cup6es-respo9ta, ou equivalente 
em series .novas do seu pais. 

HERBERT HENDRIKS-55 Rue General 

Rllquoy - Bruxelas 7 - Belgica 



aa ]ilatelia 

o tema que nos foi confiado, se bern 
que de inconteshivel ·actUZllidade no decurso 
das celebra~es do 5.· centenario da morte 
do Infante, esta 'Praticamente esgotado em 
«0 Philatelista», no «Portugal Filatelico» de 
s3l'1dosa mem6ria, que dezasseis anos de 
pujante desenvolvimento da filatelia em 
Portugal nao logmrarn substituir, e na «His
toria do Selo Postal Portugues. , do doutor 
Oliveira Maa'ques, mao se the ·podendo acres
centaT agora .m.ais do que urn ou outro co
mootario de indole subjeotiva. 

Julgamos, todavia, que a oportunidade 
do assunto, e a utilidade de ddvuJgllJr os fac
tos expostos naqueles trabalhos fundamen
tais, possa jUJStificar a publioaCao doote ar
tigo. 

EMISSAO DE 1894 - Na passagem do 5.c 

oentenario do lllJaSOimento do Infante D. 
Henrique, a camarn Municipal do Porto 
solkitou do Governo a emissao duma serie 
de selos «alusiva 11 vida e altos feitos do 
Infante», que circuJruia no condnenrte e 
ilhas adjacentes, em 4 e 5 de Marco Ide 1894, 
e cuja venda poderia prolongrar-se pelo ma
ximo de 10 dillJS. Do produto ,diesta retirar· 
-se-ia a receita aPI'ecadada pelos correios 
nos dias 4 e 5 de Marco de 1893, e as sobras 
seriam entJregues 11 camara Mumjcipal do 
Porto, para com etlas erigir urn monumento 
ao Infante, e ainda como subsiwo para os 
festejos a realiza;r nessa ocasiao. 

A nrcrpo!>ta de lei foi apresentada ao par
lamento pe10 Ministro das Obras PUblicas, 
C()I!lS. Bernardino Machado, e depois apro
Vlada sem disO\lJSSao na CamaJI'a dos Deputa
dos, em 12 de Julho de 1893; dai passou 
11 Camara dos Pares, onde foi discutkLa e 
votada em 15 de Julho. 

A 67 anos de distancia. as ideias vindas 
a publico no debate parlamentar sao bas
tante curiosars, pelas ilusOes ·que reve1aTam, 

I Prof. 

Pe/o 

Doutor Carlos Trlncio I 

e a que 00 rectos deram severo desmen
tido. Assim, 0 Par ,do Reino Bamdeira Coe
lho mostrou-se preocupado porque as re
ceitas da ernissao poderiam ser tao eleva
dasque pemtitissem a construcao durn mo
m:m.e:nto «incompativel com as nossas for
cas e as 'Ilossas circunstiincias, e que me
reca nao s6 0 reparo dos estramhos, pelo 
muito ·que nele se despender, mas tambem 
as increpacOes dos contribuintes., ao que 
o Min-istro ·das Obras PUblicas respondeu 
concordaa' em que 0 Governo iIl1terviesse no 
projecto e orCllJffieTIto ,do monumento, re
vertendo para 0 Te5OUII'o 0 excerdente do 
produto da venda dos se1os,se 0 hoUrVesse. 
o ~r do Reino Costa Lobo declarou votar 
contra 0 projeoto, par achar desnecessaria 
a realizaCao do pensamento da Ciimara. Mu
nicipail do Porto, visto haver ja tantas ho
menagens 11 memoria do Lnfante, e «subor
din31~.do-se a urn alto principio de governa
Cao, qual e 0 de isentar os poderes publi
cos daquelc label.!. que scrbre eles impende 
e que diz que se malbaratam e esban1am 
os rendimentos do Estllido.» RespOllldeu.Jhe 
o relator, 'PaT do Reino Jer6nimo Pimentel, 
que 0 momt:l:lrto nao era azardo pam aludPr 
a criticas feitas aos poderes pubilicos, e que 
a ap~ovaCao do pr~iecto :nao traria encar
gC'3 para 0 Estado. Depois, 0 Par do Reino 
Sousa e Silv:! apresenlou uma ernenda no 
sentido df.! que a contribuiCao para 0 mo
numento nao excedesse 30 contos de reis. 
e as despesas a fazer cern OG festejos se 
limitassem a 5 contos de ·reis. A comissao 
oficial computava em 80 COll1toS de reis a 
receita da emissao de selos projectada, Illa1'i 

o omdor calculava que ela sena «muito 
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maior». A proposta governamental foi final
mente aprovada, e rejeitada a emenda. 

Import~ncla das Estampllhas Estampllhas 
estampilhas emi- vendldas cedidas 

t1das ( I) 

248.600$000 78.262$1115 3.466$690 

o balan~o final das contas e expresso 
pelo mapa seguinte: 

Despezas Disponivel 
Salao (2) para Ii cons-

tru<;ao 

166.430$785 47.548$805 SO.7.3$360 

(\) 730 colec<;oes do contlnente e outras tantas dos A<;orp.s para Berne, colec<;oes para as entldades 
o!lclals, dlferen<;11 da moeda dos Acores, "tc. 

(2) A nota das despezas fol a segulnte: 
entregue a comlssae pnra a celebra<;il.o do cpntenarlo. • . 28.500$000 
aqulsi<;il.o de 60 carimbos especlais para a Inutlliza<;ao dos selos . 
despezas dos navlos da armada que tomaram parte nils celebra<;oes 
despezas com 0 !abrico dos selos . . 

72$000 
I.OR'$744 
2.41fi$~60 
1.1 60$OUO despezas com a vlagem dos comlsslonados 

despezas da Casa da Moeda. . . . . . . . . , • . . 
indeminiza<;ao ao Estado pela import~ncia calculada da venda dos selos duran-
10 dias . 

181$101 

13.1i4~$710 

47.549~805 

As «despesas com 'a viagern dos com is
sionados» dizern respeito a \.IJIIla desloca~ao 
ao estrangeiro do Cons. Augusto Jose da 
Cunha, director da Casa da Mooda, e do 
funciomirio superior daquele estabelecimen
to, sr. Casimiro Jose de Lima. 0 director 
da Casa da Moeda declarare esta impossi
biIimda de imprimir a serie comemorativa, 
por falm de maquinas apropriadas para a 
impressao a talhe doce, e dai 0 ter sido 
encarregado de escolher no esrrangeiro a 
casa impressom que ofereceSISe melhores 
condi~5es, e 0 ter viajado pela Fran9'l, Ale
manha e Austria. Acabou -por eSDollher a 
casa Giesecke & Devrnent, de Leipzig, que 
afinal 56 pode imprimir a talhe doce os 
"alores mai: altos da ·serie (150, 300, 500 e 
1$000 reis) , litograf.ando os demais. 

Os projectos dos selos, da autoria do 
pintar Veloso Salgado, que por eles recebeu 
540$000 reis, eram bastante superiores no 
trabalho executado. 0 ·doutor Oliveira Mar
ques exrplica 0 facto ,dizendo ter havido <me
cessidade de modificar os primitivos dese
nhos ct:oja redu~ao era impo.ssivel ao for
mato que as estampilhas deviam ter, e as
siro estas frcavam com maiores di:mensoes 
na largura que il1a altura, quando original
mente eram tSUpostas mais altas do que 
largas». Confessamos nao perceber muito 
bern 0 que se passou. Nao ha, PQlrem, du
vida Ide que, com a redu~ao na altura, U 

desenho pel'deu clareza e nitidez, e de que 
os apendices laterais, para fazer os selos 
mais lrurgoo, sao de pessimo gosto. 0 tTa
balho da firma alerna foi bast ante modesto, 

(Reprodu<;ao autorlzada pelos C.T.T.) 
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e parece-nos hode que a ,nossa Casa da Moe
da, que estava impriminJdo os selos da pri
meim ernissao de D. Carlos, ao tempo ape
nas criticadOG sob 0 ponto de vista do de
senho, poderia ter dado tipografioamente 
muito melhor execu~ao >ao projecto de Ve
loso Salgado, eCOiIlornizaibdo-se ipelo menos 
a viagem >ao estrangeiro que, ern moeda 
a-:tual, custo~ cerca de Esc. 175.0oo$00!!! 

Outra aespesa certamente elevada foi a 
dosdesenhos dos selo~ que, ern moecta 
actua!l, correspondeu ,a,p'roximadarnente a 
Esc. 54.000$00, quantia jamais recebida por 
nenhurn 'desenhador de hoje, por 3 dese
nho:; diferentes. 

A impressao fez"se ern folhas de 100 selos 
(lOxlO) para oas taJ<:as litografadas, e .de 25 
(5x5) para as irnpressas a talhe doce. 0 ;; 
desenhos representarn: 0 Infante D. Hen
rique senmdo na proa duma carnvela (se
los de 5, 10, 15 e 20 reis) , 0 Infante obser
vando 'a saida de caravel as 'Para 0 mar (se
los de 25, 50, 75, 80 e 100 reis) e 0 Illl!fante 
sentado e ,apoiando as maos sobre respec
tivarnente urna esfera armilar e urn globo 
terrestre (selos de 150, 300, 500 e 1$000 reis). 
Todos os selos sao denteados 14. 

5.000 series completas e quantidades maio
res das taxas baixas, fo= sobrecarregada.; 
«A<;:ores», na Casa da Mocda. A sobreoarga 
foi bastante mal e.xecutaoda, diferindo tanto 
duns selos pa'ra os ol' tros, que 0 faleoido 
comerciante Faustino Martins, paJI"a. se ga
railltir contra a acusa<;:ao de falsificador, 
requereu e obteve da Cas>a da Moeda urn 
certificado da autentioidade dumas tantas 
sobrecargas, entre as quais figtJrr'avam os 
inevitaveis erros . Conhe.::em-se, corn sobre
carga invertj,da, os selos de 5, 10, 20 e 80 
reis, corn sohrecarga dup·la, urna das quais 
invertida, os selos de 5 e 25 reis, com so
brecarga dupla os de 25 e 1$000 reis, e corn 
sohrecarga mpla 0 de 1$000 (Catalogo Si
moes Ferreira). 

Os 30.713$360 reis de receita ·da ernisiSao 
nao chegaram para a cOllls!Jru<;:ao do monu
mento projectado. Para se leonseguir mais 
algurna veI'ba, ainda os selos contim:.aram 
a venda na Casa da Mocda, fora do p·e-riodo 
de validade, 0 que alias baixou insignifi
cantcmente 0 numero de series ern depo.. 
~to. 

Divergiram depois as opinioes quanto ao 
aprO'/eitam~!lto a dar-se-Ihe. 0 Cons . Au
guste J ese da Cunha sugeriu que fossem 
m"lamcnte pc'. · 0 3 a v~da com a sobr~
C1" g"l d:~ .::c .... » (Decreto e a respectiva da
ta) , do que fc1izmente nco:; livramos, e 0 

Ministro ,da:; Ohras Publicas chegou a des-

pachar que fossem vendidas em hasta pu
blica. A isso se opos - honra Ihe seja! -
o mencionado Director da Casada Moeda , 
e, anulado 0 despaeho, os selos acabararn 
por ser queimados ern Mar<;:o de 1897. 

ApesaJr de todas estas peripecias resul
tantes de loucas esperan<;:as de receita, a 
venda dos selos aos filatelistas foi bastJante 
boa, porque as mesrnas idei.as optirnistas 
que reinavarn nas esferas oficiaiG contagia
ram os coleccionadores e, 'Pior do que isso, 
o publico ern geral , que se eonvenceu de 
que 'a compra de senes de selos constituia 
rendosa capitaliza<;:1io. 0 fenorneno foi as
sim descrito rpelo falecido Carlos George: 
«Quando aparecerarn os selos hemiquinos, 
a primcira ernissao comernorativa do nosso 
pais, todos se apressaram a adquirir uma 
ou mais series na certeza de futuros lueros. 
A mania foi tal que se ehegaJram a vender 
papeis de eredito para compTar selos. Al
guns meses depois da ernissao, encontrei 
na loja de Faustino Martins urn hornem 
que t~nha side criado de mesa em minha 
08lsa. Disse-me ·qt:e tinha vendido Ull5 pa
peis ·de eredito, suas economias, e corn
pmdo selos henriquinos, porque the tinharn 
ruto que iaJrn ·valer muito dinheiro. Fkou 
desespemdo ao s aber que nao lhe davam 
mais que 1$800. Nao sei se 05 vendeu nessa 
ocasiao. Se 0 fez, teve 'SoI'te, pOl'que as se
ries ehegaram a valer muito memos . 0 pi~r 
foi a toaxa de 150 ,reis, de que houve 30.000 
exemplares que se esgotararn logo, a ponto 
de terern de tirar uns exemplares do refugo 
paom cornpletar doze colec<;:oes destinadas, 
segundo se dizia, a familia real inglesa. A 
ca<;:a a esta taxa foi tal, que ate foi ridicu
larizada numa revista dum aos teatros de 
Lisboa . Claro esta que este selo, pouco de
pois, voltou ao pre<;:o nOI'rnal». 

Alem .das referidas 5.975 colec<;:oes henri
quinas, com 'a sobrecarga A90res, a que 
aludimos, nao pode haver mais de 15.206 
do contimente, e isto admitindo a pos>si
bilidade de estarem reunidos ern eolec<;:6es 
todos os selos de 1$000 reis vendidos. 

Apesar disso, no empate de capital de 
2$236 por eolecc;ao, corresponde hoje a co
ta<;:ao de Bsc. 652$50 para a serie do conti
ll~te, e de Esc . 587$50 para a serie dos 
A<;:ores. Tratande-se de pre<;:os de catruogo, 
so!:>re os quais os ccrnerchmtes f.azem des
contCIS deoerca de 40%, nao e prov:ivel que 
se cO'1sig<>m vendclr a n::gcdanteG estas se· 
ries PCT mais de 40% da r espectiva cota
Gao . a:) que c:}rw:" c':1de urn vale·r real de 
261$')::) da sLde do c::mtin~,te, e de 234~0:J 
para ados A<;:oreJ , praticame!lte igu:il , se-
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nao inferior ao valor facial 'de ha 66 anos ... 
Para a inutilizac;iio destes selos, foram 

criados carimbos especiais ICOIlll os dizeres 
«1394/Centenario/1894», e sem datador, efec
tivarnente tornado desnecessario pela hipO
tese, afinal nao respcitada, de os selos ape
nas estarem dois dias em curso. Merece 
ainda Il'eferencia, ·por ser bastante mails raro, 
um Otjtro carimbo com os dizeres "Cortejo 
civico/Marc;o de 1894-, que s erviu para inu
tilimc;ao dos selos das correspondencias de
positadas nurn carro aleg6rico rdos Correios 
e Telegrafos, que figU!I'oU num cortejo ci
vico, incluido nclS festejos do Por-to. Ambos 
os carimbos se encontram a inutilizar nao 
sO os selos he:nriquinos, oCOmo outros selos 
em curso naquela epoca, designadamente 
da 1." emissao de D. Carlos e das emissOes 
de D. Luis coon sobrecarga "Provis6rio». 

EMISSAO DE 1934-36 - 0 retmto do In
Fante D. Henrique, tirado do exemplar da 
1." edic;iio da «Crom~ca do descobrimento e 
conquista da Guine pelos portugueses», de 
Gomes Eanes de Zumm, existente na Bi
blioteca Nacional de Paris, foi utilizado para 
os val ores de 10 e 15 C. emitidos em 1934, 0 

primeiro em 15 de Novembro, e 0 segundo 
em 5 de J.unho. 

Por essa altum, a produc;ao de selos no 
nosso pais era bastante deficiente, e as 
autoridades por ela responsaveis nao da-

(Repr(ldu~ilo autorlzada peJos C.T.T.) 

yam mostras de terem ideias definidas acer
ca da soluc;ao dum problema que trans
c:ndia 0 apetrechamento da Casa da Moeda 
ccm 0 necessario material de impressao. 
Os selos do tipo «LusiadllJSo eram a imagt:ID 
fiel da pooreza artiSitica dos relos de Por
tugal. 

o facto motivou comentarios ah-oSticos 
da impTensa filatelica nacional e eSitrangei
ra, e levou it ideia, infelizmente depois 
abandon ada, de fazer emissOeG base com 

motivos diversos. A agravar 0 defidente 
apetrechamento Ida Casa da Moed;\, inter
vieram, como se vad ver, conceitos eI"I'ad05 
de Elxr.lOmia, que prejudioaram gra·vemente 
o bom aspecto dos selos. 

Arnaldo Fragoso gravou os que osten
tam 0 retrato do I.nfante, e que foram emi
tidos em folhas de 100 exemplares (lOxl0) 

Para os selos ·de 40 c. da mesma serie, 
com 0 retrato do entao General Carmona, 
usou-se papel cauche, adquirido a casa Ma
nuel Reis Morais & Irmaos, mas 0 Adrni
nistrador da Casa da Moeda ponderou ao, 
Col'I'eios que se faria aprecilivel economia 
usando urn papel semi-couche, que darla 
1 m produto de aparenaia nao inferior, pelo 
que se decidiu com~r esse pa;pel a finna 
Ahlers Lindley, Ltd. Trata-se durn papel de 
qualidade inferior, que s6 com grande dose 
de opdmismo se poderia supor que vies.se 
a dar impressao comparnvel a do papel 
COUc1le verdadeiTo. "Portugal FilatcHico», 
que nao sabia das TaZOes que nos bastido
r.:s levarnm a adoptar este tipo de papel, 
comentou, no seu n." 56: «IlIIifelizmente 0 

mau gosto havido na escolha das cores, a 
pessima qualidade do papel ,usado na emis
sao e a falta de nitidez da impressao tipo
gnifiica prejudicaTam consideravelmente 0 

trabalho dos gravadores». 
A justic;;a desta critica foi tacit-amente 

reconhecida, pois maiG ttaxde ambos os 
val ores passaram a ser impressos em papel 
co;:che ingles, IllOvamente fCl!'1I1ecido pela 
fir.ma Manuel Reis Momis & I'l1IIlaos. Im
pri.Imraan-se, ao todo, 24241.400 selos de lOc. 
e 84.000.000 de seloo. ·de lSc., entre Ma~o 
de 1935 e Julho ,de 1939. SegUIldo 0 Cat31ogo 
SimOes Ferreira, conhecem-se folhas de se· 
los da tiragem em papel nao cauche com 
todos os exemplares ISeIIl arento cirounflexo 
na letra E da palaVTa «Portuguesa». Nou
tras foJhas, apenas alguns exeIIlijJolares nao 
tern acento cirCU!llf!exo na letra E. Tal 
acento e bern Iflitido na matriz, e os erros 
devem ter .resultado de retoques feitos pelo 
propaio gravador nas chapes de impTessao, 
it medi:la que elas se iam desgastando com 
o uso (Oliveira Marques). 

EMISSAO COMEMORATIVA DO DUPLO 
CENTENARIO DA FUNDACAO E ,R,ESTAU 
RACAO DE PORTUGAL, 1940- A figtI.TII 
dorninadoro do IIjJ[ante D. Hen.rique, it fren
te da pleiade dos rea.lizadores dos planp3 
que de concebet;. tal como a materializo'll 
o monwnento levantado em frente do mos
teiro dos Jer6nimos, a quando Ida Expo
sic;ao do MUlIldo Portugues, e agora recons-
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tituido em material dumdauro, aparece ern 
dais selos desta serie, das taxas de 25 c. 
e lS00, respectivamemte impressos a verde 
azeitona mais ou menos carregado, e a ver
melho. 

Foram desenhadas por Maria Keil do 
Amaral, e gravados por Jose Armando 

(Reprodu~lI.o autorizada pelos C.T.T.) 

Pedroso e Renato Amujo. Pela primeira ve7. 
se imprirnirarn entao ern Portugal selos a 
talhe doce, sendo este trobalho feito nas 
cfi cinas do Banco de Portugal. A Casa ua 
Maeda encarregou-se de d €lThtear 1Il3 fo!has 
que continham 50 selos (lOxS). A tiragem 
foi de 6.500.000 para 0 valo'r mais baixo, C 

de 2.500.000 para 0 d e 1$00. Denteado 
11112 x 12. 

EMISSj\O COMEMORATIVA DA FUN-

(Reproducao autorizada pplos C.T T ) 

DACj\O DA DINASTIA DE AVIS, DE 1949 
- 0 retrato do Infante D. Henrique volta 

a apare:-er no selo de 50 c. desta emissao, 
que foi impresso a azul , ern falhas de 100 
selos (I0x10), pela firma Courvoisier S. A. 
de La Chll'x.de-Fonds, SuiQa, ern papel po.
ce1ana (JJ trerne<a:do de fios azuis e verrne
!has, e dentead:o 11Ih-

o me.:lmo selo foi inc1uido nurn blocD 
corn os demais cornpanherlrosde serie. Opti
mo ,desenho de Pedro Guedes, e excelente 
trabalho ·de impressao da firma Courvoisier. 

EMISSOES COMEMORATIVAS DO 5.° 
CENTENARIO DA MORTE DO INFANTE, 
1960 - Para 0 Continente, os CTT esrnera
l'3ram-se ern mandar executar uma Iindis
sirna serie de selos, condigna do 1iacto que 
pretende relembrar, e pe1a qual sao oredo
·res das rnais en.tusiasticas felicitac;5es. 

E constituida, como todos sabern, por 
6 vala'res, plllra cada urn dos quais 0 arqui
tecto Jose Pedro Roque, corn a colaboro
c;ao do consultor artistico dos CTT, pintor 
Ma,rtins Barata, fez desenhos diferentes. 0 

Es/es nlos, com 01 do;s de pogine ugu;n/e, 
consliluem o. se; •• 0 '0. - exfraordiniJriomen/e be .. 
los e perfeitos - de emis.io portuguese, comemo· 
re/ive do V Cen/enario de Morte do Infante D. 

( Reprodu~ao Hut(lrlzada p t los C. 1'. T.)' 
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(Reproducao autorlzada pelos C. T. T.) 

selo de 1$00 (twagem de 15.000.000) e inspi
radD numa illaninUira cO'm as armas dO' In
fante, da Cronica da CDnquista da Guine, 
de Zurarn; mD de 2$50 (timgem de 3.000.000 ) 
esta representada uma caravela desenhada 
segundO' indica~oes tiradasda carta de Juan 
de La CDsa e dO' livro dO' comandante Qui
rinD da Fonseca, «A Caravela Portuguesa»: 
0' retrato dO' Infante represemtadD nO' de 

temiriD da morte dO' Inf.ante D. Hearique, 
ja DS CTT dO' Ultramar tinham estudadD 
a sua realizacaD, e fixadD DS respectivDS 
mDtivDs. Evidentemente que, CDmD naD po
dia dedxaT de ser, alguns destes lSaD iden
ticDS, nO's dDis departamentO's da adminis
tracaD pDstal pOl'tuguesa. 0 seu desenvDl
vimentD e, pDrem, completwnente diferente. 

o selo de Ca,bo Verde (Esc. 2$00) o.>tenta 
0' retratD dO' Infante, tira,do aqui da cro. 
nica de Zma,ra ; 0' da Guine (Esc. 2$50) 0 

astrolubio; 0 de S . Tome e Primcipe (Esc. 
10$00) a rosa dO's ventos; 0 de AngDla (Esc. 
2$50) a oarta da Mina; 0 de Mo«;ambique 
( Esc. 5$00) uma caravel a ; 0 do Estado da 
India (Esc. 3$00) 0 brazao dO' Infante; 0 

de Macau (2 patacas) a esfera armilar; e 0 

de Tima·r (Esc. 4$50) a divisa «Talant de 

bie faire». 
Os desenhDs saD de J ase de Moura, ;'! 

a impressaD sDbre papel ,p Drcel an a , em 
off-set, da Casa da Moeda. 

Parecem-nDs paI1ticulal'mente felizes DS 
selo3 de S. Tome, AngDla, Mo~a,mhique, 
Macau e Timor, alias integmdos numa be
Iissima serie. 

-

3$50 (tiragem de 2.000.000) e tirado dos ce- r-... - ... --'9": ... ---.... ""' ... ~., ... '"III'III ... I'I:IIIa. 
lebres paineis de NunD GDn9alves ; a divisa 
dO' Infante do selD de 5$00 (tiragem 1.000.000) 
baseia-se numa descricaD da Oronica de 
D. JoaD I e numa ilumimuTa da Or6nica da 
Guine, ambas de Zurara; a barca do sela 
de 8$00 (tiragem de 1.000.000) reprodl."-z uma 
pedra dO' ohafariz de Arroios, existente no 
Museu da Cama·ra Municipal de Lisboa; 
e finalmente a carta da regiao de SagTes, 
ostentada pelD selD de 10$00 (tiragem 
1.000.000), foi Jevantada pelDs serviCDs da 
M3'rinha Portuguesa. ,..._ .... UI.I ___ &U 

Os selos fDram impressDs em heliogra
"ura, em folhas de 100 exemplares (lOxlO) 
pela fil'ma CDUl'VDisier, S. A. de La Chaux
-de-Fcl!lds, SuiCa, em papel palTcel an a, e 
sao denteados 12 1/4 nO' sentidD hDrizontal, 
e 12 112 nO' vertical. 

Ta,mbem as CTT ·dD UltJramar, CDmo nao 
podia ·deix3r de ser, celebramm 0 5.0 cen
ten ariD da morte dO' Infiante D. Henrique 
CDm a emissaD de 1 selD pr.l!ra cada uma 
das 8 provf.ncias ultramarinas, tDdDS com .... --~"'"'""'-.... 
mDtivDs diferentes. SegundO' sabemas, an
t es de ter :sidD determinada, quer para 0 
cDntinente quer para 0' ultramar pDrtl-
gues, a emoissaD comemorativa do 5.0 cerr-

--------+ 

Os oilo belos selos do UifrBmar porfu
gu~s, comemorafivos do V Cenfenario 
da Morle do Infanfe D. Henrique 



ESTA REVISTA 

NllIn estorfo enorme, a que nao vale a 
pena colocar adjectivos, mas que alguns 
ignorantes teimam em ignorar, e ainda por 
cima apoucar, dando-se ao luxo de gastar 
papel a que bem poderiam dar mais uti! 
aplica(;iio, - temos vindo a aumentar e a 
melhorar a nossa revista, e, sobretudo, a 
dar-lhe um ritmo de saida cada vez mais 
apressado, em ordem a ·que ela tenlla uma 
actualidade cada vez maior. 

Mas niio percebem os ignorantes que 
uma revista mensal, de puros wnadores, 
niio e Wll jornal didrio, de protissionais, e 
que, sendo Inensal, tem de dar noticias, em 
qualquer mes, dos acontecimentos do mes 
anterior. 

Como niio sabem os ignorantes, nem so
nham, as diticuldades com que lutwllos, 
mas que podem ser testemunhadas, melhor 
do qlle ninguem, pela tipogratia, que tre
quentemente nos envia um numero, quando 
n6s devemos os dois llnteriores .. . 

Um parentesis para escrever que, duran
te tantos anos de lutas e de sacriticios, te
mos lido algumas cartas com porcarias, mas 
nunca lemos uma carta .da Tipografia do 
«Jomal do Fundiio» a ,pedir-nos /tun cental·O 
sequer. Devemos-lhe algumas «gralhas», mas 
devemos-Ihe tambem esta gentileza, ou esta 
contianr;a, .que com vivissimo prazer Ihe 
agradecemos pela vez primeira, e pilblica
mente. 

E ignoram os ignorantes que e por ista 
tudo que revistas tilatelicas de todo 0 mun
do, como, por exemplo, a maior revista fila
telica do Brasil, 0 «Brasil Filatelico», orgiio 
oticial do rico . Clube Filatelico do Brasil», 
que tem a sua sede em edilicio pr6prio .. 
possui grande massa :associativa, e possui 
hom ens com grandes tortunas nos seus cor
pos directivos, - tem anos em que publica 
wn unico nUmero, e publicou hd pouco, em 

Setembro, 0 seu n.· 126, relerido a «Abril 
a JUIl10 de 1960» ... 

Mas porque serd que os ignorantes niio 
deixam de ser ignorantes, vindo para aqui, 
para 0 Cluhe e para a revista, comandar, 
sim, mas trabalhando, niio palavreando?! 
N6s prometemos-lhes apenas isto: sermOJ, 
honestamente, seus modestos colaborado
res! 

ESTE NuMERO DA NOSSA 
REVISTA 

Porque ';:liUnca usamos penas de payees. 
queremos que fique aqui expll"esso que, no 
meio de tantos sacrificios, este nUm~ro da 
nossa revista, dedicado a v Exposii;aO Fila
telioa Na cion al , Lisboa-60, e numero verda
deiramente extraoI1di.mirio, com tantas pagi
n3l:> e tantas graVUTas, que esta muito abai
xo do que qweriamos, mas muito acima das 
nossas possibilidades, - se fica deve!rJldo a 
generosidade de alguem que nos deu carta 
braJlJ: a ·para faze-lo, e tao branca, tao Iarga, 
tao generosa e tao apagada, que nos colo
cou na situai;aO de, p·ara nao abus3rmos, 
fazertrnos bastante menos do que aquilo que 
queriamos. 

E nem ele 'precisa, - nem s~a necessa
hie escrever mais nada! 

EDUARDO OOHEN 
Numa testa singela, mas amiga e quente, 

comas caracteristicas todas das festas, das 
reunioes e dos jantares de ltd anos a esta 
parte realizadas pelo Clube Filafelico de 
Portugal, - toi ltd dias inaugurado, na nos
sa sede, 0 retrato do nosso s6cio, eminente 
filatelista e grande benemerito Eduardo 
Cohen, administrador da SACOR, e, a !nui
tos titulos, gl6ria da FilateUa portuguesa. 

Niio Izd dt/vida de que nenhuma testa te
ria sido melhoT, para inaugura(;iio da novlI 
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epoca filatelica. Como nenhu/lla outra 
homenagem teria lSido tiio justa e tiio opor
tuna! 

Associando-se a tiio pequena homena
gem, a nossa revista expressa aqui a sua 
admirafiio, a ,sua enorme gratidiio e a sua 
profunda amizade a esse Homem impar 
que se chama Eduardo Cohen. 

EDUARDO HENRIQUE BRITO 

Na recente Exposifiio Filatelica de Mu
nich, da temdtima 'religiosa, 0 nosso preza
do consdcio sr. Eduardo Henriqlle Brito, de 
Leiria, alca1/fou u/lla lIledalha de ouro, por 
motivo da qual por este modo ·lhe enviamos 
sinceras felicitar;oP$. 

NELSON GAMA DO NAISCI
MEN 'DO 

Esteve em Lisboa e deu-nos, por duas ve
zes, 0 prazer da sua visita, primeiro no es
crit6rio do nosso Director, depois neste 
Olube, 0 sr. Nelson Gama do Nascimento, 
secretano da Direq;ao de Portos e Costas, 
do Ministerio da Marinha do Brasil, e 1.' 

secretario da Direc<;ao Ido prestigioso Clube 
Filatelico do Brasil, de cujo ilustre Pres i
dente nos trouxe uma .mensage;m amiga. 

Factoaltamente significativo e que Nel
son Gama do Nascimento nos fez a cntica 
mais aceI'ba a determinado avtigo ha tem
·pos publicado no jomal brasileiro «A Mar
cha dos Selos», e 0 elogio entusiastico do 
aI'tigo de resposta que, de 'autoria do dis
tinto Chefe de Redac<;ao deste Bodetim, sr. 
dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, aqui foi 
pwblicado. 

Esse elogio iniciou-o ele perante a Comis
sao Executiva da V Exposi<;ao Filatelica Na
cional, que se encontrava reunida em ses
sao, e continuou-o pouco depois, mais entu
siastitcamente ainda, na secretana do Clu
be, onde tambem fez as mais elogiosas ~e
ferencias ao artigo «Uma vez por todas! Do 
Presidente aos seus Cons6cios, e do Dir~c
tor aos seus Leitores». 

Lrudependentemente de tal circunstancia, 
que, 1odavia, nos e grato referir resumida
mente, - mais tarde, 0 sr. dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, .semelhantemente ao 
que faz a todos as fidatelistas estrangeiros 
que -passaro pela nossa capital, acornpanhou 
Nelson Gama do Nascimento num largo 
passeio pela cidade, desde a parte nova, 
Areeiro, Alvalade, Aeroporto, etc., ate a. ci-
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dade velha, Castelo, miradouro da Penha de 
Fran~, Bairro Alto, etc., e passeio que, ca
mo nao podia deixar de -ser, acabou no res
taurante tipico «A Severa», onde alguns dos 
melhores cantores da especialidade, como 
Maria Jose da Guia, AlLfredo Marceneiro Fi
lho, etc., dedicaram vanos fados a Nelson 
Gama, cuja boa disposic;:ao, ainda meSITlQ 
ailites da ceia de bacalhau, se prova com 0 
documento junto, que por este modo !he 
remetemos, com urn grande abrac;:o para 
ele, e mais dez para os demaii; membros 
da Direcc;:ao do Clube FilattHico !do Brasil, 
entre os quais 0 nosso querido Hugo Frac
carollo 

COMAN DANTE FE.RNANDO 
BARROS 

Por virtude de um brutal desastre de via
r;ao, tem estado doente, hospitalizado num 
dos quartos particuiares do Hospital ria 
Marinha, 0 distinto filatelista, nosso conso
cio e querido amigo sr. comandante Fer
nando Barros, membro da Comissao Exe
cutiva da V Exposir;ao Filatelica Nacional, 
que, felizmente, se encontra em vias de 
completo restabelecimento, motivo pelo 
qual multo efusivamente 0 cumprimenta
mos. 



Carimbos das nossas oito provincias ultral1larinas, de 1.· dia da serie 
henriquina do Ultramar portugues 

r-

"/ ~ 1); If \, C I rc "" LIt«4S 

Sobrescrito de 1.· dia de emissuo do bela selo brasileiro, em quadra, comemorativo 
do V Centendrio da Morte do Infante D. Henrique , 



Vai ser brilhantissima 

y fxposi~ao Filotelica Nocional 

LISBOA-60 

Tudo se conjuga para que seja efectiva
mente muito brilhante a V Exposi~ao FiIa
telica Nacional, Lisboa-60, - e quanto pode
mosasseverar gostosamente a todos os nos
sos associados, :neste momento em que ef>
crevemos, ou seja a meia duzia de dias an
tes da respectiva inaugura<;ao, pelo Senhor 
Almirante Americo Tomaz, iIustre Preside.n
te da Republica. 

A COMISSAO DE HONRA 
A V Exposi~ao Filatelica Nadonail tem, 

excepcionalmoote, 0 alto patrocinio daquele 
Chefe do Estado, e uma Comissao de Honra 
da qual fazem parte Suas Excelencias os 
Senhores 
Ministro das Comunica~Oes 
Ministro do Ultramar 
Ministro da Educa~ao Nacional 
Secretario Nacional da LrufOI'ffia~ao e Tt:-

rismo 
Presidente da Camara Municipal de Lisboa 
Presidente da Comissao Executiva das Co-

memora<;6es Henriquinas 
Correio-Mor dos C.T.T. 
Director da Casa da Mooda 
Director ·dos C.T.T. do Ultramar 

A COMISSAO EXECUTIV A 
Os muitos, compJexos e, por vezes, trans

cendentes trabaIhos de organiza~ao, apenas 
com uma empregada, e apenas funcionando 
das 22 as 24 horas, estiveram a caI'go da 
Comissao Executiva, designada pela Fede
ra~ao Portuguesa de FiIateIia, por interme. 
dio de uma assembleia rea1izada nas salas 
da aCasa das Beiras». 

Tal Comissao Executiva foi inicia1m.ente 
presidida pelo sr. brigadeko Jose Cunha 
Lamas, que, em determioodo momento, pe
diu a sua demrssao, motiivo pelo qual 
aquela designou, para tal cargo, 0 sr. 
Eduardo Cohen, e sendo os restantes mem
bros os srs. prof. Doutor Carlos Trincao, 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, coman
dante Fernando Barros, Manuel Marques 
SEI:l13, dr. Jorge de Melo Vieira e eng. Ant6-
nio Ehtdio de Santos. 

Tendo acompanhado de perto os traba
lhos da Comissao Executiva, tpodemos asse
gurar que todos os seus componentes foram 
incansaveis e entusiasticos, com invulgar 
espirito de eqwipa, pelo que todos eles sao 
credores ·da gratidao dos filatelistas pOI'tu
gueses. 

OS OOMISSARIOS DA 
«LISBOA-60» 

Comissario nacional foi, como de costu
me, 0 nosso premdo cons6rio Henrique 
Mantero. 

E comissarios regionais foram: 

Abrantes- Manuel Gueifao Ga1ri~a 
Angra do H eroismo - Nualeo Filatelico 

de Angra do Heroismo 
Barreiro - Dr. Carlos Jose da Cruz e 

Fran~ 
Bombarral - Humberto SousiaJha Maca

trao 
Braga _. Amadeu Rega10 
Caldas cUl Rainha-Sergio W. de Sousa 

Simoes 
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Castelo Branco - Narciso Mello Bras 
Coimbra - Clube Filatelico do Centro 
CovilM - Dr. Francisco Feio 
Evora - Juventude Sport Clube 
Figueira da Foz - Dr. Artur Beja 
Funchal- Dr. Jose da Cunha Tavares 

da Silva 
Leiria - Gr6mio ,Literario e Recreativo 
OIMo - Dr. Alexandrino Passos 
Oliveira de Azemeis - J oaquim da Silva 

Ledo 
Ovar - Clube Filatelico de Ovar 
Ponta Delgada - Nuc!eo Filatelico Micae-

lense 
Porto - Angelo Correia 
Santarem - Circulo Cultural Scalabitano 
Torres Vedras - Jose Hip6lito 
Valenc;a - Jose Gonzalez Garcia 
Viana do Castelo-klberto Hugo Castel

-Branco 
Vila Nova de F amaliciio - Fennando Ri

beiro OOOrio Alves 
Vila Franca de Xira-Ant6nio Joaquim 

Faria Amaro 
Vila Real de St. Ant6nio - Emilio Diogo 

Costa 
Viseu - Clube Filatelico e Numismatico 

de Viseu 

NO ULTRAMAR,' 
Angola - Centro FiJatelico de Angola 
Cabo Verde - Clube Filatelico de Cabo 

Verde 
Estado da India-L. M. de Noronha 
Gume - Corn. Carlos Alberto Salgueiro 

Rego 
Macau - Eduavdo Augusto Gracias 
Moc;ambique - Clube Filatelico de Mo

~arnbique 
S. Tome e Principe-Joao Paulo Rego 

Teixeira 
Timor - Cap. Helder Sarmento 

OS PREMIOS DA V EXPOSIQ,AO 
FILATELICA tN ACliON AL 

Integrada nas ComeanoI'3~oes Henriqui
nas, a V Exposi~ao Filatelica Nacional tera 
dois Grandes Premios, valiosissirnas pe~as 
de ourivesaria, oferecidas pela Comissao 
Execl:ttiva daquelas Comemora~Oes Henri
quinas, e ccxnfeccionadas pela ccxnceituada 
~Ourivesaria Morais», da Rua Nova do Al
mada. Para as classes classicas, um grande 
selo em prata, tendo ao centro uma grande 
cruz henri quina a ouro, esmailrtJada a verrne
!ho; e para a olasse temlitica, uma p~a 
iguaJ, mas roais pequena. 

Alem destes dois Grandes Premios, ha-

vera : ,para a Seq;ao Chissioa : 3 medalhas 
de ouro, 7 de vermeil , 11 de prata, 8 de 
bronze oprateado e 11 de bronze. Para :l 

Sec~ao Tematica : 1 de ouro, 1 de venneil, 
3 de prata, 4 de ,bronze prateado e 8 de 
bronze. 

Para ,todas as classes, havera ainda va
rias e belas salvas de prata, oferecidas pelo 
Clube Filatelico de Portugal, pelo comissa
rio Henrique Mantero, pela senhora de 
Eduardo Cohen, etc., jarros de prata, ofe
recidos pela Casa J. Ell, pela Casa Ehidio 
de Santos e opo,r Domingos Sacramento, 
uma preciosa gravura antiga, oferecida pela 
Casa A. Molder, e muito material ,filatelico, 
oferecido pelos cornerciantes F. Castel
-Branco & Filho, Ld.·, de Viana do Cas
telo, e «Mercado Filatelico», do Porto, etc., 
etc., etc. 

OS JURIS 
Para fazer parte do Juri, vern proposita

damente a Lisboa 0 famoso Sir John Wil
son, Ba.I1t., K. C. V. 0 ., que ja nos visitara 
a quando da Exposi~ao Filatelica Interna
donal Lisboa-53. 

Havera dois Juris, assim constituidos: 

CLASSES CLASSICAS 
Sir John Wilson, Bart., Major Alex3lndl'e 

Guedes de Magailhaes, Dr. An,t6nio Fragoso, 
Prof. Doutor Carlos Trincao, Eduardo 
Cohen, Henrique Barbosa de Mendon~a, 
Jose Gonzalez Garcia, Manuel Marques 
Sena. 

CLASSE TBMATICA 
Dr. A. J. de Vasconcelos CaI'Valho, Dr. 

Ant6nio de Mmeida FigueiredO', Eng. Anto
nio Eladio de Santos, "Tenen.te-Coronel Fran
cisco Cardoso Salgado, Dr. Jorge de Melo 
Vieira. 

OS INSCRITOS 
Encontram-se inscritos os seguintes ex

positores: 
Classes Classicas - Srs. Jose Auguste 

d'Oliveira Alvarenga, Manuel de Jesus Bal
tazar, Francisco Sousa BaI1bosa, Viriato Fer
reira Barbosa, cornamdante Fernando Bar
ros, dr. Artur BeJa, Jorge G. Ribeiro Borra
lho, Jose da Purifica~ao Morais Cal ado, dr. 
Montenegro Carneiro, dr. A. J . de Vascon· 
celos Carvalho, Francisco Jose Paramos 
Baptista Carvallio, dr. David da Silva Cris
to, Jose Cohen, dr. Jose Ant6nio de Almei
da Dias, eng. Paulo Seabra Ferreira, Ma
nuel GueifaO' Ga,Jri~a, eng. Manuel Ribeiro 
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Marques Gomes, Arnaldo Ferreira Gonc;al
ves, Jose Hipolito, Heinrich Katzenstein, 
Kuno Kochniss, Carlos da Rocha Leitao, 
Pedro de Aldl.IlJtara Coelho de Lima, coroned 
Adriano Vieira Coelho ·dos Santos Macedo, 
P,aulo de Oliveira Sa Machado, Jose AntOnio 
de Magalhaes, prof. doutor Ant6nio Hen
rique Rodrigo de Oliveira Marques, ·dr. Ant6-
nio Marc;al Correia Nunes, dr. Roberto Vaz 
de Oliveira, Nicolas de Gory O'nehll, cap . 
Sidonio Bessa Paes, Americo Mascarenh3s 
Pereira, Francisco ·da Horta Raposo, Ant6-
l11io Ferreira Rodrigues, Manuel Perinhas 
Sen a, cap. F. Lemos da Silveira, prof. dou
tor Fernando de Freitas Simoes, Raul SOil
res, eng. Manuel Andrade de Sousa, Carlos 
Gonc;a1ves Sousa, coronel Joao Candido de 
Figueiredo Valente, Vitorino Leonardo de 
Sousa Valverde e Hernani dos Santos Vie
gas. 

Classe de Literatura - Francisco Sousa 
Barbosa, dr. A. J. de Vasconcedos Carvalho, 
prof. -cioutor ·Antonio Henrique Rodrigo de 
Oliveira Marques, Clube Filatelico de Por-tu
gal, Eladio de Santos, Sergio W. de Sousa 
SimOes, Eduardo Cohen, eng. Antonio Ela
dio de Santos e «Jomal Filatelico». 

Classe Temdtica - Jose Augusto de Oli
veira Alva.renga, Eduardo Doutd de Andra
de, eng. Jose de Almeida d'Avila, Sport Lis
boa e Benfica, Eduardo Henriquc Brito, .To
se Joaquim Cabrita, Joao da Sih'a Campelo, 
dr. Abel Salazar Carreira, Jose de Gois Ro
mao Coutinho, Augusto V.ieira Deorook, 
Jorge Luis P. Fernandes, Albano Augusto 
Ferreira, Arnaldo Ferreira Gonc;alves, Felix 
da Costa I1ha, Pedro de Alcantara Coelho 
de Lima, Hermes da Fonseca Nobre, dr. 
Anibal Alp da de Paiva, ·dr. Joao Vieira Pe-

reira, Miguel Ramalho Pinto, Miguel Pimen
tel Saraiva, D. Maria Elvira Semedo Sarai
va, Jose .de Matos Serra, cap. F. Lemos da 
Si!lveira, Alntonio FeIlI'eira Soares, D. Fernan
da Maria da Camara Soa.res, Raul Soares, 
Adolfo Ferreira Sousa e D. Maria da Concei
C;ao Hernandez de Sousa. 

Classe de Hanra - Esta Classe, eIlOI1ffie 
c esplendorosa, na segunda fase da eJGposi
C;ao, compreendera as preciosissirnas colec
c;oesdos srs. Antonio Joaquim Correa Ju
nior, Eduardo Cohen, Herman Ulrich, prof. 
doutor Carlos Trinciio, coronel Vitorino Go
dinho, dr. Antonio Fr agoso, .dr. Jose Ant6-
nio Almeida Dias, major AIlexandre Guedes 
Ide Magalhaes, Manuel Marques Sena e Jose 
Gonzalez Garcia. 

o PROGRAMA DA 
«LISBOA-60» 

5 de Novembro as 17,15 h.-Inaugurac;ao da 
1." fase -cia ExposiC;iio, no Palacio Gal
veias, no Campo Pequeno. 

6-Almoc;o oferecido it Imprensa, Ii Radio 
e Ii Televisiio, no «Restaurante Gambri
nus». 

100000Ga!1den"'Party,. na Estufa Fria, ofereci
do pela Camara Municipal de Lisboa. 

13-Almoc;0 oferecido a Sir John Wilson, 
Bart., K.C.V.O., no «Restaurante Tava
res». 

13-Encerramento. 
IS-Banquete dos Juris, no «Restaurante 

Comodoro». 
17--Abertura da Classe de Honra. 
20-Banqt:ete de encerramento e para dis

tribuic;ao ·dos premios, no «Hotel Avis». 
20-Encerramento da Exposic;ao. 

V £ N D £ - S £ 

Tode a existencia em selos novos e usados 
de Portugal e Ultramar. Valor existente em selos 
novos. pelo preco do custo. Esc. 60.000$00. 

RESPOSTA A J. FIALHO D': MACEDO 
fLHAVO Telf.23349 



CRONICA DO 

XIII 

. ~ ilal.tlisl.as 

~Ut Ita" 6tJ'lam 

Em urna das minhas or6nicas anteriores, 
referi-me a alguns filatelistas nossos, que 
eu considero vel'dadeiros campeoes, e que 
nao puderam comparecer a Exposi~ao de 
Barcelona. 

Vale a pena focaliui-Ios, porque isso dara 
melhOO' impressao de nossa filatelia. 

o dr. Mario de Souza, depois .de con
quistar a medalha de ouro ern Nova York, 
aurnentou e me1horou consideravelmente a 
sua caJec~ao, tendo como ponto mais alto 
a aquisi~o da unica folha, inteira, do ollio 
de boi de 60 reis, conhecida ate hoje. Esta 
folha, comprada na Suic;a, tern 60 selos, no
vos. Adquiriu tambem urn bloco de 40 se
los novos, do 50 reis azul dla tel'ceira serie 
dos Imperadores, bern como urn bloco de 
32 selos do 80 reis da mesma serie, e urn 
bloeo Ide 20 selos do 100 reis. Alem desta~ 
duas ~ rams: urn bloco USADO de 12 
selos do 300 reis, da serie acima referida, 
e urn bloco de 10 selos de 260 reis, usado, 
da mesma serie. 

o sr. Femlinand ,d'Almeida resolveu ex
por em Lond-res. 0 que vai apresentar nao 
sei ainda, mas... tenho absoluta eerteza de 
que vai ser grande surpresa 'para 0 mundo 
filat6lico. Vejam .. . Ele possui ce.rca de 150 

! HUGO 
Por 

FRACCAROL/ \ 

exernplares dos ·altos val ores, 180, 300 e 600 
reis, da serie dos inclinados, a seg: .nda se
ne ,de selos emitidos pelo Bra~Il . Aeredito 
que n~nguem tern esta quantidade, Foi ele 
quem adquiriu 0 famoso bloco de 12 exem
plares de 600 reis da colec~ao CaspaIJ', ale:n 
de urn marav~oso par do 600 novo, canto 
de folha , da mesma colec~iio. Tern cerea de 
700 olhos de boi. ~ 0 rei dos tr?tes-beches. 
Tern t',ma Inglaterra sensacional, e urn CO'1-

junto de carimbos do Imperio excepoional. 
Tenho a certeza de que fara uma grarlde 
exibi~ao em Landres. 

Sobre d'Mmeida, vou transmitir urna 
grande noHcia. Ele aeaba de sen- convidado 
pelo presidente da exposi~ao de Lon dres , 
para expor em urn quadro da Classe de 
Honra, COlT. pe~as 'raras ·de suas colec!;oes. 
Quem hi for, procure ver este quadro, e de
pois vera se exagerei. Notem : A Classe de 
Honra desta exposi~ao oontara com somen
te 21 quadros. Nada mais. Se ele recebeu 
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este convite, deve ter side porque e1es, em 
Lon dres , s~bem 0 que ele possui. 

o dr. Evera.1do Leite ja e bern conhecido 
em Lisboa. Ele conquistou, em 1953 um~ 
medalha de ouro, e em 1956, em Nova Ior
que, teve 0 primeiro PTemiO da cIasse La
timramericana. 0 gropo julgador .cIesta clas
se tinha-Ihe dado a medalha de ouro com 
brilhante, mas 0 juri pleno melhorou com 
o gram,de PTemio desta classe. 

o dr. Niso Viamna comparece em Bar
celona com 30 quadros, mas nao com os 
seus «olhos de boi», que reooberam meda
lha de ouro em Nov-a Iorque. £lIe mandotl 
maravilhosa coleq;ao especializada de ca
rimbos do Imperio, e os «olhos de boi», 
bem melhorada, sera enviada para Londres. 

Ternos ainda 0 dr. Ivo Ferreira .ela Cos
ta, do Rio Grande do Sul. Eu nao 0 oonhe~o 
nem vi a sua colec~ao, mas sei que e urn 
grallld:! entusiasta, estudioso e desbragado 
comprador. 0 segundo xifOpago do «olho 
de boi», esta com ele. 0 primeiro esta com 
o dr. J . A. Almeida Dias, de Lisboa, temdo 
sido exposto em Palermo. Ailean ·desta p~, 
sei de numerosas outras, muito raTas e va
liosas. Nao sei ·se este conjunto esta mon~ 
tado, assim. naD tenhD elementos para saber 
e intonnar qual a importancia ·real de sua 
colec~ao, entretanto acredito que nele te
mos ou teremos muito breve Dutro cam
peaD. 

Estes sao os granides ausentes de Barce
lona, mas, como em filatelia temos cons
talll1:emente stm'presas de todos 0'5 quilates, 
e bern possive1. que neste grande territ6riD, 

como 0 nosso, existam alguns filatelistas 
desconhecidos, dignos de se apresentarem 
em certames in·ternacionais. 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E S~PIA, T AMANHO 

INTERNACIONAL 

PE9A, EM QUALQUER COMER

C/ANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 



SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores 
que pretendem relacionar-se com colec
cionadores portugueses, entre eles: 

INGVAR SJOKVIST - Lantmataregatan 
10 - Goteborg tt. - Suecia. 

JOAQUIM TORQUATO DE ORNELAS-
122 17th Street - Pacific Grove - Cali
f6rnia - U.S.A. 

R. DBLAHA YE - 5, Place Van Cleem
putte - Mont-St.-Amand - Belgica. 

BENJAMIM SCHWARTZ - 2682 West 
2nd Street - Brooklyn 23, New York -
Apt. 5K - U.S.A. 

GABRIEL GARC1A - Apartado Correos 
GUm. 553 - Madrid - Espanha. 

KENEDI EGON - XX. Mozsar-u. 9. -
Budapest VI - Hung'lia. 

JAIME MASET - Apartado n.· 59 - San 
Feliu de GUJixols - Espanha. 

MAZZACHIODI ANGE - Boite Postal~, 
117 - Bastia (Corse) - Alernanha. 

DISTRIBUIDORA FILATELICA GALLE-

HENRIQUE MANTERO 
Encontra-se semp·re as ordens de 
todos os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
Pra~a da Alegria, 58-2.o-A 

Telefone 28176 
LISBOA 

Selos CI&ssicos. Modernos. Tem6ticos 
COMPRA - TROCA E VENDE 

GA - San Andres, n.· 94 - La Coruna -
Espanha. 

D. SIMON CABRERIZO - C/Collatla 
Baja n.· 2 - Fraga (Huesca) - Esparnha. 

SPIROS SFICAS - P.O. Box, 267 -
Khartoum - Sudiio. 

ALFONSO POSSE ROMERO - Pardo 
Bazan, 28-4.· - La Coruna - Espanha. 

WILHELM GEHRCKE - Blurnenstrabe, 
1 - Hamburg 39 - Alemanha. 

DR. RICARDO LASO ESPEJO - Villa
lurnbroso - (Palencia de Castilha) - Es
panha. 

CARMELO FERRER - Embajadores 
140-2.d-U3 - Madrid 5 - Espanha. 

DANIEL DESCHAMPS - Boite P()l5tale, 
1.222 - Abidjan - (Rep. da Costa do Mar
fim). 

Estes enderegos sao indicados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
i!ossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsability OUr part. 

Ces adresses sont donnees sans en
gagement ni responsabilite de notre 
part. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEL 

em 

Ovar - Argoncilile - Serzedo 
Oleiros - Porto 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Telefones PA<;OS DE BRANDAO 

234 

Fabrico de cartolina e todos os 
papeis fraccionados em resrnas 
---- e bobines ----

F ab rico manual e 
l1lecanico de sacos 

Escrit6rio e Sede ern 

s.. PAlO DE OLEIROS 



o Infante dos 

Descobrimentos 

Mar i ti m 0 s 

Peto DR. JOAO AFONSO C6RTE REAL 
SeereMrjD de Seee"D de Hil/ori. d. Sociedede de G'Dgrefje de Li.bce 

UMA PALAVRA NECESSARIA 

S gNDO a Filatelia, como e, na realida
de, 0 melhor meio e a mais interna
donal forma de dar a conhecer a to-
do 0 mundo q£lalquer acontecimento 

digno de tal relato, afig£lra-se do maximo 
interesse que, neste ano j£lbilar das opor
tunas cOl11emorar;oes do Quinto Centenario 
da Morte do Infante Dom Henrique, a/em 
da bela e nobilissima serie de selos relativos 

ao notavel acontecimento, 0 lprestimoso Clu
be Filatelico de Portugal se associe, de for
l1Ia tiio saliente, ao memoravel feito histo
rico que, com tunta exuberancia, todos os 
continentes estiio vivendo, e os mares sen
tem e aplaudem, na vibrante ondular;iio das 
suas ondas, cujo estrondoso eco se cO/werte 
em aplat/so. 
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o INFANTE DOM HENRIQUE 

GENIO TUTELAR DE PORTUGAL 

INFANTE DOoM 

HENRI QUE 

RETRATO DE DOM 
HENRI QUE 

\ 

L------------------~ 

«Este nobre prIncipe houve a e: :'a
tura do corpo em boa grandeza e foi 
homem de carnadura grossa e de lar
gos e fortes membros; a cabeladura 
havia a'gum tanto alevantada; a cor 
de natureza branca, mas, pela conti
nuacsolo do traba'lho, pelo tempo tor
nou-se doutra forma», - ass-m se do
cumenta na Cr6nica escrito por Go
mes Eanes de Zurara_ 

Efigie do sabio, num dos 

quadros dos trrpticos que 

se encontram no Museu 

das Jane1as Verdes, deno

l1linados Painiis de S. Vi

cente. 
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EM TORNO DA OBRA HENRIQUIN A DE DESCOBRIMENTO 

E CONQUISTA 

A incontestavel prioridade dos descobri
mentos maritimos dos pootugueses, na cos
ta da Africa Ocidental, e urn facto digno de 
regis to. 0 seu genial obreiro foi 0 Infante 
Dom Henrique, baseado em estUJdos reali
zados por S6'.l i'I1II1ao Dom Pedro. Nao ha 
duvida ode que os ,descobrimemtos mariti
mos constituem a cupula de urn largo e 
previo conhecimento geograftco e politico, 
das terras e das gentes. 

Nao satisfaziam as pequenas viagens. 
porque as necessidades iam aumentando. 
Navegar em pequenos mares interiores e fa
zerem-se de vela ao oceano ,as frageis embar
ca<;oes, nao saJtisfazia 0 desejo do Infante 
Dom Henrique, tao avido de conhecer em 
toda a sua grandeza 0 mar-oceano que fica
va Ifrente' 11 sua patria. 

Junto ao CaJbo de Sao Vicente, encdntra
vam-se algwnas casas, que <SIe iam agruopan
do ao jeito de vila do InfaJnte, mas, inicial
mente, Ter<;a NaJval ou Sagres. 

Al6m de tudo, Dom Henrique era reli
gioso ccr.wieto que, num gesto amplo, de
sejava <libro<;ar as terras descobertas, com 
o SD:1,tido pratico de os padres missiClna
rios as converterem a doutrina crista. Oeste 
mcdo, a sua generosa ac<;ao foi coroada de 
vitoria triunfal. 

Seu pai, 0 valoroso monamca, nomeou 
Dom Nuno Alvares Pereira Condestavel do 
reino, segundo no cargo que, anterionnen
te, havia sido desempenhado por Dom Al
varo Peres de Cast ro, no tempo do rei Dom 
Fernando. Assim, com 0 faJrnoso Condesta
vel , em seu cavalo e de escr ,do do broslio de 
aI1Il1as no hroco, 'Para se 'defender ·dos viro
tOes despendidos pelo inimigo c&Stelhano, e 
com vigor inquebrantavel, acompanhaJva el
-rei e 0 arcebi,SiPo de Braga, todos 1110 inten
to de, com galhardia, vencerem a batalha 
de Aljubarrota, a qual, segundo 0 cronista 
Femao Lopes, firmava a '~IlJdependencia. 

A consolidacao do triunfo impunha-se a 
certeza de uma inteira toranqumdade b6lica, 
so pCl:sivel com a alian<;a levada a cabo pe
los embaixadores Dam Fernando Afonso de 
Albuquerque e Louren<;o ,Anes Fogac;a, ao 
tempo em Lc,-,dres. Data, portanto, de 9 de 
Maio de 1386 0 traJtado de paz e alian<;a as-

sin ado em Windisor, com 0 qual el-rei Dom 
J oao I e RicaI1do II da I:nglaterra dariam 
11 hist6riade todo 0 mundo urn exemplo 
unico. 

Depoos deste passo, por si s6 notavel, 
mAro se havia de efootivar, 0 casamento 
com que a providencia dotou a :na<;ao. 0 
aJjustamento da uniao matrimoniaJ da fUha 
do duque de Lencastre com 0 rei ·de POI'tu
gal. 

o islamisrno 'apoquentava a nobreza, c, 
para afugenta-lo, haJvia que, sem descanso, 
dar guerra aos infieis. Ir 11 pra<;a forte de 
Ceuta, onde '5e encontra,vaJrn as hostes per
seguidas na peminsula Iberica. Dom Joao J 
e seu filho Henrique entusiasmamm-se com 
a viagem a Ceuta, que conreberam e 'l'ea1i
zaram no meio ·da mais afDrtt:JI1aJ:ia deciJsao, 
para engrnndeaimento do reino. Os apoios 
de Dom Duarte e de Dcm Pedro ainda mais 
possibilitamm os intenotDS paterna.1s, POl' 
que a propria mae, com uma dignidade lou
vavel, s6 DS animou 11 conquista na dureza 
,da guerra. 

De POSitLVO apenas se sabe, e e 0 sufi
ciente, que a primeira acCfio na costa afri
cana serviu de agigantaJdor passo 'ao pros
seguimer::l to das navega<;oes para 0 suI. De
vemos, pc'rem, .concluir que, resolvidD este 
problema, oachamento de terras aD lango 
da Africa seria 0 merit6rio trabalho dos na
vegadores po r tug u e s es, superiol'!11ente 
orient ados pelo quinto filho ,do rei DOom 
Joao I e ,de Dona Filipa de Lencastre, 0 

qual, em 4 de Marco de 1394, nasceu na ci
dade do Porto, e, a 13 de NOovembro de 
1460, faleceu na sua Vila do Lnfante, e ago
ra se evoca em celebra<;6es grandiosas e 
m=oraveis. 

Urn facto admiravel resultou, na verda
de, da situa<;ao privilegiada que oos nossos 
mareantes encontraram a !SIerUS pes. Portu
gal 6 WtlJa 'Praia 11 beira-mar plantada, guar
necitda de PO!'ltos , como 0 do Restelo, donde 
sairam, mais ta!'lde, as caravel as, e 0 de La
gos, para dele se apro:l·rem ao mar DS ba
teis, logo no inlciD do movimento. La diz 
DiDgo Gomes .nas Relacoes, e n:l sua cate
gorizada qr ,alidade de mo<;o da camara do 
Infante DOom Henrique, que, em 1415, sabia-
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PROMONT6R]O DE SAGRES 

Extremidade sudoeste tde Portugal, «onde a terra acaba e 0 mar c0l11e9a» 

..se de certo «Dom J oao de Crasto» - detur
pac;:ao de Castro - «ao servic;:o especial de 
navios», concerteza com 0 intuito de nave
gar. Mas, na realidade, odesenvolvim.ento 
dos trabalhos nauticos deu-se, entre nos, 
quando 0 Infante se estabeleceu no Algarve. 

A pratica cia arte de navegar teve a sua 
escola - seja tom ada no sentido {JIrientador 
- ern Sagres. Ali se estudavam as materna
tieas, cosmografias e a ciencia 'niutica. 

Com tentativa repetida, Gil Eanes conse
gue chegar ao cabo Bojador que, «ate aque
Ie tempo, nem por escritura nem par me
moria de nenhuns homens, 'mmca foi sabi
do determinadamente a quaJida.cte da terra 
que ia alem do dito cabo». 

Tudo se fazia com 0 desejo de descobrir 
o processo de, por via maritima, se atingir 

a famosa Ind~a, pois que, no capitulo VIII 
da Cronica do Principe Dom Joao, e evi
denciado 0 conhecimento das tradic;:5es da 
antiguidade sobre 0 aludido caminho. Ji 
nos fins do seoulo quinze alguns experimen
tados viajantes portugueses aceitaram 0 

reino do Preste Joao da Etiopia como 0 

tIDico rei cristao do oriente. Contribuiu, de 
inicio, para 0 referido conhecimento do In
fante, a sua leitura do Livro de Marco Patio-
10, Que 0 irmao Dom Pedro lhe teria of ere
cido. 

Ao determinar as suas oI'dens,a1ias sern
pre rigidas, 0 Lnfante Dom Henrique obri
Lava ao maximo do servic;:o, como aconte
ceu ,::om a navegador Antao Gonc;:alves, -a 
quem a Cronica da Guine se refere desta for
rna: «que nem soomente daqueJla terra de
sejava daver sabedorya, mas ainda das In-
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dyas, e da terra de preste Joham, se seer 
podesse», isto no que respeita aD insilstente 
desejD da melhor e cOl!l'scienciosa explQlI"a
!;ao da costa ocidental da Africa. Tentativas 
por ten-ra, comO' ate entaD se havia pratica
do,as viagens dos ·portugueses it India e ao 
interior drus tel'ras africanas, des de os prin
cipio'S ,do secuIo quinze, passaram a inten
sificar-se com 0' espirito de devassa para an
gariar novas dados do problema. 

Embora as >referencias do impo~tante 
Livro de Marco Paulo, ·que, ao ,regressaT do 
estrangeiro, ap6s treze anos sobre 0 feito de 
Ceu.ta, 0 Infante Dom Pedro trouxe a seu 
irrnao Henrique, outros elementos de estu
do apareceram, e que fazem a vintena bi
bliDgrafica da genese Drientadora das lIlave
ga!;Oes prim arias 'dos poptugueses, ate it 
Guine, quando falece 0 principe do mar. 

Dentre as teocias, eram conhecidas e es· 
tudadrus as dos autores de envergadura cien
tifica, tais comO': Arist6teles, Cesar, Cicero, 
Edrisi, Estubao, Flavio, Her6doto, Hesiodo, 
Homero, Josefo, Lucano, Ovi,dio, Pedro Alia-

I 
I 
; 
~ ( 

r 

co, Polibio, Plinio, Ptolemeu, Salustio, Sene
cas, Tito Livio, Valerio Maximo, Vegesio e 
outros. 

Caliltou com ele¥ada inteligencia Luis de 
Camoes, considerando bem «indita gera
!;ao, altos infante:;», nos Lusiadas, IV, SO, a 
pJeiade de regios filhos qt:·e mais deram 
p·foveitos it sua terra nata,l, para aorescen
tar, em escala jamais igualada, e eternamen
te pro,veitosa, pelos dominios temporais, di
latando a fe catolica, e alal'gando 0 territu
rio. 

As navega!;oes para a ilha da Madeira e 
os ISUcessivos descobrimemtos das ilhas Ca
nartras e do arquipelago dos A!;ores, dao, 
em certa medida, 0 valor dos esfw!;Ds do 
inicio das viagens dos nassos marinheiros, 
orientados !por Sagres, com O\SI ICOlnhecimen
tos obtidos pelo Inf<lJnte, que procu.ra cons
tantemente aperfeicoar as embarca!;oes, e 
repara na utili dade indispensavel dos varios 
inst:rumentos, como apetrechos que, nO' con
junto, deram a ciencia miutica da vida e 
ohra de Dom Henrique, 0 lIlavegador. 

INF ANTE DOM HENRI QUE 

ReprodUl;:uo de Wit quadro a oleo do Gabinete Portugues de Leitura, 
do Rio de Janeiro, da autoria do pintar Jose Malhoa 



44 BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL 

Com 0 prosseguimento das viagens ao 
longo do contorno bojudo, da costa de Afri
ca, ate ao Bojadbr, decorreu " primeira 
epoca, mas logo se ultrapassou, .por meio 
de navega\=ao mais ousada, que, IIlO ana de 
1436, atinge 0 Porto da Gale, no denominado 
rio de Ouro, e rnuitos desejava.m servir, e, 
par isso me5I11O, solicitavam missOes onde 
ganhassem prestigio e acrescentassem a fe 
eo imperio. 

A viagens para novas a:uharn.e:Itos suce
dem-se ao cabo Branco, f<n do rio Sooegal, 
cabo Verde, rio Nuno, quando se exploram 
as ilhas de Cabo Verde, ~as ·quaes mandou 
descobrir 0 virtuoso infante Dorn Anrique 
e as fez povoar-, como narra Duarte Pache
co Pereira, no Esmeraldo de Sitii Orbis, 
livro primeiro, capitulo 28. 

«No ~no do SCIllhor de MCDLX, 0 sc
nhor Infante Henrique adoeceo na sua viii:!. 
que esta no lcabo de SCao) Vkente, da qual 
dOClllca morreo em 13 de novembro do mes
mo ·a.nno, numa quinta feira», mas as nave-

ga\=oes continuam, sendo mesmo as de 
maior relevo depois do funesto aconteci
mento. 

o comando das navega\=Oes passou logi
camente pall"a a al\=ada de el-rei de Portu
gal, ao tempo Dom Duarte, e, como se co
ollheoe bem, 0 movirnento maritimo intenso 
e de ertvergadura vai, sabretudo, ate ao rei
nado ventl.;roso de Dorn Manuel. Assim, pa
ra cOllJCI'etizar 0 assunto, va.le a pena I'eCOI'
dar ,que 0 periodo da dinastia Joa,nina, ou 
de Aviz, em que as navega~ e descober
tas maior intensidade tomam e mais obede
cern ao espirito cientifico, compreendem-se 
entre 1383 e 1521, nos reinados, portanto, de 
Dam Joao I, Dom -Duarte, Dom Afonso V, 
Dam Joao II e Dorn Manuel I. 

Como pouco au quase nada se conhece 
dos primeiros anos da vida do il!llfante Dom 
He:J ri que, <S6 com 21 anos damos peIa sua 
apari\=ao oficial nos sucessos de Ceuta, em 
1415, momenta em que os quantiosos gastos 
com~am a superar, mas em util e generosa 

INFANTE DOM HENRIQUE 

Dutro aspecto da fortaleza de ~agres, donde 0 «NO!Vegador» sonhol./ 
o l11undo moderno 
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sc converteu a empresa, que chamaria mui
t05 dos escassos dais milh5es e meio de ha
bita/n1es, e aumentaria sem mimero. Seja 
como for, esses trabalhos trouxeram CQl!1-

sigo inUrneros .problemas para os assuntos 
cientificos, com vista ao caso ecoo6mico, 
mas enriqueceram sobremaneira a geogra
fia, valorizaram a her:ildica, pu:leram rna
tivar uma literatura repleta de ensinamen
tos, e a politica achou 0 seu amplo carn.po 
de e:qJansao. Contudo, a arte nao 'Pode de 
modo algum ficar esquecida, porquanto ga
nhou vistas lavgas, e para n6s a igreja de 
Santa Maria de Belem bem 0 atesta, assim 
como, galgando 0 Tejo, temos a Torre, que 
e joia de alta valia. 

Os vestigios materiais relatives aos des
oobrimentos maritimos legaram-nos 1.::Ill 
conceito de hist6ria semi-valorativa, para 0 
registo de metade dos casos, como nos dei
xou dito Craiset e Schapenhauer, 'Para nao 
fazermos referencia a ou1lras fontes, que, 
alem das cronicas, ahrangem as reJac;5es 

sobre viagens e descobrimentos. Por todos 
os continentes, os vestigios portugueses 
atestam a nossa passagem, taJnto em detcr
·minadas Iegendas, como em certos monu
mentos, isto para ja nao referir os imens03 
habitos das papulac;oes, do d;olclore e a re
ligiao, que, em larga escaJa, abrange 0 mUll
do pisado pelos portugueses. E, com efei
to, as reminiscencias desprezadll!S ou tidas 
em considerac;ao, evidenciam aos estrange i
ros como singraram os lusiadas. 

No Arquivo Nacional da Torre do TOOl
bo, entre preciosos docwnentos manuscri
tOOl, existem diplomas reg10S, outros ema
nados de enti::lades com direitos senhoriais 
e bulas POJlJtificias, servindo de magnifica~ 
fontes Idiplomaticas, de valorosas inform a
C;5es hist6ricas pa!l'a, quando coru;ultadas, 
darem escla!l'eCimentos de real interesse. 

o descobrimento maritimo do continen
te, depois localizado a norte-oddeJlJtal do 
oceano Atlantico, tern merecido a preocupa
c;ao de alguns investigadores, e as concIu-

INFANTIE DOM HENRIQUE 

Urn momenta de estudo sabre a rota das lnavegaf;oes, segundo 0 

quadro a oleo do pintor Sousa Lopes 
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soes apresentam"5e semp re com varias ca
racteristicas . 

Uns 'POem certa duvida no ana da sua 
realiza~ao, outros a.dmitem alguns nomes 
para as descobertas daquelas pa.ragens. 

Mas, nern GO a trad i~ao oral, como a te 
alguns estudos escritos atraves <los tempos, 
encaminham-nos, quase dirernos afoitamen
te, p ara a deo.'ida solu~ao . 

Porem, estas viagens, n ao oficiais, eram 
da in teira responsabilidade dos seus mari
nheiros e, por isso mesmo, nao mereciam 

INFANTE DOM 

HENRIQUE 

Tal como se publicou nUlIIa edi-

9QO inglesa de «Os Lllsiadas», si

wando-se na epoca da sua aC9QO 

militar em Ceuta. 

o infante ostenta a insignia 

Ordem da Jarreteira . 

most ra-se guerreiro de lan9a 

c£:do, aUIll de pioneiro dos 

bril1lentos maritimos. 

as defen!ncias doutras aparatosas navega
~oes IIlO m ar-oceano. 

Os caminhos maritimos das viagens nor
dicas teriam em vista a Terra Nova, a Groe
landia e 0 Lavrador. Numa palavra, tod.l 
aquela parte norte da America, cuja costa 
e I.:!ma infinidade de terra finne. 

Tern-se p'rocurado, por arredondamento, 
neste ult imo lSeculo, inves.tigar as viagens 
de Colombo, e poueo se ha dedicado ao es
tudo largo das viagelIls do noroeste. 
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UMA CARTA DO MAIOR INTERESSE HIST6RICO 

Na carta, aJias do mais elev.ado interesse, 
que 0 cronista Gomes Eanesda Zurara en, 
tendeu mandar a el-rei Dom Afonso quinto, 
entre outros assuntos de importancia, pode 
lerose a seguinte passagem: «Que vos pa
recia que seria erro se de tao santa e Hio 
virtuosa vida nao ficasse exemplo, nao so
mente para os principes que depoi's de 
vossa idade possuissem estes Reinos, m::t~ 
aincla por todolos outros do mundo que de 
sua escritura cobrassem conhecimento, por 
cuja razao aos naturaes haveria causa ,de 
conhecer sua sepultura, perpetuando sacri
ficios divinos, para acrescentamento de 
sua gloria"" , «E os estrangeiros trazeriam 
seu nome ante os olhos, 'com grande lou
vor de sua memoria", 

Por isso mesmo, ainda alude a citada 
carta «quanto desejaveis ver postos em 

escrito os feitos do senhor Infante Dom 
Henrique». Segundo nos e dado conhecer, 
encontra-se a carta datada de Lisboa em 
XVIII de Fevereiro de 1433. 

o infante Dom Henrique, quinto filho 
del-rei Dom Joao I e de Dona Filipa de 
Lencastre, nasceu na cidade do Porto, repe
timos, no dia 4 de Mar~o de 1394, e, sesse.nta 
e seis anos mais tarde, veio a f.aJecer na 
Vila do Infante, no Algarve, junto d o pro
montoriode Sagres, a 13 de Novembro 
de 1460. 

Os Portugueses, dada a situa~ao geogra
fica da na~ao, ja des de tempos re:uados 
faziam , embora de maneira desordenada , 
aG suas proezas Ino Mar-oceano. Ha mesmo 
vagas noticias de navega~ao para 0 suJ do 
cabo Nao. 

Por isso mesmo, nao hesitaram em re-

Po"meno/' do Padriio dos Descobrimentos Maritinzos, que se encontra no Terreiro da BOLl 

Esperan{XL, em Beiem, vendo-se (i figura da Rainha Dona FilipCI 
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gistar esses feitos ·al6m da pr6pria tradi
~ao oral, 0 apontamento manuscrito, e la 
djz Joao de Barros da «razao por que 
os marinheiros nao ousavam transpor 0 
cabo» Bojador, visto ele «incurvar a terra 
de mui longe, e ao respeito da costa que 
atnis tinhamdescoberta, lan~ e boja para 
aloeste perto de quareta legoas (donde des
te muito bojar lhe chamarao bojador ... » 

o desconhecimento cientifico era 0 

grande obstaculo, e tambem urn dos maio
res feitos do Infante foi converter em es
cola os conhecimentos atribiliarios, despre
zados e ignorados dos nossos marinheirvs. 

Procurar, ainda, la fora, tanto pelos es· 
critos como, de igual modo, pelos utensi
Iios e aparelhagem adequada, a melhor for
ma de navegar. 

Ao mesmo tempo que, muito bern, pro
curava meditar mms pianos gigalIltescos 
para «dilatar a Fe e ° Imperio», dentre os 
quais a Guine e a India gozavam de privi
legiado lugar. 

E, por isso, refere 0 cronista que uge-

ralmente somos ensinados ·da expenencia 
que todo bem-fazer quer agradecimento». 

Por outro lado, «em que se conta a ge
rac;ao de que descende 0 Infante Dom Hen
rique», filho do d6cimo rei de Portugal, 
que, pela mao fiel de Nuno Alvares Pe
reira, V€!!lCeU a rnemoravel batalha de Al
jubarrota, e «filhou a rnais nobre cidade 
de Cewta, em terra de Africa, foi casado 
com Dona Filipa, filha do Duque ide Alen
castro, e innao del-rei Dom Henrique de 
Inglaterra IV, filho de Joao, duque de Len
castre, e innao igualrnente da rainha de 
Oastela, Dona Catarina, mulher de .oom 
Hell1.rique III. 

Resultou, pois, de toda esta trama ata
vica, urna fortaleza de corac;ao e agu!d'eza de 
engenho, que lI1ele atingiram elevado grau, 
visto que era sempre desejoso de «acabar 
grandes e altos feitos. Mas, em seu peito 
aberto jarnais couberam «luxuria nem ava
reza». 

A hist6I1ia nao se inventa porque, ape
nas, regista e ill!terpreta, e, por esse mes-

Monwnento comemorativo dos Descobrimentos, onde se destaca 0 pormenor da 
estdtua do Infante Dom Henrique 
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rno motivo, nao deixaremos de transcre
ver urn interessante passo da cronica da 
Guine, onde se narra 0 seguinte: 

«Este foi 0 Principe ·sem coroa segundo 
meu cui dar, que mais e melhor gen1e teve 
de sua eriaC;ao. Sua casa foi urn geral aeo
lhimento de todolos do Reino, e muilo 
mais dos estrangeiros, cuja grande fama 
fazia aerecentar muito em suas despesas; 
qt-,e eomunaImente se achavam em sua pre
senc;a desvairadas nac;6es de gentes tiao 
afastadas de nosso usa, que quase todos 
o haviam por maravillha; de aJnte 0 qual 

'.' h, ..... ~ 

:,-

nunea nenhurn soube partir sem proveitosa 
bern feitoria». 

«Todos seus dias passou em grandissimo 
trabaIho que por certo entre todaIas nac;aes 
dos homens, nao se pode j)a.Jar daIgum 
que mais grandemente semhoreasse si mes
mo. Duvidoso seria de contar quan10s pa
res de noutes seu·s olhos nao conheceram 
sono, e 0 covpo assim all!stinado, que quase 
pare;;ia que reformava outra natureza. Tan
ta era a cOllltinuac;iio de seu trabaIho e por 
tao aspera maneira, que assim como os 
poetas fingiram que Atlas, 0 gigante, sus-

...... . ____ a ... .......... . . . , .... . . . . _____ ... .... .. . . '. 

Monumental Padruo dos Descobrimentos, visto do Mosteiro dos 
Jeronimos, em Belem 
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tinha os ceus corn os ombros pela grande 
sabedoria que em ele havia a cerca dos 
movimentos dos corpos celestiaes, assim as 
gentes do nosso rcino traziam em voca.bulo 
que os grandes trabalhos deste Princip.! 
quebralIltavam as altezaJS dos montes». 

Para a epoca ,henriquina, admira que 0 

plano de descobrimentos maritimos em
preendj,cfos pelo Infante tivesse ·abrangido 
tao larga zona rterrestre do continente afri· 
cano. Todo este trnbalho maritimo pode 
bem observar-se no planisferio de Fra Mau
ro, o ' qual goza da vantagem de ter sido 
mandado executar pelo regente do Reino
ao tempo Dom Pedro - cujo cuidado foi 
possuir urn documento serio OClJde, com 
minucia, estivessem representadas todas as 
tcrras deman.d:adas pelos navios do Infante 
Dorn Henrique, a frente dos quais seus 
capitaes obraram prodigios, conc1uindo as
sim a primeira fase das IIlavega!;Oes dos 
Portu·guese.>. 

Evidentemente que, ao realizarem-se as 
grandes comemora!;oes henriquinas, houw 

o pfoposito louvavel de, entre 0 grande 
publico, tomar acessivel a maior obra, e \) 
sel'Vi!;o, .de grande projec!;ao universail, que 
os mareantes lusiadas conseguiram levar 
a bom cabo, corn os resultados mais evi
dentes. 

Nao seria, portanto, aconselhavel, na 
passagem do Quinto Centenario da Morte 
do Infante Dom Henrique, perder-se 0 en
sejo, por exemplo, das mais representati
vas marinhas do lIIlundo virem a Sagres, 
e ·depois ·a Lisboa, patentear 0 seu regozijo 
pela figura his toI'ka, a tantos titulos lValo
rosa, do seu perCl'usor, 0 Infante Dom 
Henrique de Portugal. E. dentro de unUI 
apote6tica afirma!;ao, assim foi neste ano 
de 1960 da gra!;a do Senhor, entre as datas 
de 4 de Mar!;o e 13 de Novembro, respec
tivamente nascimento e lIIlorte do genial 
empreendedor, conhecido em toda a parte 
por uHerurique, Ie Navigateur». 

Atentando nos escassos meios dos pri
meirru tempos, de pronto se vailoriza :I 

ac!;ao infantista que, como se sabe, apenas 

o famosa triptico do pintor Nuno Gonfalves, vendo-se, no Iquadra central, a figura do 
Illfante Dom Henrique em recolhimento, embora de chapeiriio 

Ita cabefa, como usava iJ?m Sagres 
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dispunha das embareac;5es de vela, tais 
como as naves e as baa-cas, da eapacidade, 
quase uniformes, dos cern t.oneis, dum mas
tro doade pendia a vela quadrangular, e 
P.oueo mails. Log.o a seguir, aparecem as 
naus e a «fustalha», especie de embarca
c;ao de rffiIlOS que, dado 0 seu J1Umero, bern 
serviram na conquista de Ceuta. Era, con
tudo, a proximidade do cOl1torno da Africa 
que aliciava os noss.os desej.os de navega· 
C;6es, mas contrariava essa mesma vontacl.e 
aquele cabo Bojador, de navegabilidade im
pertinente a que, numa segunda viagem, 0 

esoudeiro Gil Eanes conseguiu por termo, 
e penetrar para alem, numa vit6ria que, 
s6 mais tarde, n.o das T.ormentas, recupe
roudificuldades, aplanadas em seguida com 
a decisa.o regia de tram.smllldar a n.omen
clatura geognifica em cabo da Boa E'spe
ranc;a. 

Entao, mesmo ja cOl1a1uida a acc;ao pes
soal do Infante, dado 0 seu passamento, 
a obra pr.osseguiu em t.oda a sua pujan;:a. 
As obras b.oas prosseguem sempre, s6 as 
mas baqueiam por carencia de valor. 

A LARGA ROTA DAS EMBARCAQaES DE DESOOBRIMENTO 

Sulcavam, pois, os vast.os mares, os na
vios latinas deoominados por carave1as de 

Portugal e do Algarve, para desenvolverem 
.0 servic;.o de Deus, chamar a civilizac;ao, 

Rampa lateral da parte ocidental do Monumento dos Descobri
mentos .Maritimos dos Portugueses 
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humanizar as desvairadas gentes. Sao es
tes aspectos a integrar na genese da epo
peia sem paralelo. 

Entretanto, e de lSempre, 0 oceano Atlan
tico desempem:hou papel decisivo na mar
cha d'as navegac;:5es dos descobrimentos, 
vencendo assim os seus objectivos porque, 
na realidade, desvendaram com pericia os 
segredos inlliner()ls dos ventos e das muJ. 
tiplas correntes dos mares-oceanicos. Das 
viagens de cabotagem tOllnava-se necessa
rio passar as arrojaidas navegac;:5es de allo 
mar, e 1'oi isso, como todo 0 mundo 
admira, qce Os Portugueses conseguiram, 
para ensinar aos estrangeiros, muitos dos 

quais agora numa homenagem unica vieram 
propositadamente a est a pequema praia Iu · 
sitana, dizer de sua justic;:a, por intermedio 
dos seus almirantes e marinheiros. 

o exame das corudic;:6es navegaveis do 
oceano Atlantico obrigou a sucessivas ten
tativas que, realizadas em diferentes epa
cas, foram possibilitaJLldo 0 autentico co
nhecimento desse ,importante mar, don de 
resultou a obra-prima da irmanidade : Por
tugal-Brrusil . 

o conceito da ciencia nautica dos Por
tUgtleses foi , a bern dizer, a ,sua maxima 
vitoria, que, em larga escaila, p6de con
ceder-nos a prioridade da denominada na-

Rampa lateral da parte oriental do Monumento dos Descobri
mentos Maritimos Portugueses 

".. 
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vega!;ao astronomica, de excelentes resul
tados pniticos por causa da utiliza!;ao dos 
instrumentos de observa!;ao, como 0 astro
hibio, 0 quadrante, a bale.>tilha. Depois, a 
agulha de marear ou bussola, que veio pos
sibilitar os metodos de navega!;ao certa, 
porquanto os marinheiros vieram da pra
tica para a teona, no que visa a arte de 
navegar. Com orgulho, pode afirmar-se que 
os Portugueses criaram, sob todos os as
pectos, a16m da arte, a ciencia de nave
gar, para descobrirem a terra ate enta~ 
desconhecida, em pormenor, mas 'Ilesse ca
pitulo a personalidade ·de Pedro Nt:.nes, que 
transformou as cartas quadredas em re
duzidas, com escala constante para os me
ridianos, bem merece uma justa lembran<;a. 

Ressalta desta pequena resanha apenas 
urn pemsamento, que surge da forma mais 
natural: 0 Infante Dom Henrique indicou
-nos a llJniversalidade, com todas as suas 
vantagens e, 0 que e mais, possibilitou a 
Port! ~al a propriedade ,de urn territ6rio 
provincial ultramarino, cuja homogenidade 
se patenteia em pleno seculo vinte. 

Se quisermos ser justos, podemos filiar 
a nossa tendencia universall na circunsti'm
cia del-rei Dom Joao I ser quem, contra 
todas dificuldades, conseguiu fazer wna 
Universidade em que seu filho - 0 Infante 
Dom Henrique - pagana a professores 
para ccmpletarem 0 seu ensino superior, 
integrando-a deste modo 'Ilt:ma categoria 
it pal'te, como seu protector na caJPitaL 

Antes do movimento maritimo, a nossa 
~cnte ocupava-se quase em exc1u5li.vo da 
agricultura, e pouco mais. A guerra cons
tante, alias numa luta de gloria, porque 0 

territ6rio se alargava, para beneficio dos 
vindouros. 

o avan!;o pela costa atlantica de Africa, 
num sentido de priori dade exclusivo, de
l am-nos - para todo 0 sempre - logo 
no inicio do seculo quinze, mna posi!;ao 
unica, cujos resultados ainda estao paten
tes, tanto na ilha da Madeira, como nos 
A!;ores e Cabo Verde, seguindo-se Gline e 
Sao Tome e Principe, Sao Joao Baptista 
de Ajuda, Congo e Angola. 0 Atlantico tern 
sido, pam os PoI11:ugueses, uma verdadeira 

A Fe, a Poesia e a Arte, ,no monumento Padriio dos Descobril1lentos, em BeUm 
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Um aspecto do Mont/mento de B etem, vendo-se uma teoria 
de descobridores e de navegadores 

coroa de gl6ria, que, de modo culminante, 
a aq:ao indomavel dos iClescobridores con· 
.seguiu ultrapassar, quando derrubaram 
o Adam·astor, para irem a India, ap6s a 
tomada de Moc;:ambique. 

Deve dizer-se ·ainda que, numa incessante 
continuidade de viagens, ohegamos mais 
al6m, para cOnseguirmos Macau e Timor, 
isto para, apenas, referirmos 0 territ6rin 
existente na posse Ide Portugal, pOI'que mui
tos mais descobrimos. 

Nao admira, portanto, que a brilhant~ 
Hist6ria dos Descobrimentos Maritimos dos 
Portugueses possua largos capituJos, e, sem 
dificuldade, constitt'·a sempre motivo ali
ciante de estudo, dada a 'sua extraor:dimiria 
divel'Sidade. Mas, na verdade, nao se torn·a 
possiveI, nestas escassas linhas, dilatal', 
mesmo em paIidas palavras, uma escassa 

historia da trama da evoluc;:ao do nosso 
movimento no mar-oceano, cuja imliciac;:50 
se executou no AtIi'mtico, para, mais tarde. 
passar aos oceanos Indico e Pacifico. 

Remontar a acc;:ao ·dos Portugueses em 
todos os gran des mares, e mostrar a ta
refa extraordimlria de urn pavo que, ao 
mundo, .deu novos centros .de actividade, 
tanto no campo religioso, como no comer
ciaI e sodal, e ate mesmo amoroso, por
qU1nto, como se afirma, se Deus criou os 
pretos e os brancos, n6s crhimos os mula
tos .. . 

Ao mesmo tempo, marcanu-se, por to:h 
a parte, as maiores transformac;:oes de vida , 
as quais consistem tantas vezes. e por tan
tas forma,s, em resultados onitidos da con
vivencia portuguesa com os indigenas des
sas regioes, ,distantes e diferentes. 
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A COMPARTICIPAQlf.O DE ESTRANGEIROS 

A colabora~ao resultou fecunda, e re
monta a epoca de Quinhentos, por isso 
mesmo foi poosivel a Vasco da Gama ter 
a sua disposi~ao 0 piloto arabe que, iao 
bern e certamente, 0 ajudou na condusao 
da viagem do descobrimento maritimo de 
Melinde ate a ·desejada terra indiana de 
Calecwte, que tanto abrilhantou os JlOSSOS 

feitos das grandes viagens, conforme se en
contra ate&tado pela documenta~ao inte
ressante, ha pouco revel ada por investi
gadores notaveis, do que existe no arquivo 

dos assuntos ambes do Instituto de Estu
dos Orierrutais, que faz parte da Academia 
das Ciencias de Leninegrado, onde os Rus-
50 S guardam certo numero de manuscritos. 

Contudo, ao exami.nar-se a preoiosa, 
ainda existente quantidade Ide ~:JJforma~Oes 
manuscritas, numa parte apreciavel desco
nhecida, temos desde ja a impressao nitida 
de que, sem perda de tempo, se imp5e a 
Por tl' gal , Espanha, Fran~a, ItaJia, Dina
ma<rca, Alemanha, Russia, isto Ina Europa, 
rproporcionar essa devassa Constll"'t".. acom-

Nau ,Portugal, vendo-se ao fzmdo 0 projecto do arquitecto Coti
nelli Telmo, para 0 monumento ao Tnfante 
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panhada de uma leitura - nao facciosa -
a fim de se escJarecerem tantos factos his
toricos adoI'Illecidos, mal estudados, mas 
impregnfIJctos de testemunhos dispersos. 

E por isso mesmo que, dentro em bre
ve, .na Alemanha Ooidental, serao publica
dos os estudos de Alexandre de Humboldt, 
dados alias rebatidos, na devida oportuni
dade, pelo visconde de Santarem e, malS 
tarde, por Joaquim Bensaude, no que res
peita ao que ele negava da prioridade do.> 
Descobrimentos Maritimos dos Portugue
ses, cuja iTIiiciativa filiava nos navegadores 
Normandos, confundindo-a, para a incJuir 
em normas germanicas. 

MaG a verdade veio a provar, sem difi
cu1dade de maior, ser a ciencia nautica 
peniJnsuJar a tomar 0 comando cientifico 
das navega!;Oes no mar oceano, devido 11 
genial concep!;ao do incJito Infante Dom 
Henrique, detent or de incontestavel verdade, 
atestada por documentos existentes, agora 
trazidos a lume na Monumenta Henricina. 

Surge, ,assim, toda a verdfIJde da obra 
gigantesca operada pelas barcas, nat!S e ca
raveilas, entre outras embarca!;oes que, ao 

tempo, suJcavam os mares em demfIJll:da de 
novas terras. Esses mares ignotos, esses 
mareantes esfor!;fIJdos, esses achados impor· 
tantes, constituiam um conjunto unico, que 
so Porh.:·gueses entendiam, ajudavam e 
guardaram pelos tempos fora, como im
perio depois convertido em u idad~ terri
torial, subdividida em provincias ultrama
rinas. 

A realidade e que «estes ifantes que di
zem03» - grafou-o Fernao Lopes - «sai
ram todos tais e tao bons, que de nenhum 
rei que da Espanha nem mais alongada 
terra fosse se Ie que semelhaJrutes filhos 
ouvesse» . «Os filhos deste nobre Rei intei
ramente tern tal louvor, ca todos the fo
rom sempre tao obedientes, assi soIteiros 
como casados, que nenhum estado nem 
crecimento de honra os pod,e mudar, pOt:co 
nem muito, do santo proposito da obedien
cia.» 

Deste modo destemido fala a cronica, e 
corresponde 11 inteira verdade, observada 
apo3 seculos, quando a historia ganha iI 

sua verdadeka autenticidade. 
Nao ha sombra de duvida de que tanto 

Do lado do rio Tejo, po de observar-se melhor a grandez.a do Padriio do seculo XX 
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o casamento como a descendenJCia decorre
ram na Iinha recta dos ,actos felizes, ese, a 
talho de foice, juntarmos as treguas com 
Castela, deparamos com 0 quadro proprio 
para a transcendente empresa. 0 rei Dom 
Joao I opdenava aDs filhOlS Henrique, Duar
te e Pedro, que ca9assem 0 porco bravo 
pelos montes, em correrias de aspecto be
lico, talvez para adestni-Ios nas lides da 
futura conquista de Ceuta, que, na Idevida 
oportunidade, se converteu em realidade. 

A transform·a9aO do pais - ate entaD 
agricola - obrigava-o a uma extensiio co
mercia! com exigencirus desconhecidas e 
progressivas, a medida que as navega90es 
se desenvolviam ao longo da costa da Afri
ca, na tentativa constante de, por mar, 
atingir a India das especiarias. 

Ao largo da costa da Africa, n'.llTIa ten
tativa CClllJ.>tante, prosseguiam as navega
!;oes - a que poderemos denominar de es
tudo - a fim de, com tod,a a seguranp 

possivel, singrarmos atraves das dificuIda
des lendarias, das quais 0 Adamastor seria 
a maior. Porem, a cartografia de que 05 
Portugl·eses iam progressivamente dispon
do, habilitava-os a mais ousadas proezas. No 
en tan to, os gran des obreiros do Infante, 
que, depois da Conq!.lista de Ceuta, 0 aju
daram, foram, sem duvida algu;ma, com 
a 'sua viagem em direc!;ao ao suI, Joao Gon
!;alves Za'reo, acompanhado por Tristao Vaz 
Teixeira, ousados descobridores da hlha do 
Porto Santo. Os mesmos Zareo e Vaz, 
desta feita na lCompanhia de Bartolomeu 
Perestmlo, no <linD ,de 1419, depararnm com 
a i1ha ch Madeira. Mas, por assim dizer, 
os feitC':> preambuIares dos Portugueses no 
oceano Atlfmtico prosseguiram no sentido 
das ilhas Canarias, e no desejo do conheci
mento total do arquipelago dos A!;ores. 

(Conclui no p6ximo mlmero) 

«Fossa Merce 0 amo passad,o em esta cidade (LISBOA), me dissestes 

qWJ,;'/,to deJ@javeis V(!)I' pl'J'8tO~ €1m escri,ta os f(')ito's dJo senlwr Infante Dom 

II f)itriq1t(~ - vosso tio». 

CARTA DE ZURARA A D. AFONSO V 



ANONCIOS 

Pago bern. Portugal I Vendo antlgo~ e mo· 
a Ultra mar. Colec~oes, derno •. Bons de.con-
pnc(\tes, stocks e ao tos. L\.qta pre ~ 0 B 
qullo. G R ATI S 

Ferreira da Silva - Pra!;a do MunicIpio, 

32-5.' (Elevador) LlSBOA 
Telefone,q 366496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez. Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sob rescri tos de 1.' 
Dia; Maximos e Inteiros. Pre~ario a pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange!
ros a $03 cada franco. Jose Plnto Duarte 
- Rua de Mo!;amb!que, 56-3."-Esq.-Lls
boa - Telefone 842083. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gues, troco por selos para a sua colee
~ao, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3." _ . LlSBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta 11 secre
taria do Clube, ao n." 22. 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Compram-se os n ." I, 2, 3, e 4. Ofertas com 
pre~o, 11 Secretaria do Clube, ao n." 27. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco, ou compro, pagan do bern . Res
posta 11 secretaria 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 pre~o 11 Secretaria do Clube, ao n." 25. 

Selos com erros, novos, de Portugal e 
Ultramar, compro, pagando bern. Cartas 
a Secretaria, ao n." 22. 

Belgica - Contra 100-200 selos de Portu
gal e Ultramar, 'dou em troca a mesma 
quantidade e valor em selos da Belgica e 
do Congo - R. Delahaye- 5, Place Van 
Cleemputte - Mont-St-Amand - Belgica. 

ECONOMICOS 
Thorki'l Svindt - Negociante de Selos

Gl. Kongevej 39 - Copenhague - Dina· 
marca. Troca selos 100-10.000 em cad a carta. 

Walter Bercht - Caixa Postal, 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
animais, flores e crian~as, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moodas ou selos em 
geral. Corr. port., ingl., esp. e ooemao. 

Contra envio de 100 a 300 sellos de Por· 
tugal y Ultramar, remito ,de 100 a 300 Es
pana, Col6nias y Cuba. - Tambien base 
Yvert, hasta remesas de 50 NF. - Manuel 
Miyares, Bamco HeI1l'ero, Oviedo, Espana. 

CATALOGO YVERT 1960 - Vffilde-se urn 
em estado impecavel, por 155$00, incluidos 
os portes . Resposta 11 Secretaria do Clube, 
ao n." 28. 

First Day Covers ,and Maximums sup
plied. PERES DA COST A - Largo da Ca
mara - Mapuca - Bardez - India Portu· 
guesa. - Procura cOITeb-pondentes no Ultra
mar. 

FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Rua 
Nascimento Silva, 257 - Ipanema - Rio 
de Janeiro - Brasil - Permuta e compra . 
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises 
SuI Americanos. Prefere selos usados. Base 
Yvert. 

RICARDO PENA ASSIS - Rua Joao Pi
nheiro, 375 - Carating - Minas GerailS -
Brasil - Desejo trocar ·selos com coleccio
nadores ,de todo 0 mundo. Resposta garan
tida. 

Compor-am-se Boletins do C.F.P. 60. 61. 62. 
Resposta com o.ferta 11 Secretaria ao n ." 30. 

Desejo series novas completas, despor
too, escotismo, flora e fauna de todos os 
paises, especialmente Portugal e UJtramar. 
Base: catalogo Yvert, ou segu.ndo ace,r
do. - Zbignis Albrecht - Reja 23 m. 8-
Szczecin 5 - Po16nia. 

FALSOS DE 'BATECA 
Dent. (10 val.) ; nao dent. (10 val.); so

bret·axa Z Ih s/100; 20 ang. dent. carimb. 
«DOKA» (em mau estado) . Vende ou troca 
meJho.r oferta. p.ropostas ao S6cio 2602 ate 
31-11-60. 



1 
Nao, sao, felizmente, muito frequentes, 

as falsifica~Oes de selos pDrtugueses, e tal 
vez menos ainda as fal5'ifioa~oes de sobre
cargas. 

De urn modo geral, as que existem sao 
grosseiras, e sao, mais ou menos, conhelCi
das. 

Muito pelo contnirio, as duas sobrecarr
gas que hoje vimos apontar sao totalmente 
des:::onhecidas. Nao conseguimos eacontrar
-Ihes referencias. E mostni:l11~las a inttme
ros filatelistas e comerciantes, dos maiores 
e melhores, e todos eles, COiffi uma Unica ex
cep~ao qUal!l,to a primeira sobrecarga, pe
remptoriamente nos afimnaram nt.moa as te
Tern visto. 0 que mais a.rreigou a nossa con
vic~ao de serem duas sob<recargas falsifica
das. 

2 
Vma e ·a sobrecarga «Multa», sobre tres 

selos Cere5 dos Ac;ores, 1912-13, de '12, 1 e 2 

centavos, respectivamente n.D' ISO, 151 e 153, 
do Cat:ilogo Simoes Ferreira. 

Tal sobrocatrga ~ vermelha nos dois pd
meiros, e verde esCUTO no terceiro selo. 

Tanto a irregularidade de tintagem das 
letras de «Multa», como a colocaC;ao desta 
palavI'a, raspel:::ti,vamente acima, em cima e 
pOl' baixo da palavm «Ac;ores», levam a con
duir tratar-se de uma sobrecarga com ca-

Pelo 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

rimbo de borracha, e falsa, ou, como admi
tiu Henrique Mantero, ensaiada pelos C. T. 
T. locais, mas sem autoriza~ao superiolI .. 

Para que fiique complet'a a histOria, seja 
dito que os tres exemplarres referidos foram 
por nos adquiridos, recentemente, num Iote 
de cerca de duas centenas de se10s com eI"
ros, '!la «Casa Molder». Pagamos aqueles 
tres exemp,lares a Esc. 5$00 cada, depois do 
Hermlnio nos ter dito nao saber do que se 
tI'atava, nero a pToveniencia. 

ESCl.l!Sado salientar que ·aquele pre~o por 
nos pago Masta - mas nao destroi, claro! 
- a ~on·viq;ao da fuIsifica~ao. 

3 
A ou.t-ra e a sobrecarrga Ide urn aeroplano, 

ao ce.1tro, :cercado pelo sol, tendo por cima 
«31-3-922», e por baixo «31-3-923". no selo de 
2 cents., ca,rminl atejolado, de Moc;ambique, 
n .D 157-b do Catruogo Simoes Ferreira. 

SU.POlffiOS tratar-se de qua,lquer cOOmbo 
de borracha usado em sobrescritos, e que 
alguem aplicou sobre este ·selo. 

Adquirimos este exemplar na Casa Bar
ros, da Rt·a ,do Arsenal, '!laO nos recorda
mos se POI' Esc. 5$00 ou 10$00, no meio de 
urn precioso lote de provas e erros de Me-
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~arnbique. Entre as pmvas, algumas que 
saD pe~as uniJCas. E tudQ 'Proven-iente de 

uma mesma cDlec~aD, ignDrarnos de quem, 
mas que deve ter sidD colecciDnadQr de 
M~ambique, e de grande categO'ria. 

SQbre este carimbO' e sabre as duas da
tas nele incluidas, pedimos para Moc;:ambi
que inf01l'l11a~Oes que ainda 11aD recebemos . 
Mas nem POT istD demO'I"amO's estas nDtas 

ap,ressacias sobre esta sO'brecarga, efectiva
mente interessante, dadQ que, tendo-a mDS
trado a quase tDdO'S O'S cDmerci3lntes de se
IDS de LisbO'a, e a urn sem nUmero de fila
telistas, to'dO'S eles 11'05 declararam nunca 
a terem vis to'. 

4 
Cad a qual e 0' que e e PO'de. E n6s supo

mO's naO' termos necessidade de !repetir que 
naO' somDS, naO' queremos ser, urn cientista 
Oll urn doutrinadaT da fila-telia. QuandO' 
mui,tQ, urn estudante. ComO' nQ restO', mes
mD na nossa prQfissaO', - etemamente urn 
estudamte. 

PO'r isto, se aqui registamO's estas duas 
sobrecargas, e pOTql!e a sorte nQS rtJrO'uxe it 
maD exemp,lares que nQS parecem desconhe
cidO's, senaQ unieO's. E na esperanc;:a de que 
a1guem nO's fO'me~a esclarecimentDs, que 
aqui seraD registadO's, e com vivissimo5 
agradecimentQs, nO'S5QS e de quantQs por 
estes assuntDs se interessarn. 

o sO'brescritO' de 1." dia da serie de selos 'henriquinO's (ed. dO's C.T.T.) 



PORTUGAL UNO E INDIVISIVEL 
Porque a existencia de duos Filatelios, 
uma Ultramarina e outra Metropolitano? 

\~-----------------------

A gralilJdeza da historica iheranca Uiltra
marina, deixada pelos nQl3S0S antepassados, 
corresponde, como e obvio, e proporcional
mente, enonne copia de canseirns, es.forcos 
e trabalhos, por parte dos elementos go
vernativos. Porern, este facto nao implica 
que iodos aqueles que lIlao tenham funCOes 
oficiais, se sintam desobrigados do contri
buto mDral que devem 11 Nacao, alheando
-se deliberadamente, e sDb 01 pretexto de 
que aos outros e que compete pensar, de 
tDdo 0 problema de canicter extra indivi
dual, que de qualquer forma diga respeito 
11 grei. 

Sugerir solucoes para esses prDblemas, 
dentrodo mais puro espirito coru:."1:rutivo. 
e funcao que compete a to:1os nos, e a 
cada urn em pal'ticular. 

o problema que YOU apresentar, e que 
pode aspirar a holOlJ"aS de tese, resultou d:t 
constatacao de faetos normais e cDrriqUei
ros, tao normais, que nunoa nos interrDga
mos oobre se, na realidade, estarao certos 
ou errados, e ja ultrapassaoos pelo tempo 
e pelos acontecimentDs . Este problema pode 
ser equacionado muitD simplesmelILte, po
rem a sua soluCao podera nao ser simples, 
desde ja convenho. A'S Dpinioes abalizadas 
e construtivas, que Dutros possam aprese!l
tar, esolarecerao -pDr certo 0 melhor cami
nho a seguir. 

Antes de entrar propriamerute nD assunto 
desta cronica, !festa-me acrescent!ar que 
nunca Duvi nem Ii a menor referenoia a 
este problema, mas daqci me penitencio 
cb .. de ja, se outrem me antecedeu. 

Nao podemos negar que existe urn di
vorcio profundo, nao so no espiri10, como 
na forma, erJJtre a Filatelia Metrapolitana e 
,a Ultramarina. POl'Ven1Ura, a existencia de 
dois C.T.T., trabalhando independente e se
paradamente os vanos temas das emissOes 
nacionais de selos, !Segundo Drientacoes e 
ideias proprias, tenha contribuido para 
tal situacao. Mas nao e esta, por certo, 

Pelo 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

a causa primana. Outras houve, que ad ian
te referirei, e que, a meu ver, deverao 
ser consideradas fundamentais. 

Esta diferenciaCao, tanto 1110 espirito ca
mo na forma, entre as duas Filatelias, toma 
foros de axiomatica, pois que todos nos, fila
telistas, consideramos normailissima a exis
tencia de ernissoes destinadas a Portugal 
Ultramarino, segundo as varias Provincia.~ 
Mas se atendermOO3 11 nossa unidade his to
rica, ja nao vemos justificacao suficiemte
mente forte e valida, para que selos de Por
tugal nao possam circular indistintame.'lte 
em qualquer parcela do n0550 territorio na
cion<IJl, seja ele a Madeira, 0 Alentejo, a 
Guine ou Timor. 

ActualmD;J;te, nao podlemos conceber, 
evidentemente, que a rprOVITICla do Minho 
teniha emissao de selos pr6prios, diferen
ciada no espirito e na forma, dos selos, 
digamos, da provincia ,do Alentejo. 

Como todos sabem, ha uma contraclicao 
mais aparente do que real entre a nossa uni
dade historica e 0 1I10SS0 desmembramento 
geogritfico, pois que, atraves dos seculos, 
o genio portugues, inmanando e ama-Iga
mando as vanas parcelas dos nossos teni
torios ultramarinos e metropolitano, identi
ficando-as pelas mesmas aspiracoes e ideais, 
coruseguiu rum mil<IJgre, cham<IJdo unificacao 
espiritual. 

Devemos rever 0 problema da Filatelia 
pOl'tuguesa, 11 luz das realidades hist6ricas. 
e base<IJTIdo-nos nas permissas fund amen
tais, tanto morais como politicas, que sem
pre nortearam a Nacao Portugt:esa, at raves 
dos seculos, e estas dir-nos-ao que Portu
gal, embora parcelarmente disperso pelo 
Mundo, e uma entidCllde historica, UIl1a e in
divisive!. 
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Na base duma trilogia geognifica ilus6-
ria, que se compraz ern dividir Portugal 
em tres zonas, Continentail, Insular e Ultm
marina, e que devernos procurar a razao 
da existencia, em tempos idos, de tres Fila
telias que agrupavam respectivamente os 
selos emitidos para Portugal, pam as iIhas 
da Madeira e A~ores, e para as provincias 
UItramarimas em globo. Actualmente, estas 
estao reduzidas a dUM, a primeira, que 
inclui os selos emitidos para ,portugal e 
!has ,adjacentes, e a ultima, que continua 
a manter os sellos .das restantes provincias 
do UItramar. Esta ·trilogoia geognifica lev.l
-nos a admitir e aceitar a diferencia~ao que 
existe, tanto no espirito como na forma, 
entre os selos emitidos pelos dois CT.T., e 
a esquecer, ,afinal, a universaJidade do n03-
so pensamento, da nossa vivenci'a e da 
nossa Ulnadade historica. 

A unifica~ao da nossa FiIateIia Nacional, 
parr-a ser urna realidade, tem de processa'f
-se, nao atmves de considera~oes geognifi
cas, mas sim atraves da identifica~ao hist6-
rica, e da paJavra PORTUGAL, a enciJmar 
todo e quailquer selo a emitir futuramente, 
e que passaJria as.sim a circular, Lndistinta
mente, ern qualquer paI'Cela do nosso terri
torio, seja ele Portugal ContineJrutal, Insular 
ou UItramarino. Esta solu~ao estaria assim 
de acoI'do coon 0 processo evolutiva da 
nossa unifica~ao espiritual, englobando-se 
numa mesma e unica designa~ao as varias 
Provincias Pomuguesas. 

FazellJdo urn estudo 'atento ·das varias 
emissoes insUilares, verifica-se que, na base 
de cansiderandas historicos, e nao no dos 
geognificos, e que se operou a desapareci
mento das emissoes para a Madeira, Fun
chal, Ac;ores, Horta e Poo,ta Delgada, assim 
como a sua substituic;ao, posterior, por se
los emitidos ate entao pam 0 Continente. 

Igualmente, nao foram somente razOC'S 
geograficas, as predominantes, no desapa· 
recimento ,das series de selos destinados ao 
Zambezia, Tete, Congo, Quelimame, sem fa
lar nasdas Companhias do Niassa e de Mo
~ambique. 

Pode-se desde ji concIuir que 0 plano 
de emissoes pam as virias Provincias ou 
Distritos, pode ser flmdamenrtrumente alte
rado, e inclusivamente proceder-se a sua 
substituic;ao pOI' selos emitidos pam outras 
rcgioes. 

Outra faceta do mesmo problema sera a 
umificac;ao .oos temas das emiss6es. 

Quao bela seria, por exemplo, a emissao 
de urna ou vanas series de selos .focando 
costumes. Costumes onde aparecessem, lada 

a lado, os vanos trajos desde 0 Minho ao 
AlgaI've, desde 0 Algarve aos A~ores, desde 
os A~ores a Macau. 

Que diriamos de emissoes onde apare
cesse.m as paisa gens .de todas as nossas 
Provincias, dos edificios publicos, dos hos
pitais, dos liceus, das barmgens, das pon
tes, das indus trias regionais, da fauna e da 
flora, que existem em Portugal inteiro? 

Os revezes e 'as gl6rias da lIlossa Hist6ria, 
sao a heran~a comum, que temos 0 direito 
e 0 dever de compartilhar com todos aque
les que nasceram em Portugal, sejam eles 
continentais, insulares ou ultramarinos. 

Niio se descortilna, por exemplo, porque 
raziio devemos COIl1siderarr- 0 grande Fran
cisco de Xavier como exclusivo patrimonio 
da nossa Indiia, da nossa portuguesissima 
India, pois que ele faz parte do nosso 
patrim6nio espiritual, do pat<rimonio por
tugt:es, e ate poderia dizer do patrim6nio 
Mundial. 

A Filatelia Portuguesa tern de d'ar urn 
passu em frente, e acompaillhar inclusiva
mente a unifica~ao da moeda. Se esta uni
fica~ao integmi se desse, poderiamos dizer 
que ela seria 0 ponto final do colecciona
me nto por Provincias, e 0 POillto de partida 
para 0 colecciOillumento da mais bela colec
~ao de selos de PORTUGAL! 

ESCRITCJRIO FILAT~LICO 

Fundado em 1920 

F. CASTEL·BRANCO 

& FILHO, L.0A 

Raridadcs de Portt:.gaI e UItramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
tcmaticos. Remessas a escolha e 

por mancolista 

Avenida Rocha Paris, 54-I." 
A;:Jartado n." 44 

VIANA DO CASTELO 
Portugal 

Telefone n." 22020 

End. Telegrafico: REPERfILA 



UMA CARTA 
Entre a muita papelada que constante

mente chega as nossas maDs, veio parte de 
urna carta que supomos escrita por volta 
de 1920, portanto, com quarenta anos, e que 
e urn interessante ,documeruto para a his
toria da nossa filatelia, podendo dar luz pa
ra algumas investigacoes. 

Antes de esoreveImOS uns leves aponta
mentos, e de todo 0 interes.re conhecermcs 
o seu cooteudo, que C 0 seguLnlte: 

«Tenho mta pena de nao obter os erros 
dos ,490res e 0 de Angola 5/15! Veja V. Ex ' 
se m'os arranja. Ha alguns sellos Taros sahi
dos tiltimamente nas Colonias? 0 Horacio 
Alexandrino falou-me n'elles n'um postal, 
e vae //landar-m'os, mas V. Ex.· mto me 
obsequiava ilucidando-me sobre os pre90s. 
Ahi the mando tb. 0 postal d'elle. 

Eu posso nao ficar com eles, porque 111':
l1landa 0 de 100 rs. de D. Maria, bam, diz 
eUe, e mais 5 de 5 rs. de D. Pedro e jd 
ficando com estes basta, porque 0 tempo 
nao vae p. brincadeiras. 0 que me vale e 
nao ter filhos. 

Manda-me tb. 0 8T/ 25 da India . Se fosse ' 
absolLltal1lente auttentico e custasse 10 :000 
rs, eu ficava com eUe.. S muito dinheiro pOl' 
1I111 sella, e eu jd tenho gasto tanto! Todos 
estes sellos da India, nativos, e com rupias 
e variadas sobrecargas pertenceraJll ao F. 
Martins. Comprava-os na Casa da Maeda, e 
mais tarde veruleu ao Marsden, e a tim In
glez Otl Alemao que cd veio comprar-Ihe a 
Stock. Estava .entao a viver ahi. 

Eram bans tempos p.. comprar sellas. 
o Martins POtlCO entendia do negocio e ven
dia as mais /Taros mais baratos que os mais 
vulgares. Sei de quem abusou altamente 
d'elle e lzoje estd a vendel-os pelo seu va
lor. 0 sella de S. ,Ant6nio de 1000 rs e novo 
o que eu desejo. Vellzo, uzado jd eu 0 te
nlzo n'outra coleet;:ao. Tinha LIm novo ainda 

COM 40 ANOS 

Por 

JOSE RODRIGO DIAS FERREIRA 

lUI bem poueo tempo, mas tive que ceder 
p." arranjar 0 de 115/50 eoroa - S. Thome, 
Rep. local, I." emissao. Esta e que e a ver
dade nua e ICrua. Fiz mal? nao sei. Agora 
nao lhe posso dar :remedio. Dava os 8 :000 
rs pelo sello de 240 fila direita, se fosse 
novo. Sendo uzado, .em optima estado e 
limpo dou 6:500 rs. OLI 7 :00f) rs. 

Com respeito aos sellos de Macau erros 
jd me parece de mais!! Hoje a especula-
9(10 e torpe, principalmente em Angola, S. 
Thome e India. Um tal Xavier, de Nova 
Goa fabrica as sobrecargas em .casa (tem 
uma typografia) e jd fla tempo lIle aprehen
deram uma maquina de picotagel1l e as ca
racteres com que fez a maningancia. Pre
cisava que the qLlebrassem duas ou trez 
costellas. I sto taz desanimar! S preciso 
para obter as sobrecargas loeaes (India) 
gastar mais de JOO.OOO rs! Orule se viu isto? 
Desde a implanta9iio da Rep. siio mais d~ 
2:000 variedades de sellos! ... Daqui a pouco 
lIrnlllZO os erros e mando-os ao diabo». 

Quem a escreveu devia estar bern rela
cionado com 0 mcio filatelico, e conhecer 
algo de filatelia. Devia ser iarnbem urn c(}
leccionador avaneado, e com meios, felicis · 
simo, naturalme.nte, «p~r nao ter filhos>, e 
pader gastar 0 dinheiro em selos ... 

Na sua carta, fala-se do Fauostino Mar
tins, 0 primeiro comerciante de selos, ·por
tugues ;do preeo dos selos; na preferencia 
do selo novo; rec1ama-se contra os erros, 
e falsifica~Oes; enfim, muitos assuntos que, 
acirrando os historiadores e criticos, 1'ode 
dar motivo a escreverem-se interessantes ar
tigos no nosso Boletim, para alegria e cul
tura ode todos. 

« ... rrtIJ)l".s Urma. vez tent.o' «espalha.tr» entre os lwm~ns-d(Jr'rua. que os Porr
tug1teSes das DeS(;Olbrimentos irUio ',(;orns~nu.irann «CLbrir CU}ueles mwres lite'
rariamente.», mas que OIS' a;tacwram tanto com a Cruz, como· com 0 1 Astro
lcibio». 

«A NAuTICA DOS DESCOBRIMENTOS., Alrnirante Gago Coutinho 
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LISTA ,S DE FALTAS DE 
PORTUGAL E ULTRAMAR 

Desd1e D. Ma~ra, 1853,a:te a pres~nte data, sao a IlJQl.3Sa espe ... 
cialidade. NOVOS OU USADOS - Qua,lquer selo de qua,lquer 

taoca, ou series completas. 

PodemolS fornecer 75% do81 qualquer mancolista normal, 
tanto de Poctuga'l como· Ultramar, na volta dO' co-rreio. 

ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA 
PRONTAM'ENTE EXECUTADA. Aos melho'l"es ipre<;os. 

CASA A. l\fOLDER 
Rua 1." de D~zernbr()" 101-3." - LISBOA-2 - Tele/. 21514 

----------------------------------------------.~ 

• 

A SEVERA 
RUA DJ..S GAVEAS, 55-57 * LISBOA 

TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANT£ T;PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL R£STAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 



LISTA DE SOCIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LillA Ofl ~B[I- MI6L1EDERLIm -IE.BER~ mTE - mn OU MEIBBU 

Altera~oes - Reingressos - Hoyos 
, . 

soc lOS 

PORTUGAL 
1152-Prof. Dr. Ant6nio Henrique Rodrigo 

de Oliveira Marques - P. Principe 
Real, 6-2.·-Dt. - Lisboa 2. 

1948-Manuel Joaquim dos Sa,rutos - Av. 
Comba,tentes da Grarude Guerra, 89 ·1.°, 
Esq. - Alges - T. C. N. U. 60. 1. 2. 94 

2094-Francisco ArtUIr Delicado - Av. Car
doso Lopes, 38-1.', Esq. - Lisboa -
(M) Po, Fr, I'll, T. C. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 94. 

2133-Humberto Jorge Castelo Branco Cha
ves - Av. Te6filo Braga - Moita -
(M) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

2314-Bdgard Pil6 - RIca Projectada ao Jar
dim Zool6gico, 28-1.°, Esq. - Lisboa 
(M) Po, Bs, In, Fr, T. N. U. 60. 3. 90. 

359S-Jose Lino Carneiro - Av. Ant6nio Ma-
,ria Baptista, 72 - Santarem - (P) T. 
V. N. U. 3. 

3782-Torcato David Cardoso Bessa-Real
Vila Mea - (P) Po, T. C. N. U. 60. 1 2. 

3796--Jose Gomes Romeira Morgado - Av. 
Jose da Costa Mealha, 152-1.' - Loule 
- (M) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 
2. da em T. 1. 2. 3. Classicos de 3. 
61. 90. 94. 

3799-Augusto Jose Franco de Oliveira - Av, 
Conde VaJbom, 1024.', Esq. - Lisboa 
1 - (P/M) Po, In, T. V. C. N. U. 
60. 90. 94. 

3800--Jose Edual'do Mendes Antunes - Rua 
Po~o dos Negros, 122-1.' - Lisboa -
(P) Po, In, It, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94, 

3801-Jose Manuel Cabral Henriques - Rua 
TeixeiTa Pinto, 48 - Lisboa 1 - Fr, 
T. C. N. 60. 1. 2. Series tematicas de 3. 
93.94. 

3802-Jose Vasco Gon9alves Albuquerque de 
Carvalho - Rua Rebelo de CarvaJ.ho 
- Felgueiras - (P) Po, In, T. V. U 
60. 1. 2. 3. 93. 94. 

3804-Joao ViJCente Guerra - Pa~o da Rai· 
nha, 34-2.° - Lisboa - (P) Po, Es, T 
N. U. 60. 12. 14. Uganda. 90. 94. 

380S-Joaquim Celestino da Rocha Ribeiro 
- Esta~ao-Real - Vila Mea (Douro) 
(P) Po, T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 

3811-JUlio Gon~alo de Oliveira e Silva -
Prac;:a Conde S. Beruto, n.O 8 - Santo 
Tirso - (M) Po, Fr, T. C. N. U. 60. 
1. 90. 93. 94. 

3812-Dr. Anibal Al~ada de Paiva - Av. 
Elias Garcia, 174.", Dt. F - Lisboa -
(P/M) T. C. N. U. 60. Na~6es Unidas. 
Aniversarios do selo. 1. 2. 

3813-John Deakin Hampton-Cal~da Eng. 
Miguel Pais, 1 - Lisboa - Po, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 5. 92. 

3814-Rui Correia de Oliveira - Rua Bar
jona de Freitas - Barcelos. 

ANGOLA 
379S-Adolfo Guedes Proen~a - Caixa Pos

tal, 13 - Sa da Barudeira - (P) Po, 
Fr, Es, In, T. C. V. N. Tematicos de 
animais, peixes, insectos, flores, fru
tos e plantas. 90. 94. 

3797-Alberto Fernandes Geirinhas - Vila 
Teixeira de Sousa - Distrito do Mo
xico - Concelho Kio Dilolo (M) Po, Fr, 
In, It, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. Novas 
Republicas. 

3816--Manuel da Concei~ao Fernandes - Av. 
do Imperio, 33 - Caixa Postal, 98 -
Lobito - (P) Fr, I'll, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 90. 93. 94. 

BRASIL 

371l-Ricardo Perra Assis - Rua Joao Pi
nheiro, 375 - Carntinga - M. G. -
(M) Es, Po, Fr, N. U. 60. 

3794-Aldemar A. Pereira - Rua Jorge Ru-
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dge, 185, Apt. 303 - Rio de Janeiro 
- (M) Po, Fr, In, Es, T. N. U. 60. 90. 

380J-...Dr. Fernando Bastos Ribeiro - Rua 
Nascimento da Silva, 257 - Rio de J a
neiro - (P/M) Po, Bs, In, Fr, T. C. V. 
N. U. 90. 

3815-Prof. Roberto Mavtins - Rua Chaves 
Faria, 126 - S. Crist6vao - Rio de 
Janeiro - (P) Po, Fr, Es, T. C. V. 
N. U. 60. 

ESPANHA 
3798-Dr. Fernando Jimenez Herrero-Ano

bispo Lago, 12 tercero, La CorWia .
(M) Po, Bs, It, Fr, T. U. N. 1. 2. 19. 
20. Venezuela. 90. 

38tO-Francisco Gras - Banco Central -
Barcelona - (M) Es, Fr, In, 60. S6 63. 

BELGICA 
3809-R. Delahaye - 5, ·Place Van Cleem

putte - Mont-St-Amand - Fr, T. N. 
U. 60. 3. 

ESTADOS UNIDOS 
DA AMERICA 

209O-Alfredo ·Pereira Brites - 39 N. Sharon 

Street - East Providence 14, Rhode 
Island. 

3806--Benjamin SchwaNz - 2682 West 2nd. 
Street - Brooklyn 23, New York -
Ap·t. 5K - In, T. N. U. 60. 1. 2. 

3807-Joaquim Torqu<lJto de Ornelas Neves 
- 122 - 17th Street - Pacific Grove, 
Calif6rn~a - T. N. U. 60. 

HUNGRIA 
3808-Kenedi Egon - Mozsau-u. 9. - Buda

pest VI - Al . T. N. U. 60. 3. 

Cal~ada do Carmo, 25, sl loja, Esq. 
Sala 4 - Tel. 24072 
LISBOA - (Portugal) 

Se/ol da Portugal, Ullramar a Estrang .. iro 

MATElRIAL FILATt:LTCO 

PREeOS SEM COHCORREHCIA 

I 
II 

FABRIC4 DE TAPECARIAS 

.... 

IMPORT. EXPORT. 

A L CAT I F A S, CAR PET E S, 

PASSADEIRAS E TAPETES 

E M L A E JUT A 

* 
CAPACHOS DE CAIRO 

* 
FABRICO ESMERADO 

* 
PRECOS DE CONCORR£NC/A 

{ 
gramas: FONTES 

T ele fone, 9 2 0 4 4 4 

APARTADO, 36 

SILVALDE 

ESPINHO 
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EMATICAS 
bas €XP OS1<;O€S ~Itat€tlcas 

Por 

I EDUARDO DOUTn DE ANDRADE I 

(Continllal; iio do n.O 110) 

1~33 - At:stria - Exp. Filatelica WIPA - 430 
+ BI. 1 

- RUSISia - Exp. Fil. de Leninegrado 
- 471/472 

- Pol6nia - Exp. Fil . de Tatun - 365 
- E .U.A.-Exp. Fil. de Chicago-Bls. 

la + 2 
1934 - Brasil - Exp. Fil. do Rio de Janeiro 

-269/272 
- E.U.A. - Exp. Fil. de Nova Iorque 

-BI. 3 
- Japiio - Exp. Fil. ·de T6quio - BI. 1 
- Pol6nia - Exp. FiJI. de Kalowice-

373a/373b 
-E.U.A.-Exp. FiI. de Omaba-BI. 4 

» - Exp. Fil. Atlantic City - £1. 5 
- HUligria - Exp. Fil ·de Budapeste-

467+BI. 1 
- Liechtenstein - Exp. Fi1. Vaduz-

122 + BI. 1 
- Suic;a - Exp. Fil. de Zurique- NABA 

-B1. 1 
- S. Ma,rino - Exp. Fi1. de Miliic-

180/83 
1935 - Alemanha - Exp. Fil. de Koenings

berga - 535/8+B1. 3 

- Belgica - Exp . Fi1. de Bruxelas-
41O+BI. 4 

- Luxemburgo - ElI.-P. Fil. de Esch ~ur 
Alzette - 274 

- Portugal- I." EXlp. Fil. - 575 
1936 - Belgica - Exp. Fi1. de Borgerhout 

-436+B1. 5 
- Belgica - Exp. Fil. de Charleroi -

437+BI. 6 
- U.S.A. - Exp. Fit TIPEX - B1. 6 
- Eqt'><~d(Jr - I." Exp. Fi1.de Quito-

345/50+A45/ 6 
-Africa do SuI (Uniiio) - Exp. Fil. 

JIPEX - Bls. 1/2 
- Espanha - Exp. Fil. de Madrid -

555/6+A.lll / 12 
1937 - Checo-Eslovaquia - Exp. FiI. de Bra

tislava - BI. 3 
- Luxtmlburgo - ElI.-P. Naciooal Dude

la'nge - B1. 2 
- Alemanha - 1." Exp. Nacional do 

selo 'alemao em Berlim - BI. 9 
-Guatemala - EX'P. FiI.de: - 290A 

+291/3+294+ 295/8 
-Jugoslavia - Exp. FiI. IZLOZRA -

Btl. 1 
- Franc;a - Exp. FiI. de Paris: PEXIP 

- 348/51 + B1. 3 
- Dantzig - 1." Exp. Fi1. - Bls. 1/ 2 
- Costa-Rica - 2." Exp. Fil. de: -

174/7+B1. 1 
1938 - Suil;ll - Exp. Fil. Nacional AARAI) 

-BI. 4 

E s 
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- Checo-Eslovaqwa - ElCp. Fi!. de Pla
ga - B!. 6 

- Brasil - ElI.1>. Fil. Internacional do 
Rio de JWl.eIiro - BRAPEX - B!. I 

- Dinrunarca - 10.' Exp. Fi!. Dinanmr
quesa - 267a 

- Guatemala - 1." Exp. Fi!. Cenlro-
-Americana - 298c+A. 91/6+97/102 + 
B!. 2 

- Liechtenstein - E~p. Fil. de Vaduz 
-BI. 3 

- Polonia - Exp. Fi!. de Varsovia -
Bls. 5 e Sa 

1939 - Filipinas - ElI.-P. Aero-filatelica de 
Manila - A. 32/3 

- Argentina - Ex:p. Fi!. de Buenos-Ai
res - B!. 2 

1940 - Argentina - Exp. Fi!. de Cordova 
- Bl. 3 

- Alemanha - 2." Exp . Fil. de Berlim 
-667 

1941- Belgica - Feira Fi!. de Bruxelas 
-s82b 

- Jugosla.via - Exp. Fit de Zabreg-
397/40 

- Croacia - Exp. Fi!. de Zabreg 
26/ 27 

1942 - Bolivia - I.' Exp. Fil. Escolar 
252/ 8 

- Croacia - Exp. Fi!. de Banjah:.ka-s7 
- Eslovaquia - Exp Fi!. de Brati'slava 

-70/ 3 

1943 - BrasiJ. - Exp. Fil. Naoional BRAPEX 
II-Bl. 7 

- China - Exp. ·da Sociedade Fil. da 
RUssia. na Ch1na - Bl. 2 

- Croocia - La ElqJ. Fil. de Zabreg -
lO4+Bl. 5 

- S. Marino - Exp. FH. de Rimini -
233ai233b 

- Sw~a - Exp. Fi!. Nacional em Ge· 
nova GEPH - B!. 10 

1944- Portugal - 3." Exp . FiJI. 647/50+B!. 5 
1946 - Luxemburgo - Exp. Fil. Nacional 

Dudelange - B!. 6 
- Liechtenstein - 4." Exp. Fil. de Va· 

duz - 233+B!. 7 
- Egipto - ElI.-P. Fi!. -do Cairo - B!. 1 
-Italia - Exp. Fi!. da Primavera em 

Veneza - A. 114 com perfura~ao R. 
F . P. V.-46 

1946 - Checo-Eslavaquia-Exp. Fil. de Brno 
-B!. 11 

1947 - Mexico - Exp. Fi!. de Nova Iorqu~ 
- 61s/16+A. 159/61 

1948 - SW9a - Exp. Fil. de Bale - B!. 13 
- Finlandia - Exp. Fi!. de Helsinquia 

-343a 
-China - Exp . Fil . de Nankim-622 

» - Exp. Fi!. de Shangay - 623 
- J apao - Exp. Fil . de Osaka - B!. 15 

- Exp. Fi!. de Nagoya-Bl. 15a 
» -Exp. Fi!. de Nishuria-B!. 15b 

( Continuarci) 

€mBanca<;O€s 
(Cone/uslo do n.O anterior) 

o Museu Arqueologico de Dijon possuia 
uma piroga encontmda [}a aoreia do leito do 
Loue, no departamento do Jura, encontrada 
entre Dole e Salins. Era de carvalho, feita 
de urn s6 ttonco deveras notavel, e cons
tmido com 0 auxiIio do fogo. Tinha oiTIlCO 

metros e cinquenta centimetros de compri
mento, e a sua largura or~va por setenta 
e dois centimetros. 

Tambem 00 Museu de Uon possW uma 
piroga encQlntrada nas areias do Rodano. 

junto 11 Ponte de Cordon, no Departamento 
de Ain. Tern cerca de doze metros e meio 
de comprimento, e ,cavada nurn so tronco 
de carvalho, e as suas duas extremidades 
vao-se sucessivamente afilando. 0 meio e 
cavado em esquadria, e 0 interior acha-se 
consolidado por dois contra fortes deixados 
na mesma madeira. 

Para ofinalizar estas cita~es, resta referir 
a rpiroga retirada no secuIo passado do leito 
do Sena, em Paris, fazenJdo actualmente 
parte do patrimonio do Museu de Saint 
Germain. Ccmsvmida de urn so troneo de 
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carvalho, 0 seu exterior estava muito bern 
acabado; ambas as extrernidades eram em 
ponta. Esta embarcac;:ao jazia na vasa, na 
planide adjacente a Notre-Dame. 

Descritos alguns dos mais importantes 
descobrimentoo que os 'arque610gos conse
guiram levar a cabo - e cujo relata prova 
a evidencia que a navegac;:ao se iniciou, co
mo se disse, na epoca da pedra polida
resta sitoor 0 apareeimento da 'Vela. 

Caminhando a passos agigantados para 
a epoca ·do bronze, teni de considerar-se 
que a vela ja era utilizada no ini:cio deste 
periodo. 

A pgs. quinze deste trabalho, ha a refe
renda a uma piroga encontrada em Estre
boeuf. Realc;:a-lSe nela a circunstancia do 
vestigio de mastreac;:ao. Sem a menor duvi
da, esta embarcac;:ao e da epoca da pedra 
polida. Nao tern, como as outras que se 
consideram mais recentes, pregos quadra
dos de bronze, e 0 seu feitio - pia - exige 
obri~t6riamente a sua colocac;:iio na refe
rida idade. 

Seria, porem, dificil deternninar com 
exactiodao qual a epoca a que pertence esta 
importMite descoberta, que actua como elo 
de ligac;:ao emtre a navegac;:ao primitiva e a 
grande navegac;:ao. Ha que coloca-la, sem 
a menor duvida, ja na idade de transic;:ao 
da pedra polida para a dOlS metais, se bem 
que nao seja errado admitir a sua existen
cia em fins da epoca da pedra polida. 

Dada a capaoidade oriadora do homem, 
nao repugna acreditar qce assim haja suce
dido; bastou-lhe observar as pemas das aves 
arrastadas pelo ven'to 'll0 sentido contnirio 
as ligeira13 correntes de agua. 

E dai 'a mwegac;:ao propriamente dita, 
nao deve ter dernorado muito. Foi apenas 
questiio de mais ou menos velame, a pa'r 
da resistencia e tonelagenl da embarcac;:ao 
que utiliza. 

o resto, que falta, e completado com os 
conhecimentos ja dos nossos dias. 

Mas, no decurso daquele lapw de tempo, 
quantos secuIos mediaram de perseverante 
insatisfac;:ao, de esforc;:os ingl6rios, de her6i
cos fraeassos! 

NOTA EXPLICATIV A 

o presente capitulo tern como finalildade 
explicar qual 0 criterio seguido na ordena
c;:ao do:> selos postais desta tematica. 

Controriamente a opiniao expandida par 
alguns conhecidos tematistas - que ainda 
veem pelo rprisma da fiIatelia cIlissica est a 

variante, em franco progresso, de coleccio
nar selos postais - 0 concorrente submete 
a s: 'perior apreciac;:ao do Juri a c1assifica
c;:ao que considerou .mais consentanea com 
o motivo que colecciona. 

Se bern que, em artigos insertos nalgu
mas revistas fiIatelicas, se tenha aconselha
do a inclusao de series completas, mesmo 
que nao digam resrpeito Unieamente a urn 
detenninado assunto, 0 autor deste traba
Iho permite-sediscordar dessa alias compe
tente opiniao. Se se tiver presente que esses 
alvitres foram emitidos por pessoas dignas 
da maior considerac;:ao, mas igualmente te
matistas - e, portanto, concorrentes - as 
afirmac;:oes feitas correspondem a uma opi
niao pessoal, que, tendo todo 0 merito, e 
no entanto, diSlC'Utivel. 

o criterio ,de integrar, por exemplo, nu
rna tematiea de Animais, uma serie de qua
tro selos, :j.u:mdo somente dow deles e qt:e 
representam efectivamente bichos, parece 
falsear 0 pr6prio motive POI' qlte se colee
ciona. Que importa que a ernissao haja sido 
de varios valores e assuntos, se os que in
tcressam sao apenas uma parte deles? ~ 
por ter vindo a publico na mesma data? 

Agindo do modo que 'aqui se critiea, pa
rece querer-se abandonar 0 primordial mo
tivo-o terna-para se preocupar, afinal, 
somente com a serie emiti-da. Ora coleec;:ao 
tenmitica, repete-se, nao quer dizer colee
tanea de series completas, mas sim agru
pamento subordinado a urn s6 motivo pre
viamente eS>colhido, ressalvan.do;se, no en
tanto, os selos que Ihe forem afins. 

Nesta tematica de .EMBARCACOES», hoi 
varias series cujos selos tiveram que ser 
fon;osamemte sepaTadOlS uns dos outros. Co
mo mais adiante se esquematiza, a temil
tiea espla'lla-se sobre tipos ,de embarca<;oes; 
dai deriva a necessidade de separar os se
los, consoante as diferentes epocas a que 
pertencem as barcc·s ne1es representados. 

Dentro do criterio exposto, a arrumac;:ao 
deja obedece inteiramente ao seguinte orde
nativo: 

Seq:iio 1- Navega9iio Primitiva - em
barca<;oes que podem considerar-se identi
cas as pre-histo:icas. 

S ::C9iio II - Elllbarca90es antigas mas jd 
dos tempos hist6ricos (ate ao SeCUJ!o XIII). 

Szc; iio III - Embarcar;oes desde a secll/o 
XIV ate ao advento da maquina a vapor. 

1. - Caravelas, fustas, galeoes e naus; 
2. - Embarcac;:oes nativas; 
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3.-Juncos; 
4.- Veleiros. 

Seq:iio IV - Da era da l1laquina a vapor 
ate ao lil1liar do seculo XX. 

Seq:iio V -Navegat;iio da era actual. 
1. - Belonaves e navios-escolas; 
2. - Cargueiros; 
3. - Embarcac;6es ligeiras; 
4. - «FerrY-boats» ; 
5. - Navios com caracteristicas especiais: 

para cereais, mostruario, petrolei· 
ros, etc.; 

6. - Navios de prussageiros (paquetes); 
7. - Pesqueiros; 
8. - Rebocadores e bate16es. 

Sect;iio VI - Alegorias sobre l1lotivos na
vais. 

Sect;iio VII - Constn:t;iio naval. 

Sect;iio VIII - Vinhetas com l1lotivos na
vais. 

Sect;iio IX - Marco/ilia afilll. 
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o mesmo erro 

nos dois selos da 

Trata-se da serie portuguesa c omemora
tiva da Exposi!;ao de Bruxe\as, dois selcs, 
n." 833 e 834 do Catalogo Simoes Ferreira. 

Do 'segundo, taxa de Esc. 3$30, ha ja 
tempos que possuimos, num dos nossos 
albuns ·de erros, urn exemplar cujo erro pa
rece coosistir numa grande desloca!;ao da 
impr.:ssao, e tao grande qre a legenda da 
vertical <la di-reita, d nternaciona}., enCOfl
tra·'se do lado esquerdo, como melhor se 
ve na gravura que publicamos. 

(Reproduciio autorlzada pel os C.T.T.) 

Este raro exemplar fOO-nos oferecido, ja 
nao nos recordamos POI' quem, e e curiosa 
que s6 agora chegamos it conc1usao de nao 
st!lr aquele Q erro, como parece it primeira 
vista, mas outro. 

Com efeito, deu-nos a penhorantissima 
honra de, ha dias, na nossa ausencia, vir 
pessoalmente it sede do nosso Clube, deixar 
urn cartao de expressivo aplauso it nossa 
actua!;ao, urn .. 6cio que 56 conheciamos de 

Bruxelas 
I • 

sene de 

Pelo 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

!!lome: 0 ilustre medico dr. A. M. Estanco 
Louro. 

D cartao. na l5Ua singeleza e 'Ila sua gran
de generosidade, dizia 0 seguinte: «EnVliall
do felicita!;oes pelo esc1arecido artigo de 
V., no n." 107 do «Boletim», e reconhc
cendo 0 muito que tern fcito em prol da 
Filatelia portuguesa, tome a Iiberdade de 
juntar a este cartao uma modesta quadra. 
Com os melhores 'cumprimentos, etc. A. M. 
Estanco LOUTO- . 

Ora a quad<ra e do selo de Esc. 1$00 da 
mesma serie comemorativa da Exposi!;ao 
de BrL';'(elas, - com erro absolutamente 
igual ao daquele selo de Esc. 3$30, e iguaI
dade que reputaTIlos extraordimiria, porven
tura unica, em dois ·selos d.iferentes. 

Valoriza esta quadra, e muitissimo, a 
margem de falha, conforme se veri fica na 
re,-pectiva reprodu!;ao, e em termos que, 
POI' si 56, justificaTIl runplamente a cam
pa,nha que ha anas vimos fazenda, e nunc.a 
vimos razer a mais ninguem, em p'ro.J da 
cooserva!;aO das margensdas folhas. 

E fai precisamente aquela ma.rgem de 
folha da quadra. oferecida pelo sr. dr. Es
tanco Louro, que nOt5 tpermHiu ver bern. 
nitidamente, 0 erro contido nas duas pC!;as: 
Nao desloca!;ao da impressao, - mas 1?)I'a1Jl

de desloca!;ao do denteado vertical, sew 
duvida motiva3U POI' desl()l::a!;ao da folh! 

De urn e outro seIo, deve tel' havidc 
pelo menos, uma folha inteira, sejam 101 
selcs, de cada. Do de 1$00, e qua.t5e certo 
que 0 sr. dr. Esta.nco Lauro possu.i outros 
exemplares. Havera quem te'llha os restan
tes? 

D que tudo Drova a vantagem das qua-
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(Reprodu<;ao /I utoriz/ld/l pelos C.T.T.) 

dras e das ma,rgens d31S fo~has. PrQIVa 0 in
teresse dos enos. E prova tamb6m a gene
rosidade de muitos, que devia ser a gene
rosidade de todos os filatelistas. Como PlI'O-

va ainda que, em filatelia, como no mais, 
nem sempre e-aquJlo que a gente ve. Pelo 
que ha toda a cOTIveniencia em ver sempre, 
pelo menos, segunda vez ... 

QANHE DINHEIRO, 
ANQ4RIANDO ANUNCIOS 

PARA 0 NOSSO BOLETIM I 

INFORMA<;:OES NA SECRETARIA DO CLUBE 



-

A Camara Municipal de lisboa 

cedeu o belo Palacio Galveias, 
------------------------------------------------

A CAmara Municipal de Lisboa, a 
cuja verea!;li.o preside 0 sr. brigadeiro 
Frail!;&, Borges, ass~stido pelo vice-pre-

sidente sr. Arubal David, cedeu para a 
V Exposi!;iio FilaMlica Nacional, Lis
boa-60, 0 Sf'U belo Palacio Galveias, no 



Campo Pequeno, do qual publicaJlljos a 
sobr!a fac:lada exterior e urn aspecto da 
fachada. interior. 

Como noutro local referimos, 0 sr. 
brigadc:ro Fcan~a Borges of ere cera tam
bern, na maravHhosa Estufa Fria, no 
Parque Eduardo VII, urn «garden-par_ 
ty» aos organizadores, expositores e 

~cmbros dos Juris da V Exposi~o Fi_ 
latelicll Nacional. 

'rih penhorantes gent'lezas tomam 
o sr. brigadeiro Franc;a Borges e a Cll
m!l.ra l\!ullicipal de Lisboa credores da 
gratidilo de todos os filatelistas portu
gueses. 



actividades po~tais nas 

1- UM APONTAMENTO HISToRICO 

A deseoberta dos territorios que hoje 
eOJstituem as T.A.A.F. data de alguns -
mesmo muitos! - anos. Concretamente: 

- As ilhas S. Paulo e Nova Amsterdtio 
foram ,deseobertas par Flaming, em 1696; 

- 0 arquipelago das Crozet, par Marion-
-Crozet, em 1772; 

- 0 arquipelago da~ Kerguelen, par Ker-
guelen, em 1772; 

- A Terra Adelia, por Dumont d'Urville, 
em 1B40. 

Porem, foi so a partir de 1B4B que a oeu
pa~ao dos territorios austrais se tomou 
efeetiva. E , como em todos os lugares aber
tos a c.ivilizac;ao, tiveram inicio, entao, as 
actividadc~ postais dessas longinquas para
gens. 

Dado que u ·arquipelago Crozet ainda se 
encontra desabitado, existem actualmente 
nas T.A.A.F. tres estac;oes postais: 

- a de S. Paulo e Nova Amster-dao, no 
Campo Heurtin, aberta em 9 de Outubro de 
194B; 

- a de Kerguelen, em Port-au-Franc;ais, 
aberta em 26 de Agosto de 1949; 

- a da Terra Adelia, na Base Dumont 
d'Urville, aberta em 24 de No,vembro de 
1949. 

Estas estac;6es tern uma a:ctividade muito 
reduzida. Os grand'es .albatrozes que po
voam estas regioes nao utilizam 0 correia 
para as relac;6es entre si. .. e a clien.tela pos
tal Iimha-se, pOI'tanto, exclusivamente, aos 
membros das expedic;6es (ao principio em 
sossego, mas hoje assoberbados pelos pedi
dos des filatelistas!). Razao pela qual os 
selos usa dos das T.A.A.F. tern cotacao mais 
elevada do que as novos . E justifica que, 
om scbrescrito ou fragmento, com carimbu 
Iimpido -dificil de obter sob sempre rigo
rosas condic;6es atmosfericas - tal pec;a 
crie it sua volta uma aureola de prestigiu, 
e atj,nja prec;o elevadissimo. 

• • • • 

Pelo 

I CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA I 

II -AS PRIMEIRAS RELA(:CJES POS· 
TAlS (?) 

Datam de 190B, epoca em que dois PIO
neiros - as irmaos Bossiere, do Havre -
obtiveram uma coneessao ·de pesca, e esta
beleeeram as suas instalac;6es no arquipc-

lago Kergulen. Rene Bossiere -rei nomead:J 
Resi,d'ente de Franc;a, e, para a.ssegu.rar as 
suas func;oes, dot ado com urn carimbo ad
ministrativo, niio postal, rep·resentando 
uma alegoria da -Republica. Este carim
bo, embora puramente administrativo, foi 
aplicado com tin-ta azul, na corresponden· 
cia destin ada a Framc;a - que era Deasianal
mente transportada par barcos de pesca 
que regressavam ao seu porto de origem. 
As primeiras cart as com este carimbo, que 
obliterau todos os valores de le. a Sf. dos 
tipos Blanc, Merson e Semeuse, chegaram 
ao Havre em principios de 1909. 

III-O PRIMEIRO MATERIAL FILATE
LlCO DUMA T ERR A AUSTRAL 
FRANCESA 

Par ocasiao ·da partid;! para a Terra 
Adelia ,da missao PauJ Emile Victo-r - An-
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dre Frank Liotard, 0 selo de 100 f . de Ma
dagascar, rtipo Zephyr (Yvert P.A. 64), re
cebeu a sobrecarga seguinte: 

TERRE ADELlE 
DUMONT D'URVILLE 

-1840-

E, a bordo do aviso polar «Commandant 
Chaocob, foram utilizados dois carimbos 
especiais: 

e 

EXP£DICION 
ANTARCTIQUE 

FRAN<;AISE 
1948 - 1950 

DUMONT D' URVILLE 
OUVERTURE DU SERVICE POSTAL 

TERRE ADELlE - 1949 

Ambos os earimbos foram desemhados e 
gravados pela viliva do eonhecido gravadot 
Cortot. Na minha 1C0lecC;ao especializada de 

T.A.A.F., POSS1.:0 as duas Provas de Artista 
(nao sei se 0 leitor eonhecia a existencia de 
tais provas, no que se refere a carimbos es
peciais !), estando uma delas assinada por 
Mme. Cortot. Sao, ona realidade, duas pec;as 
muito curiosas, e indubitavelmente f6ra do 
vulgar. 

IV - EM 1955, 0 «NASCIMENTO» DAS 
TAA.F. 

Pela lei !II •• 55 - 1052,de 6 de Agosto d~ 
1955, os territ6rios austrais deixam de !:er 
dependencias de Madagascar. Sao reunidos 
sob a designac;ao de TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES FRAN<;AISES - por
c;ao da Comunidade Francesa que passa a 
ter autonomia administrativa e financeira . 

/> t6 ~se 'UlO, mas tres estac;oes postais 

ja indicadas, eram utilizados os selos em 
curso em Madagascar, obJiterados com ca
rimbos conteilido a designaC;ao «Madagas
car et Depe.ndances Australes», seguida pelo 
nome do territ6rio em questao. Em 17 de 
Ootubro de 1955, foi posto a circular 0 pri
meiro selo verdadeiramente T.A.A.F.; trata
-se do selo de 15 f . de Mada-gascar, tip.> 
Uratelomis (Yvert v24), sobreearreg31do da 
seguinte fonna : 

TERRES AUSTRALES ET 
ANTARCTIQUES FRANCAISES 

Desde entao, as estac;5es posrtais das T. 
A. A. F. emcontraIIlrse dotadas de carimbos 

ILES ST. PAUL ,£T AMSTERDAM - TAAF 
ARCHIPEL KERGUELEN - TAAF 

TBRRE ADELIE-TAAF 

Como 6 6bvio, este selo - que circulou 
muito poueo tempo, visto ter sido retirado 
em 30 de Junho ide 1957 - e dada a esca~
sez das relac;Oes com tao looginquo terri
t6rio (uma viagem anual do navio «Gal
liem»!), e realmente muito diffcil de obter 
sobre carta. Semdo ainda maior 0 apuro se 
se desejar urn oarimbo bem legivel e lim
po ... 

Teriamos de falar, em seguida, da pri
meira s6rie-base (1956) - e das que se se
guiram - dedicar algumas linhas a nov'l 
serie que se anuncia para Novembro, e re
fel'ir as maravilhosas «especiailidades» que 
e possivel obter da quase totalidade dos se
los desta pequena-grande colecc;ao. Sobre 
tudo aluidir--com 0 detenninismo de queJn 
considera urn bonito eonjunto de provas e 
ensaios -a demonstrac;ao mais llicida e a no
c;ao mais reveladora de eapacidade duma 
colccc;iio especializada - as pec;as admira
veis que se coonseguem ret;nir... apesar de 
serem reservadas 'aos «titulaires des hautes 
charges de d' Etat et haurts fonctionnanres 
des Postes»! PaI'a tel'lIlinar com uma refe
rencia ao notavel erro do 15 f. (Ano Geofi
sico), norrnalmente azul, na cor do 10 f., ver
melho - de que e conhecida apenas uma 
folha (25 exemplares). 0 que Ihe cia a cate
goria de emparceirar com 0 outro gI'anrle 
erro modemo : 0 «centro invertido» St. La
wrence Seaway, ,do Canada. Mas 0 artigo 
vai ja muito longo .. e eu aLl1Jda tenho de 
ir tenninar a montagem para a ft Lis!:Joa-60 •. 
"'~Io que 

(Continua no proximo mll1lero) 
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FRANQA 

.CATAWGO CERES. 

A abertura do novo ana filatelico esta 
patente, com a aparecimento dos catalogos 
para 1961. Referimos hoje os dois primeirvs 
que recebemos, e que confirrnam inteira
mente as previsoes quanta it progressiva 
alta do pre~o dos selos. Se bern que a Fila· 
telia nao seja em si, na sua finalidade, no 
seu desenvolvimento, urn meio de fazer for
tuna, e j,negavel que 0 coleocionar selos 
deixou de ser urn simples entretenimen
to, para constituir uma capitalizar;ao de jt:
ros remumeradores. 

o primeiro catalogo que temos presente 
e a Oatalogo Ceres-19." edJr;ao. muito bem 
editado em Paris, R. do Louvre 25, pelas 
Edir;oes Filatelicas CERES. 

Alem do catalogo de material filat61ico. e 
da men~ao de 17 volumes de urn a biblio
teca filateli!c3., que nos parece interessante. 
insere todos os selos chlssicos e modernos 
da Franr;a - estes com cota~oes para qua
dras dos selos c1assicos -, da comunidade 
francesa e dessa multidao de pequenos es
tados africanos, incluindo os respectivos so
brescritos de primeiro ,dia. 

• CATALOGO THIAUDE. 

Sensivedmente melhorada na sua apre
sentar;ao. ·a 4." edi~ao do cataIogo Thiaude, 
editado em Paris. na Rl'.e 4 .Septembre. n," 
24, conti.nua as boas tradi~oes dos cataIogos 
anteriores. Apresentando os selos. nao por 
ordem cronol6gica. mas por uma c1assifica
r;ao pr6pria e original. que, tendo os seus 
inconvenientes, tern tamb6m as sues vanta
gens, esta muito bern especializado no que 

Peto 

Dr. Anf6nio d'Atmeida Figueiredo 

respeita aos selos c1assicos franceses. Inse
re, alem disso, to::los os selos da comuni
dade frances a, e dos pequenos estados afri
canos que adquiriram independencia. 

Cota~oes revistas, e acusamJ::io altas pro
gressivas. 

Parece-nos ·urn catalogo de recomendar 
aos jovens, sobretudo no colecciooamento 
de selos nao ew'opeus; 0 facto de conter 
1m pequeno maJpa da regiao que se colec
cion a, e alguns dados ·geograficos e demo
graficos, torna possivel 0 aliar total mente a 
divertimento com a i.nstru~ao. 

«CATALOGO ESPECIALlZADO BERCK. 

o cataIogo Berck constitm, na realidadc, 
a cataIogo do especialista em selos de Fran
~a. Forrnato c6modo, boa impressao, nlllnc
rosissimas variedades bem caracterizadas, 
apresenta~ao impecavel. 

Contem, al6m dos selos, provas de luxo. 
carimbos e sobrecargas, que na.) se encon
tram vulgarmente descritas. 

~, sobretudo, 0 catalogo para 0 conhece
dorde selos chissicos; nao para 0 coleccio
nador medio ou principiante . 

PORTUGAL 

Nao vamos repetir aqui 0 que 0 nosso 
Director, e Presidente ·da Direc~ao do .Clu
be Filat61ico de Portugal», Dr. Vasconcelos 
Carvallho, ja escreveu. acerca da marcar;ao, 
com urn tra~o, das reprodur;5es dos selos de 
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Portugal, nos cata.logos. Concordamos intei
ramemte com aquilo que escreveu. 

Simplesmente, queremos deixar bern pa
tente a nossa discordancia com a medida 
imposta, e cujo alcance nao atingimos, ver
dadeiramente. Parece-nos que numca as fal
sifica~oes de selos portugueses atingiram 
urn volume tal que 0 justiIioasse, e isto 
quer se trate de selos chissicos, quer de se
los correntes. 

As cota~oes, elevadas para aiguns deles, 
talvez nao dessean margem 'Para lucro, me.:;
mo assim. 

E nas series que, pela sua 'proce,ra e boa 
apresenta.;ao, tais como a actual. emissao 
. HenriquiJna~ , se prestassem a valores de 
boa cota~ao, cremos que, ao cabo e ao reS
to, se daria 0 mesmo que com 0 celebre fal
sificador da anedota, que fazia alotas de 
118$50, alegando que, com 0 pre~o do papel, 
da tinta e da justa remunera~50 do seu tra
balho, se as fizesse de menor valor, perde
ria dinheiro ... 

o processo, tal como esta, nao e rozoa
vel. Cente<:Jas de gmvuras ficaram irremc
diavelmente marcadas. Se aparecer uma fo
Iha de cunho, ou gravu,ra, que valha a pena 
cotar como vaviedade, e leanbramo-nos, POI' 

exemplo, dum. tra~o constante que aparece 
num selo em cada folha dos Ide $20 da emis
sao "Ano MundiaJdo Refugiado», ja havera 
que ter 0 cuidado em fazer 0 tra~o num 
local afastado, e de prevenir 0 ~eitor de que 
urn dos tra~os constitue 'a variedade, e 0 
outro, a inutiliza~ao do selo ... 

A ju.staposi~ao da legenda "Reprodu
~ao ... etc.», quer junto do selo, como se ve 
no catalogo Eladio dos Santos, na emissao 
"Navegadores», ou [l0 catalogo SimOes Fer
reira, ean caracteres Jnicroscopicos, nos se
los de 1960, ou como se fora legenda .:10 
proprio selo (capa do Catruogo Eladio de 
Santos) 'Pode causar confusoes lamentaveis. 

Certo que a lingua portuguesa e univer
sal, e falada em rtodo 0 mundo. Mas 0 que 
compreendera, daquelas letrinhas, um japo
nes, urn indonesio, urn coreano, que por urn 
acaso, que nada tera de e."(cepcional, vir urn 
daqueles cat<ilogos? Nada. So deduzira que, 
por mais que procure, nao encon;trani nun
ca urn seanelhante. 

Dado que s6 temos dois cat<iJlogos portu
gueses, e editados ambos, nao 'POl' iIustres 
desconhecidos, mas por pessoas idoneas, 
pensamos que 'bastaria a erigencia do envio 
previo aos C.T.T. da reprodu.;ao de todas 
a .. gravu.ras do catruogo que fosse obriga
torio inutilizar. Os catruogos apresentariam 
depois, e so mente na 'Primeira pagina, em 

caracteres destacados, e, ate, ~e neccssari,), 
impressos ern cor ,cLifer nte, a men~ao de 
que 'as reprodu~oes haviam sido autoriza
das. 

Os selos que, muito excepcionalmente, 
fossean impressos isoladamente, ou eram 
inutilizados, ou acompanhado'5 da autoriza
~50 para se reproduzirem. 

«CATALOGO SIMOES FERREIRA» 

Embora tenharnos de dizer mal, muitas 
vezes, a verda de e que sentimos, de longe, 
muito e muito major satisfa~ao quamdo ha
ja ensejo de dizer bem. 

Tal e 0 caso presente. 
Que estavamos dentro da razao ao la

mentarmos a apresenta.;ao deste cat:Hogo, 
.nas edi~Oes anteriores, 'Prova-o sobejamente 
Angelo Correia, com est a edi~ao, a 37.', do 
conhecido catalogo "Simoes Ferreira». Ag.:J
ra, sim. 

Tudo aquilo tern urn ar fresco e novo. 
uesdeacapaao born papel em que esta im
presso, desde as boas gravuras, que agora 
ja tern, e cujo nllinero aumentara ainda, se
gundo promete 0 editor, ate as numerosas 
e muito uteis indica~Oes Ide que esta re
cheado. 
Cota~oes revistas e valorizando sensivel

mente os selos de Portugal e do Ultramar 
Portugues. 0 Catruogo Simoes Ferreira ja 
de ha muito que e uti!; esta nova edi~ao, do 
Mercado Filatelico, consegue juntar dois 
factores que nem sempre marcham a par: 
- 0 util e 0 agrad:ivel. 

Para teroninar, perguntamos apenas: 
- Sera possivel aJguma vez colocar a nu
mera!;50 do catruogo Yvert a par da nume
ra~ao propria do Catalogo Simoes Ferreira, 
e que nao pade ser alterada, a,tendendo a 
orienta~ao que os seus organizadores entcn
deram !dever dar-Ihe? A ideia nao tean [lada 
de original, visto que se encontra num gran
de nlimero de catruogos estrangeiros; fica 
apenas a leve sugestao ... 

"CATAWGO ELADlO DE SANTOS» 

A 22." edi!;ao do Catruogo EI:idio -de San.. 
tos mantem em tudo 0 bOlIIl nome criado 
pelas anteriores. Boa apresenta.;ao, cota~oes 
acertadas, esoassos erros de imprensa. 

A impressao das gravuras, que re1ilectem 
bastante usc, e, por isso rmesmo, franca
mente desagradavel em algumas que, nao 
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sendo muitas, sao, mesmo assim, em .ruUme
ro que nao costuma ver-se lIlesle catalogo. 

A numera~ao usada e a do Catalogo 
Yvert, quase fielmente seguido, 0 que faci
Iita imenso as trocas com 0 cstrangeiro e 
constitui mais um dos motivos da pre fe
ren=i.a dada a esta obra. 

ITALIA 

"CATALOGO BOLAFF/. 

Editado por S.C.O.T., Via M. Vittoria \, 
Turim, acaba de sair a 6.' edi~ao do cata
logo Bolaffi de selos italianos, que pela 
primeira vez aparece no inicio do novo ano 
tilatelico. 

Mais variedades inscritas, mais e melho
res gravuras, cota~6es revistas, indicando, 
como ha,bitualmente, uma subida de valo
res, sohretUldo nos selos c1assicos, mas tam
bern noutros, como nos de S. Marino, a1-
gJ.:,ns do Vaticano, etc., dao valor a este 
catalogo. Alem da numera~ao propria, inse
re tambem ados catalogoS' Scott e Yvert. 
catalogos Scott e Yvert. 

A impressao e nitida e cuidada, dando 
beleza e relevo as reprodu~6es , embora a 
apresenta~ao nao tenha 0 .Iuxo Idas primei
ra~ edi~6es. 

"CATALOGO LANDMANS. 

A 33." edi~ao do catalogo Landmans, edi
tado por Giulio Landmans em TUl'lim, Cor
so Vittorio Emanuele, 22, con tern numero
sfssimas variedades, alem odos selos tipo, 
agrupados sob numera~ao propria do cata
logo. Este footo, que se vel'lifica neste e nou
tros cata,]ogos, dao origem a enganos e con
fus6es, e dificulta as trocas, principalmente 
com 0 estrangeiro. 

As gravuras sao muito inferiores, e a 
impressao das mesmas resulta, por tal, me
nos que mediocre. 

Os selos emitidos depois de 21 de No
vembro de 1952 estao classificados por as
suntos (e nao descortinamos porque se nao 
teni feito 0 mesmo para os anteriores) 0 

que facilita bastante 0 trabalho des colec
cionadores temati::os e por assuntos. 

SUIQ~ 
---

. CATALOGO-PRECARIO KOTTELAT. 

Ejjtado por E. Kottelat, em Berne, Spi
talgasse, 29, saiu 0 volume refemnlte a 196\, 
con tendo todos os selos de Sui~a, LiechtClIls
tein e ainda do enclave italiano de Campio
ne. Os selos sao agrupados mais pela faci
lidade ·de separa~ao com vista a compras, 
do que com 0 fim de constituir urn gl.'.ia. 
A numera~ao dos exemplares e feita com os 
catalogcs Zlunstein e Yvert, lade a lado. 
Gravuras e apresenta~ao impecaYeis, como 
e habitual. 

«Prazia de ,trabalhar sobre qualquer COl/

sa que servi90 fosse do sen/lOr Infante DOli! 

Henrique ... » 

CRON ICA DA GUINE, de Zurarn 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 

Telet. 834108 

LISBOA (PORTUGAL) 

ATEN~AO 
Tenho A venda pOT prel;os muito em 

conta todas as 8~rles de Ghana e Na
l;oes Unldas, novn~. 

Pecam IIstas de prel;OS. 

CARLOS PEREIRA- Rua da Quel
mada de elma, H." 13, Funchal, 
Madeira. 
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CARIMBOS DE I.G DIA DE CIRCULA<;AO 

Quinto centendrio da Marte do Infante D. 
Henrique 

Lisboa, 4 de Agosto de 1960 _. S. I. R.
Rua de S. Jose. Carimbos identicos, e com 
a mesma data, em. Tomar, Porto (Batalha). 
Sagres, Viseu, Batalha, Horta, Pont a Delga
da, Angra do Heroismo e Funchal. 

Europa 

Lisboa, 16 de Setembro de 1960 - S.I.R. 
- Rua de S. Jose. 

Porto (BataIha) - Carimbo identico e 
mesma data. 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

I.U Jomadas Lusa-Brasileiras de Engenharia 
,Civil 

~~~MS LUSO. 
)~ j9~ 

# HErt960~ 
~ crr US80A ~ 
~ ~ 
(:)~ ~~ 

I'.tCENH"Il\~ C 

Lisboa-S - PCTF - no Laborat6rio Na-

j 

donal de Engenharia Civil - Avenida do 
Brasil - 4 de Setembro de 1960. 

Costa de Caparioa - C.T.T. de S. Ant6-
nio - 10 de Setembro de 1960. 

Seles «Europa» 
Saiu em Portugal a nova e bela sene «Eu

ropa», conforme deoreto publicado no ul
timo numero desta revista. 

Os selos, que 'I"eproduzimos, sao belos 
e bern execu.tados na nossa Casa da Moeda, 

(Reprodu~ao autorlzada pelos C.T.T.) 

levantando-se todavia certa celeuma, pelo 
facto de a roda central ter mais tres aros 
do que os IdJevidos ... 

Haveni eNO, decerto, mas nao por culpa 
dos nossos C.T.T., que nao desenharam 0 

seJo, mas, tao somente, 'Ilsaram 0 desenho 
que lhes foi remetido, e foi larg'"dmente exa
minado em oUma das wtimas sess5es d.a Co
missao Filatelica NadonaJ. 



Ensaios, Provas e Erros 

I I I 

Esperamos que os leitores tenham tido 
corag= para ler os nOSSOiii dois Udtimos 
artigos, e que, para aMm do enfado ch 
nossa prosa, em verdade pouco apetecivel, 
algo de proveitoso tenham conseguido, e, 
por isso, nos 'abalan~amos a escrever illnda 
este sobre 0 mesmo assunto. 

Trata-se de materia pouco divulgada, e, 
porque a colec~ao dos ensaios, das provas 
e :dos erros - como a das variedades .- c 
complementa.r de qualquer 'colec~ao media
na ou avan~da, atrevi-'IJl.e a foca-rla, na es· 
perarn~a de que possa, com 0 que escrevo, 
ser uti!, e trazer progresso a filatf"lia POI'

n:.guesa. 
Do que ja escrevemos, podera 0 leitor 

conduir que 0 relo constitui manancial ines
gotave1 de investigac;ao 'Para 0 coleocionadol' 
estudioso, e que as ensaios, as Pl"9Vas e os 
erros, permitindo 0 deseruvolvrimento do 
senso entico do fitLatelista, contribuem para 
que 'de it sua colecc;ao uma nota original, c 
urn-a extraordinaria valorizac;ao. 
. Estes os motivos por que, ainda um:t 
vez, nos viemos ocupar dos erros. 

II - ERROS DERIVADOS DA COR 

a) Com cor diferente, isto e, C01lII uma 
cor difere!lJte da que foi aprovada para 0 

selo, au em tom tao distinto que nao possa 
tomar-se 'Por va:riaIIJte ou «nuance»; 

b) Com sobrecarga em cor diferenJe, 
c) Cam sobretaxa em cor di/erente; 
d) Com a valor au dizeres em cor difc

rente, quando estes implicam uma rsegu<;l.d:t 
impressao ; e 

e) Com a l1loldura au a motivo centrul 
em cor di/erente, nos casos em que a im
pressao e sujeita a duas operacOOs. 

Os erros de cor sao relativamente fre
quente51, e reStoLtam ·de se introduzirem, par 
en.gaJ:l'O, numa chapa de imprressao, cliches 
de urn valor .ci'iferente daquele a que cIa 
corresponde; de se ter mudado a chapt3, e 
ter havido 0 esquecimento de mudar a tinta 
na maquina; ou de se ter mudado a chapa 
para uma maquina que estava tintada em 
cor .dJiferente, para imprimir selos d<mtro 
valor. 

Pelo 
Dr. Jorge de Melo Vlelrll 

III - ERROS DERIVADOS DA 
PICOTAGEM 

I 

a) Com allsencia de denteado ou picn-
tagcm .-

I-numa margem; 
2 - em duas margens; 
3 - em tr~s margens; 
4 - em todais as margens, mas neste caso 

apenas se foi carimbado porter air
c:ulado normalmente, pois, caso COll

trario, !;era tido como prova. 
b) Com forte desccntragem do picotadCl; 
c) Com quebra au dobra de papel, 0 

que da augar, tal como l11a impressao, a uma 
picotagem anormal, e, por vezes, em plis
sa do ou ha~on.jum; 

d) Com duplo picotiUlo, numa ou mai~ 
marg:::1S; 

e) Com picotado anormal, atravessando 
o selo em qualquer sentido; 

f) Com picotado diferente do aprovado, 
OLl aprovados, 51!' houve mais do que um , 
pois constituira variedade. 

Este erro suoode quando, por engano, ~e 
usou, para alguma folha ou folhas, uma 
maquina <lriferente. Convem frizar que este 
erro tanto 'Pode surgir 'Por que 0 deruteado 
aprovado era, por exernp,lo, 0 de 11,5. e se 
meteu numa maquina que fez a perfura
cao em 13,5, como por 0 denteado apro
vado ser 0 <le linha, e se ter 'l.lISIado t:ma 
maquina que fez perfura~ao em zig-zag, ou 
em pente. 

* 
Tambem ex.istern eITOS deI'ivados de se 

ter empregado - por engano ou comadis
mo do irnpressor -a par das folhas de pa
pel diferC!~te - «couche. , poroelana, «pe
lure-, pontinhado, avergoado, filigranado 
ou ate cmolina. 

Os casos de erro de p~pel sao vulgare!', 
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porque sucede com frequencia, durante a 
impressao, algumas fQlhas estragarem-se, 
e 0 impressor comodista lanQar mao de ou
tras de papel diferente, que the foram en
tregues para experieooas ou acertos, em 
vez de pedir a troca, ao respectivo econo
rna to ou -depOsito de materias-primas, dos 
que se estmgaram. Tambern suoede virem 
por vezes, na mesma resma, folhas de pa
pel diferente, ou menos calandradas . 

Convem fI'izar que, ql.:ando urna emiSISao 
es.ta muito tempo em curso - como SUCf'

deu com a nossa de tiPD «Ceres» - ha ClCC\

siOes em que, por falta de urn papel, se 
tern de mudar para outrD - do. «couche» 
para 0. pontill1hadQ ou para 0. liSD, por exem
plo - mas, nesres casos, naQ se verifioam 
errDS; 0. que esta mudanc;a da lugar e as 
«variedades». 

Resta dizer que tambem a gDma po:le 
dar lugar ,a variedades e err-os, ·mas, camo 
e 6bvio, apena.s nDS selas novos. 

Para por terrnD a esta materia referirei, 
pOor ultimo., que existem ·selas que, embora 
devidamente preparadQs e fabricados, nao 
chegaram, por cirCUJIlStanaias politicas, e::o
n6micas ou financeiras, a entrar em circu
lac;lio, pelD que sao banidos dQS gropos 
que acabamQs de referir, e :designados pOor 
«selos naD emitidos», em'bora cuidemos que 
melb~r :lhes caberia a designac;aQ de «naa 
cir;.,""U!ladQs», ou «de emissao irregt··lar ou 
ilegai». 

* 
Penso ter deixado, nestaJs tres cr6nicas, 

material bastante para despertar, no. colec
cionador estudioso, 0 interesse pelos erros, 

e que 'algun's dios que, porventura, me Ie
rem, iraQ procura-lios e valorizar com e\es 
gmndemente as suas colecC;Oes, au a minha, 
pDis bern PQde suceder que nem tOdDS ~e 
percam, e alguns 'acabem por vir parar as 
rninhas maos. 

Oxala que assim seja ... 

NA GOMPRA DUM FA1'J, 
NAO SE- PREOCUPE S6 
OOM 0 PRJECO ... 

...E PREOI'SO OLHAR: 

A QUALIDADE DA FAZENDA 

BOM CORTE E ACABAMENTO 

E QUE TBNHA UMA ETI

QUETA DA 

Casa Africana 
R. Augusta, n.r 161 

LI'SBOA 

• 
F ABRIGA DE TAPECARlkS 

de JOAQUIM FERREIRA DE SA. 
SILV MJDE, - Esp1Jnho - Portugal 

Telef. 929020 - Aparbado 55 - Tell:eJz1. LINCE 
IMPORT-EXPORT 

FA.BRI.CO DE: car.petes, tapetes, passadeiras e alcatifas de 'juta, pita, cairo e 
la (tipo Beiriz) Jackar. 

ESPECIALIDADE ,EM: artig09 de juta, tapetes, carpetes de Ja e capachos para 
autom6veis. 



A Primeira Exposi~ao Filatelica 

da Academia de Santo Amaro 
Ternos referido, urn sem nurnero de ve

zes, a importancia imensa que a Filatelia 
tern no desellwolvimento de cultura dos po
vos . 

Dai ter s1:1'o corn prnzer que acedi a ir a 
Santo Amaro - apesar da dificuIdade irneu
sa que, de momento, 0 facto traduziu para 
mim, pelos mui-tos afazeres e puuco tempo 
disponive) - para ver a exposic;ao, e fazer a 
pequena resenha critica que vai seguir-se. 

Apesar de modesta, a Exposic;ao Pr6-Es
cola da Acadlemia de Santo Amaro agradou
-nos bastante. 

Temos de convir em que se trata duma 
exposic;ao de bairro, e em que so eI!l>travam, 
prilticamente, na competic;ao, os s6cios da 
Academia, 0 qt'e, par isso mesmo, afastava 
as nao socios, que Ili iriam em busca de no
vo galardao. 

Era, contudo, bastante inrteressante que 
varias outras colectividaldes se abaJanc;as
sem a organJizar eJCposic;ees, mesrno peque· 
nas, como es'ta, pois e nelas que se corri
gem os que debutam, e se atira depois 
corn eles para exposiC;Oes de maior vulto. 

o tempo escasseia, e tenho, por isso, de, 
sempre a corre, lhes dar ·as .minh·as irnpres
soes. 

A exposic;ao valeu, prirucipalmente, pela 
bela partidpac;ao apresentada por Antonio 
Ferreira Rodrigues. 

J a por rnais duma vez nos fora dado 
ver a colecC;ao da Alemanha e Sarre, de Fer
reira Rodrigues, mas, ·desta feita, acharno-Ia 
melhorada, na apresemrtac;lio e nas pe"as 
apresenrtadas, destacando-se, entre as de
mais, as belas folhas com os selos dos An
tigos Estados Alemaes. 

Antonio Ferreira Rodrigues ja <fura pro
VIa do que valia, no Gremio dos Lojistas, e 
na Exposic;ao de Principiantes, do Club<! 
Filatelico de Portrogal, e, para [lOS, nao era, 
por isso, novidade que 0 que apresentasse 
havia de ser born. Mas ja nao ficamos bern 
impressionados com a sua ternatica de des-

Pelo 

I DR. JORGE DE MELO VIEIRA I 

portos, que, depois de a term os apreciado 
no I.N.E.F., pensavamos ir encontrar com 
real melhoria, enos pareceu cllerla de im
precisees: al6m duma certa baralha, aprc
senta series completas, e selos que ape
nas sao distiJmtos na cor, pelo que pode dar 
a impressao de que nao tern jeito para uma 
tematica, 0 que nao e verdade, e, por isso, 
deve corrigi-Ia, para p6-la a par da qu.: 
apresentou Ida Alemanha. 

Antonio Maria Matias Gonc;alves, Joao 
Carpenter Robertson, Jose Marra Oliveira, 
deraIIlrnos urn a,pcmtamento de que podem, 
querendo, ir mais longe, e de Carpentier 
Robertson ja temos a certeza de que tal 
st·cedera. 

Artur Lemos apresentou selos de Portu
gal e Ultrarnar, :montados em folhas de fer
matos varios, e, entre os selos primitivos, 
uma rna escolha, uns por lhes fal!arem mar
gens, outros porque os carimbos eram ape
nas borrees. Pensa,mos que esta na altura 
de olhar para a sua colecc;ao, melhora.Ja t", 

depois, voltar .a expor, porque tern mate
ria para faze-lo. Edmundo da ConceiC;ao 
Nunes, entendemos que nao deveria ter ex
posto. 

Carlos Alberto Brandao Alves MartinS'
c que a,presentou nao merece referoocia es
pecial. Falisto do Nascimento Cristino -
rnuita fantasia, e poU'ca filatelia. 

Felix da Costa Ilha, decerto a melhor 
participac;ao, depois da de Ferreira Rodri
gues ; simpilesrnente, como sempre temns 
escri,to, entendemos que nao sao tematkos 
os selos que apresentou, mas de cornemora
crees cronologicas. 

Fra.naisco de Sa - uma participac;ao que 
tambem nao merece referencia especial. 

Mario Araujo de Sousa - a ternatica que 
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este coleccionador apresentava era uma das 
que mais nos interessava ver, mas achamo
-la fraca. Aeonselhamo-lo a que va it V Ex
posi~ao Nacional, e veja a que la deve ser 
apresentada pela sr." D.Maria da Concei~au 
Hern.andez ... 

Policarpo de Lemos, uma vez mais, apre
sento"w a sua pequena tematica de xadn!s, 
que ainda est a no peao, poi!> pOlleos sao 
os paises que se tern interessado por este 
jogo, no campo da filatelia. 

Tambem 0 Sport Lisboa e Benfica com
pareceu, com a sua tematica de desportos, 
que corutinua toda por fazer. Da-nos a im
pressao de qt:e os Benfiquistas estao a jun
tar os selos para depois organizarem a te
matica. Fazemos votos por que esta nossa 
profecia seja exacta, pois gostariamor. de 
ver 0 Benfica a, tambem ne3-te campo, ga
nhar medalhas. 

E, afinal, est a resenha, que queriamos 
(osse p'equcna, saiu basta>:1te longa . 

Quando nos poroos a fal,ar ow a escre
ver de seJos, ja se sabe que e urn nunea 
mais acabar ... 

Resta-nos fazer referencia aos postais, aos 
sobrescritos comemorativos e ao bela cala
logo com que a A's.A. nos brindou, e que 
eram en caJa tadores , al6m do mais pelo at
truistico fim a que SP. destinava 0 prcoduto 
da sua venda: - PRo ESCOLA. 

Segllidamente, transcrevemos, na in le
gra, a acta do Juri desta Exposi~ao. 

ACTA 

Aos tres dias do mes de Outubro de mil no
vecentos e scssenta. na Sede da Academia de 
Santo Amaro, na Rua da Acad:m'a Recreativa 
de Santo Amaro, numero nove, em Lisboa, re~
niu 0 Juri, para atribui'iao dos premios conce
didos aos expositores da Exposi'iao Filatelica dJ 
aludida Agremiac;ao, tendo-se decidido conce
der os seguintes premios: 

- duas medalhas a Antonio Ferreira Rodri
gues, pelas ~uas representa'ioes nas c'asses de 
«Selos Estrangeiros» e «Selecc;ao Tematica»; 

- uma medalha a Artur Lemos, pe'a SUI! re
pr: senta<jao nil dasse «Selos de Portugal e UI 
hamar»; 

- uma medalha a Edmundo da Conce'~ao 
~lunes, pela sua representac;ao na dasse rSo-

brescritos ou posta is com carimbos do I.. dia 
ou comemorat;vos»; 

- uma medalha a Francisco de S.§, pela 5UB 

representac;ao na o'asse «vinhetas posta is»; 
- foram atribuidas men'ioes honrosas as re

presenta'ioes feitas pe!o Sport Lisboa e Benfica, 
Eduardo C. Barrento e Felix da Costa IIha, c 
ainda pelas Iiteraturas apresentadas por Mario 
Araujo de Sousa e por Policarpo de Lemos; 

- por tados os expositores, foram distri· 
bu!das folhas de .§Ibum e sobrescritos espeeiais 
do Clube Filate'ico de Portugal, melhor: a todos 
os expositores foram atr'bufdas, em vez de «por 
todos os expositores foram distrib!lldas»; 

- 0 premio inicia'iao, de Armando Lapa, 
constitufdo por quinhentos selos de Portugal e 
cinco pacotes de charneiras, foi atribu!do a Fe
lix da Costa IIha; 

- 0 premio incentivo, de Edi'ioes Matos-Wie· 
dau, foi concedido do seguinte modo: uma co
lec'iao de arquivos e uma outoa de sobrescrilos 
a cad a expositor; 0 remanescente ser.§ d istri. 
bu!do equitativamente por Antonio Mar'a Ma· 
tias Gon'ialves, Eduardo A. O. Bar:ento e Fausto 
do Nascimento Cristino; 

- a colec'iao apresentada por Eduardo A. O. 
Barrento mereceu felicita'ioes especiais. 

Nada mais havendo a apreciar, se lavrou a 
presente acta, que vai ser assinada pelos mtim
bros do J6ri. 

(as.) Tenente-Coronel Francisco Cardoso Sal
gado - Jose Rodrigo Dias Ferreira - Esculto .. 
Antonio dos Santos - Vitor Sa Alves Coelho. 

«norma seguida pelos descobridores da· 

rem aos lugares descobertos denomina{;cies 

derivadas da stta configtlra{:Qo Ott de algwll 

illcidente local, Oll ainda correspondentes 

a festividade do dia ... " 

«HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS POR-

TUGUESES", Professor Doutor Damiao 

Peres. 



Administra~ao-Gerol dos 

Correios, Teh!grofos e Telefones 

ORDENS DE SERVIQO 

N.· 5!.09,80IE - Cobran9as de ta.xas pela 
autoriza9iio para afixar vinhetas au 

perfurar selos 

De harmonia com 0 disposto nos a.rtigos 
51 e 54 do Estatuto do Selo Postal, apro· 
vado pelo Decreta-Lei n.D 42.417, ·de 27 de Ju
lho de 1959, foram criadas, por despacho 
publkado no «Diario do Governo» de 5 do 
corrente, as taxas n.Ds 85 e 86 do Tarifario 
respeitantes, respectivamente, as autoriza~ 
!;oes pam perfurar selos e para afL""(ar vi
nhetas nas cOI1respondoocias e encomendas 
postais, cada uma ,do valor de 100$, as quais 
come!;arao a vigorar no rproximo dia 1 de 
Outubro. 

Daa-se na presente circular instru!;oes 
quanta ao expediente a dar aos pedidos de 
autoriza!;ao: 

1 - Estes documentos serao redigidos em 
rpapel comum e encaminhados para a DSE2, 
que lhes dara 0 necessario exrpediente para 
serem submetidos, sem demora, a despacho 
de S. Ex." 0 Correia-Mol"; 

2 - A taxa devida sera represen1tada em 
selos postais, que 0 interessado juntara ao 
docu:mento, sem os colar; 

3 - Exarado no mesmo 0 despacho con
cedendo a autoriza!;ao solicitada, serao os 
selos afixados e inutilizados com a assina
turado DSE2 - ; 

4 - Todas as ,autoriza!;oes caducarao de
corrido urn ano apos a data da circular que 
as anunciou; 

5 - Nos casas em que 0 i1nteressado de
sej7 manter a autoriza!;ao concedida por 
mms de urn ·ano, assim ·deve declara-lo no 
~r6prio req~erimento. Da circular respec
tlva cons tara que ela e dada a titulo per
manente; 

6 -:- Em tal ",aso, depois de sujeito 0 re
quenmento ao exp'ediente indicado nos n.Ds 
2 e 3, remeter-se-a pa.ra 0 'servi90 externo 
que servir a residencia do interessado para 
efeit?s de se rproceder a cobran!;a, no~ anos 
segumtes, da taxa devida; 

7 - Esta sera paga nas exactorias dos 
ECC ou, fora de Lisboa e Porto, !lla esta!;ao 
da localidade ande Iresidir 0 interessado, pOI' 
meio de guia privativa ou contra recibo rna
delo iIlJ.· 12. ,A importancia resrpectiva entrara 
como receita da esta!;ao sob a rubrica «dt
versos nao especificados» da explora!;ao 
postal; 

8 - Se a taxa anual nao for satisfeita. 
devera do facto dar-se imediato conhed
mento a DSE2- para efeitos de se dec1arar 
qt'e a autoriza!;ao caducou. 

Arq. 13-1-1, DSE2. 
23 de Setembm de 1959. - 0 Director do., 

Servi!;os de Exrplora!;ao, Oscar Saturnilno. 

N.D 6005,511E - Conumica90es postais 
da China 

Comunica-se que a aceita!;ao e expedi!;ao 
de correspondencias para a China deve obe
decer as seguintes condi!;oes: 

Objectos ordinarios - admitidos para 
todas as localidades da China, i1nduindo a 
Manchuria e a Mongolia. 

Objectos registados - admitidos somen· 
te para a ilha ,de Taiwan (Formosa). 

Podem tam bern aceitar-se cartas regista
das rpara a China Continental (Republica 
Porpular Chines a ) . 

Esta circular anula e substitui as n.Ds 
5005,95/ E, 5005,101/E e 5103,29/E. 

Arq. 227-1-3, DSE2. 
17 de Maio de 1960 - 0 Director dos Ser· 

vi!;os ,de Explora!;ao, Oscar Satumnino. 

N." 6006,16 - Abastecimento Idirecto de selos 
Nos termos da alinea a) do artigo 28.· 

do ~statuto do Selo Postal, e em aditamen
to a ordem de Servi!;o n.· 600,1, determino 
que a CTF2 do Aeroporto de Santa Mari:. 
seja directamente abastecida pelos arnla
zens gemis com os selas das emiss5es ex
traoI'dilmirias . 

Proc. 12-1-7/60. 
29 de Junho de 1960. - 0 Correia-Mol", 

Couto dos Santos. 



~ ~!U [arr~ tam~~m m~r~[H 
a sua melhor aten~aol 
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Sumpr8 que D8C8ss8rio. entregu8-D aos 
cuidados d8 uma 8staGBo de s8rviQo 

SACOR 



1 o 5 U P l E MEN T 0 A 0 
r 

CATALOGO 
, 1 

YVERT- TELLIER J

1 961 " 

TOMO I 
FRANQA E COLONIAS 

LAOS 

Correio Aereo 
1960-Turismo. Tipos diversos. D, 13. 
350,50k 
36 12k 
37 15k 
33 19k 

N." 35 a 38 5,25 

POLIN~SIA 

1960-Tipos diversos. D. 13. 
SA Sf. 
8A 17f. 

N.O' SA e 8A 1.85 

TOMO II 
EUROPA 

ALBANIA 

» 

» 

1960-80.° aniversdrio do nascimento do poe
ta Alexandre Moisiu. D. 10112 

520 3 1. 
521 11 1. 

N.'" 520 a 521 2,85 » 
1960-90.° aniversdrio de Lenin. D. 101f2. 
522 4 1. 
523 11 J. 

N.o, 522 a 523 3. » 

ALEMANHA (Berlim Oc.) 
1960-Cinquenten.o morte Dr. Robert Koch. 

D.14. 
170 20 pof. 0,45 " 
1960-2.0 aniv.o marte Dr. Walter Schreiber. 

D.14. 
171 20 pf. 0,45 » 

ZONA OCIDENTAL 
1960-4.0 cent.o morte Melanchton. D. 14. 
201 20pf. 0.45 » 
1960-Festas da Paixiio, em Oberammergall. 

D.14. 
ZOZ 10pf. 025 " 

ZONA ORIENTAL 
1960-15.0 aniv .o tibert. campos deporta9iio. 

D.11. 
478 2Opf. 0.30 » 
1960-Recorda9iio anti-fascista de Sachse-

nhausen. D. 13. 
479 10+5 pf. 
480 15+5 pf. 
481 20+10 pf. 
482 25+10 pf. 
483 40+20 pf. 

N.o· 479 a 483 7. » 
1960-Navios para ferias populares. D. 13. 
484 5 pf. 
485 10+5 pf. 
486 20+10 pf. 
487 25 pf. 

N.o· 484 a 487 4. ,. 

AUSTRIA 

1960-Aeroporto Viena-Schwechat. D. 131f2. 
mA~~ 1~ » 
1960-Viagens da juventude. D 13112 x14. 
917 15. 035 ,. 
1960-Cent.· nasc.o prof. Anton Eiselsberg. D. 

14 x 131h-
918 15.50 0.55 » 
196O-Centendrio nasc.o Gustav Mahler. D. 

14x13lh· 
919 15.50 0.55 » 
1960-Tri-cent.o nasc.o Jakob Prandtauer. D. 

14x13Ih· 
920 Is.50 0.55 » 

B~LGICA 

1960-Rei Balduino. D. lJIh. 
1069A 6,50 F. 
1069B 7. F. 
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N.·· 1069A,B 2,50 » 
1960-Serie paraquedismo, pro obras sociais 

e patridticas D. 11Ih-
1132 40+10 c 
1133 1F+50c 
1134 2F+5Oc 
1135 2,50F+1F 
1136 3+1F 
1137 6+2F 

N.·· 1132 'a 1137 3.75 » 
1960-Independencia do Congo. D 11Ih-
1138 10 c 
1139 40 c 
1140 1 F 
1141 2 F 
1142 2,50 F 
1143 3 F 
1144 6F 
1145 8 F 

N.·· 1138 a 1145 4.35 » 

1960-ENCOMENDAS POSTAIS. 7." aniv.· 
Assoc. intern. do Congresso dos call1i
nhos de ferro. D. 11V2' 

367 20 F 
368 50 F 
369 60 F 
370 70 F 

N.·· 367 a 370 40. » 

BULGARIA 

1960-Plano quinquenal (val ores comple
mentares}. D. 13. 

997A 15 c 
999A 25 c 

100lA 45 c 
1002 80 c 

N.·· 997 A a 1002A 5.10 
1960-90.· aniv. rnascimento Lenine. D. 11 . 
L013 16 c 
1014 45 c 

N.·· 1013 e 1014, 0 par 0.75» 
1960-7." Campeonato europeu femin." bas

quete-ball. D. 11 . 
1015 1.25 1.60 " 
1960-5." Campeonato mundial de paraque

dismo. D. 11. 
1016 16 c 
1017 1.25 L 

N.·· 1016 e 1017, 0 par 1.85» 
1960-AVIAO. Lunik 2.". D. 11. 
78 1.25 1.60 » 

CHECOSLOVAQUIA 
1960-2." «Spartiakade» nacional. D. 11V2 . 
1086 30 h 
1087 60 ill 

1088 1 k 
N.·· 1086 a 1088 2.25 » 

1960-Jogos Olimpicos. D. 11lh. 
1089 1 k 
1090 1,80 k 
1091 2 k 

N.·· 1089 a 1091 5.75 » 
1961-E:cpos. filatelica nacional, Bratislal'a. 

D. 121h-
1092 60 h 
1093 1 k 

N.·· 1092 a 1093 2. 

DINAMARCA 
1960-Bodas de prata dos soberanos. D. 12112. 
389 300e 
390 60 oe 

iN.·' 389 e 390, 0 par 1.25» 
1960-4.· cent end rio Idos fardis. 
391 30 oe 0.40 " 

GRA-BRETANHA 
1960-3." cent .. de «General Letter O//ice». 

D.14x14Ih· 
355 3 p. 
356 113 sh 

N .. • 355 e 356 2.25 
1960-MULTA. Tipo a. D. 14x15. 
54A 4 p. 0.45 

HUNGRIA 
1960-Retratos diversos. D. 11. 
1365 60 f 
1366 60 f 
1367 60 f 
1368 60f 
1369 60 f 
1370 60 f 

N .. • 1365 a 1370 2.20 

ITALIA 
1960-Jogos Olimpicos de Roma. D. 14. 
812 5 1 
813 10 
814 15 1 
815 25 1 
816 35 1 
817 60 1 
818 110 1 
819 150 1 
820 200 1 

N .. • 812 a 820 10. 
1960-Tipo dn (moeda siracusana). 
821 30 J 
822 40 1 
823 70 1 

N .. • 821 a 823 225 

LUXBMBURGO 
1960-Exposir;:iio de artesanato. 
580 2f50 050 

» 

» 

» 
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1960-Grii-Duquesa Carlota. 
581 30 c 
582 1. F 
583 1,50 F 
584 2,50 F 
585 5 F 

N.o, 581 a 585 

POLONIA 

2. » 

1960-Jogos Olimpicos de Roma. D. 12xI21f2. 
1031 60 g 
1032 60 'g 
1033 60 g 
1034 60 g 
1035 2,50 z 
1036 2,50 z 
1037 2,50 z 
1038 2,50 z 

N.O' 1031 a 1038 5.» 
1960-550.° aniv.· batalha de Grunwald. D. 

11xlJl/2. 
1039 60 g 
1040 90 g 
1041 2,50 z 

N.o, 1039 a 1041 1.60 " 

PORTUGAL 

196O-Cent.· nasc.· Padre Cruz. D. 131/2. 
868 1 E 
869 4,30 E 

N .o, 868 e 869, 0 par 1.75» 
1960-4.· cent.· Universidade de ~vora. 
870 50 c 
871 1. E 
872 1.40 E 

N.o, 870 a 872 1.» 

ROMENIA 

1960-Jogos Olimpicos de Roma. D. 14x141k 
1681 40 b 
1682 55 b 
1683 1.20 L 
1684 1.60 L 
1685 2.45 L 

N.·· 1681 a 1685 10." 
1960-Jogos Olimpicos de Roma, 2.· serie D. 

14 x 14lk 
1686 20 b 
1687 40 b 
1688 55 b 
1689 1 L 
1690 1.60 L 
1691 2 L 

N.· ' 1686 a 1691 8.25 
/960-3 .· Congresso do partido trabalhador. 

D.14x13I/2. 
1692 55 b 0,80 " 

Correio Aereo 
1960-F 0 g u e t ii 0 r.6smico sovietico. D. 

14xI41/2 . 
110 55 b 0,80 » 
1960-Dia da avia9iio e 50.· aniversdrio do 

1.· voo romeno. D. 14. 
111 10 b 
112 20 b 
113 35 b 
114 40 b 
115 55 b 
116 1,60 L 
117 1.75 L 

N.O ' 11 a 117 7. » 
Blocos 

1960-Jogos Olimpicos de Roma. 
~ 5L 7~ " 

idem niio denteado 
48 6 L 8,50 » 

ROSSIA 
1960-Dia internacional da infiincia. D. 12. 
2285 10 k 
2286 20 k 
2287 25 k 
2288 40 k 

N.·· 2285 a 2288 2 15 
J960-1 .· Congo Fed. Int. «Controle alit.'» D. 

121/2xI2. 
2289 60 k 1 35 » 
1960-Foguetiio c6smico 15 Maio. D. 12x l2 lk 
22~ 40k O~ » 

SAN MARINO 
J960-Funda9iio da sec9iio ido Lions's Clullc. 

D. 14. 
499 30 L 
500 45 L 
501 60 L 
502 115 L 
503 150 L 

N .oS 499 a 503 6 50 » 

1960-AVIJ{O. Fwuia9iio sec9iiO Lion's CIII
be. D. 14. 

125 200 ,I 3 25 & 

SUECIA 
1960-Cent.· socied. atiradores voluntdrios. 

D. 121/2 vert. 
450 15 oe 
451 ~ oe 

N."" 450 e 451, 0 par 1 75 
Denteado em tres lados 

450a 15 oe 0 2S 

TURQUIA 
1960-Festa da Primavera em J stamblll -

flores D 111/2. 
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1528 30 k 
1529 40 k 
1530 75 k 
.1531 105 k 

N.·' 1528 a 1531 

YUGOSLAVIA 

3. » 

1960-90.· aniverscirio do naseimento de Le
nine. D. 12xlJlh 

827 20 D 0.40 » 

TOMO III 
AFRICA, AMERICA, ASIA 

E OCiE'ANIA 

AFGANISTAO 
1960-Ano l1lundial do refugiado. D. 11 
494 50 'P 
495 165 P 

N.·· 494 e 495 050 » 

AFRICA DO SUL 

1960-50.· aniversdrio da Uniiio. D. 13lh xI4Ih 
227 3 P 
228 4 P 
229 6 P 
230 1 sh. 
231 1/6 sh. 

N.·' 227 a 231 5.40 » 
196O-Centencirio dos eaminl10s de ferro. 

D.141h 
232 1/3 sh. 1.75 » 

ARGENTINA 

196O-Motivos e formatos diversos. D. 13lh 
603A 50 c 
606A 10 P 

N.·· 603A e 606 1.65 J) 

1960-Ano mundial do refugiado. D. 131/2 
616 1 P 
617 4.20 P 

N.·· 616 e 617 1.75 » 
1960-Sesquieent.· nase.· Abraham Lincoln. 

D.13 I/2 
618 5 ,p 0.75 0.50 
1960-Sesquic.· revolu9iio 1810. 
619 1 P 
620 2 P 
621 4,20 P 
622 10,70 P 

N.· ' 619 a 622 2.75 " 
196O-Cent.' nasc.' Dr. Luis Maria Drago. 

D. 131/2 
623 4,20 P 0.60 J) 

Correio Aereo 
1960-150.· aniverscirio da Revolu9iio de 1810. 

D.13 lh 
67 1.80 P 
67 5 P 

N.·· 67 e 68 1. ,. 
1960-Novas provincias. D. 13lh 
69 1,80 P 0.30 » 
1960-SERVIl;O. Selo de 1959 el -souree." ho-

rizontal. 
374-A 5 P (606-B) 0.80 " 

Bloc05 
1960-Ano mundial do refugiado; niio den

teado. 
11 1+50 P 

420+2.10 P 4. » 
1960-150.· aniverscirio da Revolu9iiO de 1810. 
12 619 e 620 aereos 
13 621 e 622 aereos 

oN." 12 e 13 5. » 

AUSTRALIA 
1960-Novos selos-base. D. 141/2x15 
253A 8 P 
258A 2/5 sh. 

N.· · 253A e 258A 3.50 ,. 
1960-MULTA. Gravado. Centro tipografado. 

D.15x14 
80 2s. 2.40 ,. 

BAHRAIN 
1960-Sultiio ben Hamed. D. 14 
113 5 np. 
114 15 np. 
115 20 np. 
116 30 np. 
117 40 up. 
118 50 ,~. 
119 75 np. 

Formato grande. D. 14x 13lh 
120 1 R 
121 2 R 
122 5 R 
123 10 R 

N.·· 113 a 123 40. » 

BOLtVIA 
196O-Ano l1lundial do refugiado. D. lJIh 
381 50 B 
382 350 B 
383 400 B 
384 1000 B 
385 3000 B 

N."· 381 a 385 550 » 
1960-Propaganda do turismo. D. 11lh 
386 500 B 
387 1000 B 
388 2000 B 
389 4000 B 

N.·· 386 a 389 625 » 
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Correio Aereo 
196O-Ano mundial do refugiado. D. JlIh 
189 600 B 
190 700 B 
191 900 B 
192 1800 B 
193 2000 B 

N."' 189 a 193 6. » 
196O-Propaganda do turisl1lo. D. 11lh 
194 3000 B 
195 5000 B 
196 10000 B 
197 15000 B 

N."' 194 a 197 2750 » 

BRASIL 
1960-Cent.· nasc.· Engenheiro Adel. D. 12 
690 Cr$1l,50 1.25 » 
196O-Rui Barbosa. D. 11+111f2. 
691 Cr$lO,OO 1.10 » 
196O-Cent.· nasc.' Dr. Zal1lenhof. D. 12 
692 Cr$2,50 050 » 
1960-Inaugura(:iio nova capital Brasilia. 

D. 11xJllh 
693 Cr$2,50 0.25 " 

Correio Aereo 
1960-Visita Presidente Eisenhower. D. 12 
81 Cr$6,50 0.60 
1960-Ano 111undial do refugiado. D. 12 

» 

82 Cr$6,50 0.60 » 
1960-Inaul!.ura(:iio nova capital Brasilia. D. 

11xJllh 
83 3.30 Cr. 
84 4 Cr. 
85 6.50 Cr. 
86 11.50 Cr. 

N.·' 83 a 86 2. » 
196O-Congresso eucaristico nacional. D. 11 

xJllh 
87 Cr$3,30 
1960-10.' Congr.· Alian(:a. 
88 Cr6,50 

CANADA 

0.30 
D. 11 X JlIf2. 

0.60 

» 

» 

1960-Cinquent.o Associa(:iio raparigas escu-
teiras. D. 12 

316 15 c. 
1960-Tricent.· 
317 5 c. 

050 
batalha de Sault. D. 12 

0.50 

CEILAO 
1960-Ano 111undial do refugiado. D. 11lh 
332 4 c. 
333 25 c. 

» 

» 

N."' 332 e 333 0.70 » 

OHILE 
1960-Tipos de 1956-57 111odificados. 

D.14xI3 Ih 

280 5 m 
281 1 c 

N."' 280 e 281 0.20 » 
1960-Ano l1lundial do refugiado. D. 15 
282 1 c. 0.15 » 
1960-Sesquic.· 1.' governo nacional. D. 15 
283 1 c. 0.15 » 

Correio Aereo 
1960-Selos de 1960-53, 71lodificados. D. 14 
191 3m 
192 5m 
193 lc 

N."' 191 a 193 0.25 Ii 

1960-Ano 111undial do refugiado. D. 15 
194 10c 1.25 " 

CHINA (FORMOSA) 

1960-Ano l1lundial do refugiado. 
318 40 c 
319 3$ 

N."' 318 e 319 1.» 
1960-Inaug. estrada transversal Leste-Oeste. 
320 40c 
321 1$ 
322 2$ 
323 3$ 

N.·' 320 a 323 1.90 » 
1960-Visita do Presidente Eisenhower. Se

los de 1959 (Dia do Exercito) com so
brecarga. 

324 5/303 2$ 
325 .s/304 3$ 

N."' 324 e 325 1.50 » 
1960-Mensagens registadas. 
326 2$ 0.60 » 

CHINA (POPULAR) 

1960-10.· aniv.· tratado al11izade sino-so vie-
tico. D. 11 

1276 4e 
1277 8c 
1278 10c 

N.·' 1276 a 1278 0.85 » 
1960-Cinq. Dia intern. das 111ulheres. D. 11 
1279 4c 
1280 8e 
1281 10e 
1282 22c 

N.·' 1279 a 1282 1.60 » 
1960-15.° ani".· liberta(:iio hungara. D. 11 
1283 8e 
1284 8e 

N."' 1283 e 1284 0.70 
1960-90.· aniI'. nascil7lento Lenine. D. 11 
1285 4e 
1286 8c 
1287 20e 

N.·· 1285 'a 1287 1.30 " 
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1960-Foguetoes c6smicos sovieticos. D. lli/z 
1288 8e 
1289 10c 

N.·e 1288 e 1289 0.75 » 
1960-15.· aniv. liberta9iio Checoslovdquia. 

D. llxlJl/z 
1290 8e 
1291 8e 

N.·· 1290 e 1291 
1960-Peixes diversos. D. llxlJl/z 
1292 4c 
1293 4e 
1294 4e 
1295 4c 
1296 8e 
1297 8e 
1298 8e 
1299 8e 
1300 8e 
1301 8e 
1302 8e 
1303 8e 

0.75 » 

N.·e 1292 a 1303 4.50 2. 
1960-IndLlstria porcina. D. ll x lli/z 
1304 8e 
1305 8e 
1306 8e 
1307 8e 
1308 8e 

N.·e 1304 a 1308 2.25 » 

COLOMBIA 
196O-Cent.· morte Alexander von Humboldt. 

D. 12 
576 5e 
577 10e 
578 20e 

N.·e 576 a 578 
1960-Flores diversas. D. 12 
579 5e 
580 20e 

0.75 » 

N." Sesquicent.' nasc.' Abraham Lincoln. 
D. ll 

581 2Oc. 0.40 » 
Correia Aereo 

1960-Selos de 1957-58 c/sob." UNIFICADO 
de 1959. 

323A/303 5e 
328A/304 20e 
331A/305 25e 

N.·e 323A a 331A 1.10 » 
1960-Cent." morte Alex. von Humboldt . 
346 35e 
,47 1.3Op 
048 1.45p 

N.o, 346 a 348 
1960-Flores diversas. 
349 5e 
350 35e 

6. 1O 

351 60e 
352 1.45p 

353 5e 
354 10e 
356 1p 
357 1p 
358 1p 
359 1p 

legeltda EXTRA RAPIDO 

N.·· 349 a 359 19. » 
1960-Ano mundial do refugiado. 
360 60e 1.25 » 
1960-Sesqui.' nascimento Abraham Lincoln 
361 40e 
362 60e 

N.·· 361 e 362 2.» 

CONGO BELGA 
1960-Jogos Olimpicos de Roma. 
367 50+25e 
368 1,50+0,50f 
369 2+1f 
370 3+1,25f 
m 6,50+3,50f 

N.·· 367 a 371 7.50 » 

COOK 
1960-Selo de 1949 (80) sobrec.· 
88 1/6 sh/5p 1.85 » 

COREl A DO NORTE 
1960-Celebridades coreanas. D. 11 
28A 1 ch. 
29A 2 ch. 
30A 5 ch. 

N.·· 28A a 30A 0.60 » 
1959-Plano de seis-sete anos. Tipos diver-

50S; sem goma salvo 02 ch . e 010 ch. 
(52). D. 11 

49 1 ch. 
50 2 clI. 
51 5 ch. 
52 10 ch . 
53 10 ch. 
54 10 ch. 
55 10 eh. 
56 10 eh . 
57 10 ch. 
58 10 ch . 
5Y 10 ch . 

N.·· 49 a 59 6.25 » 
1959-Propaga/tda contra a imigra(:iio. D. 11 
60 20 ch. 1.25 
1959-&J-Animais. D. 11 
61 10 ch . 
62 10 ch. 

N.·· 61 e 62 1.35 " 
1960-Dan9QS populares. D. 11 
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63 5 ch. 
64 5 eh. 
65 10 ch. 

N.·· 63 a 65 1.25 " 
1960-50.· aniversdrio do Dia lnternacional 

da mulher. D. 11 
66 5 eh. 
67 10 eh. 

N,o' 66 e 67 1. " 
1960-90.· aniv." nasc." Lenine. 
68 10 eh. 0.70 " 

COREIA DO SUL 
1960-Semana irt/antil. D. 12lh 
232 10 h. 
233 20 h. 

N."' 232 e 233 0.35 » 
1960-Ano mundial do refugiado. D. 13lh 
234 40 h. » » 
1960-Visita Presidente Eisenhower. D. 13lh 
235 40 h. 0.75 » 

Bloeos 
1960-60 .. aniversdrio da entrada na U.P.U. 

Nao denteado. 
19 40 h. (231) 3.25 " 
1960-Ano mundial do refugiado. Nao den

teado. 
20 40 h. (234) » » 
1960-Visita do Presidente Eisenhower. Nao 

denteado. 
21 40 h. (235) 10. » 

COSTA RICA 
1960-Centendrio do nascimento do profes

sor Justo A. Facio. D. 13. 
251 lOco 025 » 

Correio Aereo 
1960-3.· campeonato pan-americana de foot-

ball em S. Jose. D. 14. 
283 10c. 
284 25e. 
285 45c. 
286 SOc. 
287 85c. 
288 5C. 

N.·· 283 a 288 12. » 
1960-Ano numdial do refugiado. D. 111h-
289 35e. 
290 85e. 

N."· 289 e 290 2.90 » 

Bloeos 
1960-3.· campeonato pan-americano de foot

-ball em S. Jose. 
2 2C. 4. » 

CUBA 
196O-Col1lunicar;oes. D. 121h-
524 Ie. 

525 2e. 
526 IOc. 
527 12c. 

N .. • 524 a 527 2.50 " 
1960-Selos de 1954-56 sobrec. HABILITADO 

PARA e novo valor. 
528 2e./le. (404A-B) 
529 2e./5e. (405 V) 
530 2e./13e. (408) 

N.·· 528 a 530 0.60 » 

Correio Aereo 
196O-Comunicw;oes. D. 121h 
207 8c. 
208 12c. 
209 30c. 

N .. • 207 a 209 5. » 
1960-Dia do Selo. Selos de 1956 sobrecar

regados. D. 13lh. 
210 8e. 
211 12e. 

N .. , 210 e 211 2.» 

Urgente 
1960-Tipo do selo de 1958. D. 12lh. 
26 10c. (22) 1. » 
1960-Dia do Selo. Bloco n." 2 sobrec .. 
16 lOco 20. » 

CURACAO 
1960-Dia do trabal/zo. D. 12lhx13. 
300 20c. 1. » 

REPDBLICA DOMINICANA 
1960-Ano l1lundial do refugiado. D. 12. 
534 5e. 
535 9c. 
536 Bc. 

Meslllo selo com sobrecarga +5c. 
537 5c. 
538 ge. 
539 13c. 

N .. 534 a 539 7.50 » 

Correio Aereo 
1960-Em honra da aviariio civil DOl1lini-

cana. D. 12. 
141 Bc. 1.35 » 
1960-Ano mundial do refugiado. D. 12. 
142 10c. 
143 13c. 

I delll com sobrecarga vermelha +5c. 
144 10c. 
145 13c. 

N.·· 142 a 145 7.50 » 

Bloeos 
1960-Ano mundial do refugiado. 
22 (537 e 539 e aereos 114 e 145) 

Os dois bloco/> 25. » 
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Benefic:encia 
1960-Pro-Tuberculosos. D. 12 
20 le. 

EGIPTO 
1960-Tipos diversos. D. 14 
456A 2m. 
461A 20m. 
462A 35m. 
463A 45m. 
464A 100m. 
465A 500m. 

0.15 " 

N.·· 456A a 465A 20. » 
1960-3." BienaJ de Alexandria. D. 13112 
478 10m. 0.30 » 
1960-Sede da Liga Arabe no Cairo. D. 13112 
479 10m. 0.30 » 
1960-Ano mundial do refugiado. D. 131f2. 
480 10m. 
481 35m. 

N.·· 480 e 481 1.25 » 

Correio Aereo 
1960-Universidade do Cairo. D. 13112. 
84 90m. 2.70 » 

EQUADOR 
1960-Ano l1lundial do refugiado. D. 14x13lh 
655 80c. 050 
1960-4.° cent. da funda~ao de Baeza. D. 13. 
656 20c. 
657 4Oc. 
658 8Oc. 
659 IS. 

N.·· 656 a 659 1.25 " 
1960-Escudo do Cantao de Salcedo. 

D.14lhx13'12 · 
359 IS. 050 " 

E. U. AMl!RICA 
1960-Thomas G. Masaryk, call1peao da Li

berdade. D. 11. 
681 4c. 
682 8c. 

oN.·' 681 e 682 1.20 » 
196O-Credo. D. 11. 
683 4c. 
684 4c. 

N.·· 683 e 684 0.80 » 
1960-Ano l1lundial do refugiado. D. 11xl01h 
685 4c. 0.40 » 
1960-Propaganda para conserva~ao dguas. 

D. 11. 
686 4c. 0.40 » 
1960-5.° aniv.o Pacto Manila (S.E.A .T.O .J 

D.10IhxJJlh· 
687 c . 0.40 » 
1960-Hol1lenagem a I7lUlher americana. D. 11 
688 4c. 0.40 " 

1960-Paldcio dos Governadores, Santa-Fe. 
D. 10112 xJJlf2. 

689 l'/~c. 0.15 » 
1960-Festa nacional. D. 101h x 11 
690 4c. 0.40 » 

Correio Aereo 
1960-Tipos diversos. 
54A 10c. 
56 25c. 

N.·8 54A, 56 3.50 " 

ESTADOS INDIOS-NEPAL 
1960-Perdiz. D. 14 
106A 5R 

ETIOPIA 

11. » 

1960-Ano mundial do retugiado. Selos de 
1947-51 com sobrecarga bilingue. 

352 20c. (253) 
353 60c. (289) 

N.·· 352 e 353 3. » 
1960-25. ° aniv. CrUz-VeT/H.'. Tipo 1945 sem 

letra V, com sobrec.' bilingue e mais 
valor. D. JJ1h 

354 +1c./ 5+5 
355 +2c./lO+lO 
356 +3c./25+25 
357 +4c./50+50 
358 +5c./ 1+1 

N.·' 354 a 358 8.75 » 
1960-2.' Cont." Estados africanos indepen-

dentes. D. 14. 
359 20c. 
360 80c. 
361 1D 

N.D' 359 a 361 9.» 

FERNANDO-PO 
1960-Pro-infdncia. D. 13. 
180 1O+5e. 
181 15+5c 
182 35e. 
183 8Oc. 

oN.·' 180 a 183 

FILIPINAS 
1960-Jose Abad Santos. D. 13. 

0.30 » 

461A 2e. 0.15 " 
Os n.·· 461A e 461B do catalogo 
passaro a ser, respeotivamente, 
461B e 461C. 

1960-Ano l1lLmdial do retugiado. 
496 6c. 
497 25e. 

N.n8 496 e 497 1.50 " 
1960-Selos 1950-55 c/novo valor em sobrec." 
498 1e./18c. (362 V) 
500 lOc./18c. (418 V) 

N.·· 498 a 500 9.70 
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Correio Aereo 
1960-25.· aniv." das Forfas aereas. D. 13lh. 
59 10e. 
60 20e. 

N.·· 59 e 60 1.25 » 

GHANA 
1960-3." aniv." da Independencia. D. J4x15. 
64 Ihp. 
65 3p. 
66 Ihsh. 
67 2sh. 

N.·· 64 a 67 4.75 " 
1960-Dia da Liberdade em Africa. 

D. 15x141h 
68 3p. 
69 6p. 
70 Ish . 

N.·· 68 e 70 2.75 " 

GILBERT E ELLICE 
1960-60." aniv." descoberta minas fosfato. 

D. 111h. 
71 2p. 
72 2lhp. 
73 IS. 

N.·· 71 a 73 1.40 » 

GUATEMALA 
1960-Tipo do selo de 1954-58. D. 11. 
388 4e. 
389 5e. 

N.·' 388 e 389 0.90 » 
196O-Cruz Vermelha. D. 13lhx14. 
390 1+1c. 
391 3+3c. 
392 4+4c. 

N.·· 390 a 392 1.70 " 
Correio Aereo 

196O-Cruz Vermelha. D. 13lhx14. 
246 5+5e. 
247 6+6e. 
248 10+10c. 
249 15+15e. 
250 20+20c. 
251 25+25e. 
252 30+30c. 

N.·· 246 a 252 40. " 
1960-Ana mundial do refugiado. 
253 lc. (230) 
254 2e. (231) 
255 3c. (232) 
256 4c. (233) 

com novo valor em sobrecarga 
257 6/1c. (230) 
258 7/2c. (231) 
259 10/3e. (232) 
260 20/4e. (233) 

N.·· 253 a 260 15. ,. 
1960-Fundafiio da cidade de Melchor. 
261 6c. (217c) 0.65 » 

GUINE 
1960-Ano mundial do refugiado. D. 11 x Jllh 
32 25F 
33 50F 

N."· 32 e 33 2.50 » 
1960-Aniv. admissiio U.P.U. 
34 10F 
35 15F 
36 20F 
37 25F 
38 50F 

N."· 34 a 38 4. " 
HAITI 

1960-Ano mundial do refugiado. 
431 IOc. 
432 lOc. 

N."· 431 e 432 1.75 » 
1960-28." aniv. Cruz-Vermelha. Selos de 1945 

sobrec.' 
433 21hG. (309) 

com novo valor 
434 1/21hG. (309) 

N."' 433 e 434 8 50 " 
1960-Selo de 1955 (Dessalines) sobrec." 
435 5e./3c. (364) 
436 10c./3c. (364) 

N."' 435 e 436 0.35 
196O-Claudinette Fouchard, rainha afucar. 
437 lOc. 
438 20c. 
439 SOc. 
440 IG 

N."· 437 a 440 4. " 
1960-Sobret. obr. pra-alfabetizafiio. Tipo aD 
441 5c. 
442 10c. 

N."· 441 e 442 0.35 » 

Correio Aereo 
1960-Ano mundial do refugiado. 
187 SOC. 
188 1G 

N."· 187 e 188 4.50 » 
1960-28." an." C.-Vermelha. Selos de 1945 so

brecarregados. 
189 6Oc. 
190 1.35G 

com novo valor 
191 20c./1.35G (30) 
192 50c./6Oc. (27) 
193 50c./1.35G (30) 
194 50c./21hG (correio 309) 
195 1G/1.35G (30) 
196 2G/1.35G (30) 

N."· 189 a 196 16.25 » 
On." 194 tern, tambem, a sobrecarga 
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AVION. 
196O-C. Fouchard, rainha ar;:ucar. 
197 SOc. 
198 2.50G 

N.·· 197 e 198 6.75 » 

IFNI 
196O-Prd-infancia. 
133 1O+5c. 
134 15+5e. 
135 35e. 
136 80e. 

N.O' 133 a 136 0.30 » 

INDIA PORTUGUESA 
196O-Sobret." obrigat." a favor dos pobres. 
5S4 20e. 0.15 » 

INDONl!SIA 
1960-Ano l1lundial do relugiado. 
209 105. 
210 lcs . 
211 205. 
212 50s. 
213 755. 
214 1.15R. 

N.o, 209 a 214 0.60 » 

IRAO 
1960-Luta contra a malaria e paludismo. 
953 1r 
954 2r 
955 3r 

N.·' 953 a 955 1.25 
1960-Ano mundial do refugiado. 
956 1r 
957 6r 

N .·e 956 e 957 1.50 
1960-Jogos Olimpicos de Roma. 
958 lr 
959 6r 

N.·e 958 e 959 1.50 » 
196O-Visita do Rei Hussein da Jordania. 
960 6r. 

ISRAEL 
1960-Ano l11undial do refugwdo. 
174 15a. 
175 50a. 

N.·e 174 e 175 54.15 » 
1960-12.° aniv.· do Estado. Flores diferenles. 
176 lZa. 
177 32a. 

N.·· 176 e 177 2.20 » 
1960-Tipo t (moeda) . Valor a preto. 
176A 7a. 0.35 » 
1960-Reactor alamico. 
178 50a. 250 » 

JAPAO 
196O-Semana filatelica . 
645 lOy. 0.30 » 
196O-Cent.o tratado comer. nipo-americano. 
846 lOy. 
847 3Oy. 

N.·· 646 e 647 0.30 » 
196O--Congr.o intern. protecr;:iio aves. 
648 lOy. 0.30 » 
1960-25.° aniv.o Radio japonesa. 
649 lOy. 0.30 » 
1960-Parque nacional d'Abashiri. 
650 lOy. 0.30 

LIBANO 

Correio Aereo 
1960-Ano l1lundial do refugiado. 
191 25pi 
192 40pi 

N.·e 191 c 192 250 
1960-Festa dos martires. 
193 20pi 
194 40pi 
195 70pi 

N."' 193 a 195 4.50 
1960-Visita do rei de Marrocos. 
196 30pi 
197 70pi 

N.·e 196 e 197 3. 

LIBl!RIA 
1960-Ano mundial do refugiado. 
366 15c. 
1960-10.· aniv.· Com . coop. tecnica na A.fri

ca sui Saara. 
367 15c. 2.50 

Corre 'o Aereo 
196O-Ano l1!undial do refugwdo. 
120 250. 2.50 
1960-10.· aniv.· Com. coop. tecnica na A.fri-

ca sui Saara. 
121 15c. ' .50 » 

L1BIA 
1960-Ano 1IIundial do refugiado. 
175 10m. 
176 45rn. 

N."e 175 e 176 1.50 » 

MARROCOS 
1960-Ano l1Iundial do refugiado. 
402 15f. 
403 45f. 

N.D' 402 e 403 
1960-9.° centel1drio 
404 100f. 

1.25 
de Marrakech . 

1.90 
1960-1100.° al1iv.' Universidade Karaouiyne 
405 15f. 
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406 25f. 
407 3Of. 
408 35f. 
409 45f. 

3. 3 N.D' 405 a 409 
1960-1 naugura9QO 
410 15f. 

sede Liga Arabe, Cairo. 
0.30 

MONGOLIA 
1960-90.° aniv.· nascimento de Lenine. 
161 4Om. 
162 5Om. 

N.·· 161 e 162 1.75 " 
1960-Flores diversas. 
163 5m. 
164 10m. 
165 15m. 
166 20m. 
167 30m. 
168 40m. 
169 50m. 
170 It. 

N.·· 163 a 170 5. " 

NACOES UNIDAS 
196O-ColllisSQO econ." Asia e Ext.G-Oriente. 
76 4c. 
77 8c. 

N.·· 76 e 77 1.20 " 

PARAGUAI 
1960-Ano lIlundial do refugiado. 
576 25c. 
577 50c. 
578 70c. 
579 1.50g. 
580 3g. 

N. G. 576 a 580 1. " 
1960-Direitos humanos. 
581 19. 
582 3g. 
583 6g. 
584 20g. 

N.D' 581 a 584 3.,. 

Correio Aereo 
1960-Direitos humanos. 
261 40g. 
262 6Og. 
263 100g. 

N.·· 261 a 263 22.50 " 
A selie, nao denteada 65. " 

PERU 
Correio Aereo 

1960-Ano mundial do refugiado. 
157 80c. 
158 4.305. 

N.'" 157 e 158 3. 
1960-Feira intern. do Pacifico. 
159 15. 0.50 

REP.' ARABE UN IDA (EGIPTO) 
1960-Tipos de 1953-58 para as 2, 35 e 100111 . 
456A 2m. 
461A 20m. 
462A 35m. 
463A 45m. 
464A 100m. 
465A 500m. 

N.D' 456A a 465A 20. 
1960-3.' bienal de Alexandria. 
478 10m. 
1960-Inaugurar;Qo sede Liga Arabe, Cairo. 
479 10m. 0.30 
1960-Ano mundial do refugiado. 
480 10m. 
481 35m. 

N.D' 480 e 481 1.25 ,. 
Correio Aereo 

1960-Universidade do Cairo. 
84 9Om. 2.70 

ThEP.' ARABE UNIDA (StRIA) 
1960-Dia da evacttar;Qo. 
140 121h pi. 
1960-Feira agr.' e industrial de Alep. Selo 

de 1959 com sobrec.' 1960 a vermelho. 
141 35pi (130) 1.25 » 

1960-Selos-base. 
I 25c. 
2 50c. 
3 75c. 
4 1p. 
S l.5Op . 
6 2p 
7 3p. 
8 5p. 
9 lOp. 

RIO MUNI 

N.D' 1 a 9 
1960-Pr6-inft2ncia. 
10 10+5c. 
11 15+Sc. 
12 35c. 
13 aoc. 

N.D' 10 a 13 

RUANDA-URUNDI 

4.25 » 

0.30 » 

1960-Jogos Olimpicos de Roma. Sobret." fa
vor obras juventude. Tipos selos Con
go mesma data. 

219 SO+25c. 
220 1.50+5Oc. 
'221 2+lf. 
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222 3+1,25f. 1960-BEN EFICENCIA. 
223 650+350f. 8 $70 

N.·· 219 a 223 S. » 9 1$30 
N.·· 8 e 9 » " SAARA ESPANHOL TUNISIA 

1960-Pr6-infancia. 1960-Dia do selo. 
1960-Pr6-infancia. 504 6Om+5m. 
159 10+5c. 1960-Promulg~iio da Constitui(;iio. .. 
160 15+sc. 50S 20m. 0.40 » 
161 3sc. 1960-5.' Feira nacional de Souse. 
162 80c. 506 100m. 2. » 

N.·· 159 a 162 0.30 » 1960-Presidente Bourguiba. 
507 20m. 
508 30m. 

TIMOR 509 4Om. 

1960-Selos de 1956 sobrec .. s nova moeda. 
N.·· 507 a 509 1.80 " 

299 $Os/la. (289) 
UNIAO SUL-AFRlOANA 300 $10/5a. (290) 

301 $20/8a. (291) 196O-Cinquentencirio da Uniiio. 
302 $30/24a. (291) 227 3d. 
303 $SO/32a. (293) 228 4d. 
304 I$OO/40a. (294) 229 6d. 
305 2$OO/4Oa. (294) 230 los. 
306 5$OO/1P (295) 231 1/65. 
307 10$00/3P (296) N.·· 227 a 231 5.40 » 
308 1S$OO/3P (296) 196O-Cent.· caminhos ferro sul-africanos. 

N.·· 299 a 308 25. » 232 1/3 1.75 » 



.. 

}- I 
De 5 a 13 e de 17 a 20 de Novembro 

visite a 

V Exposioao Filatelica Nacional 

LISBOA - 60 

no Palacio qaJveias~ 
00 Campo Pequeno. em 

LISBOA 



Clube Filatelico de Portugal 

06ttln~a scei"s pata " 

Clube Filatelico de Portugal 
. 

lISBO" 

1 



(~--------------------------------------------~\ 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.derec;o teleg rafico : l USITANA Telefone n.· 10 - V ALE N <; /\ 

-DE-

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

(PORTUGAL) 

Especializada ern calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de 
borracha ern geral 

hlp6lltO 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «l\IARMONIER» 
PKENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUQAL 
~~ ____________________________________________ -J) 



~'TIM~~ PAGAMOS BONS PRE<';OS 
POR 

SI:RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos • meior case filet.lica de America. estamos coni
tantemente e comprer grendes quantidedel de selol de todal el 
pertes do mundo. Actuelmenta, estemos perticularmente interessedol 
em comprer: 

• SILOS 1M dillS I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompletas. novas ou uqadas. 

e SILOS ISOI,A-DOS I Varledade!! baratas e atractlvas. 
• PACOTeS I Feltos culdadosamente. com selos perfeltos. 

• GRAHDIS QUAHTIDADES I RESTOS DE .STOCkS» de todos os g6neros. 
• MISfURA (AO QUILO) sobre pspel. 
• PARA 0 HOSSO HEG6CI0 DE RnALHO. tamb~m desejamos ('omprar quantiJade 

mals pequenlls de selo& em s6lies. de preco m6dlo e mbls elevado. 
Oue/ra mandar-nos a sua lisla de oferias. que merecera II nossll pron

fa II cuidadosa afemilio. 

GR}.TIS, A PIDIDOI A no ••• nov. II.t. d. compr ••• 
• Os melhores pre~os por se\os do- Estados Unldos e Canadjj.. 

VENDA AO MAtOR E MAtS CONHECtDO tMPORTADOR A MERICA NO 

H. E. HARRIS & C.o 
BOSTOH 17, Mass. U.S.A. Teleuramas: HARRISeO BOSTOH 


