SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL
To collectors interested in fine stamps we are able to offer an approvel service
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the following
periods: British Commonwealth-1840/1951.
All other countries -Mainly 1843/1880, particularly 1m perforates.
Below we list some 01 the countries in which we are particularly strong at the momente
Refereces essential.
Afghanistan
Austria
Austrian Italy
Argentinne
Belgium
Brazil
Bolivia
Chile
China
Cc>lombla
Colombia States
Denmark
Egypt
Finland
France
FrHnce Used
Abroad

French Colonies
Greece
Germany
German States
Hungary
Italy
ItaliAn ~tate
Japan
Luxembourg
Mexico
Mongolia
Mongolia Used
in China
NorwbY
Netherlands
Netherlands Indies

Peru
Poland
Portugal
Portuguese Outr.
Rouma nia
Rus ~ la

Spain
Sweden
Tibet
Turkey
U.S.A.
Uruguay
Venezuela
Great Britain
GreHt Britain Us ed
Abroad

•

British Guiana
Canada
Ceylon
Heligoland
Hong Kong
India and I.E.F.
New Zealand
New Soutll
Wbles
Palestine
I:>t. Helena
South Africa
South Australia
South · West
Africa
Victoria

J. A. L. FRANKS, LTD
180, FLEET STREET, LONDON, E. C.1t
200 yards from the Law Courts
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fAIRICA DE ARTEfACTOS DE BORRACHA

RedacCjao e AdministraCjao: Av. Almirllnte Reis, 70-3.·-0t.· - L1SBOA - Telef. 54936
Composi ..ao e impressao: Tip. do «Jornal do Fundao» - FUNOAO - Telef. 52211 P.B.X.
DIRECTOR:
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Enderec;:o telegnifico: LUSIT ANA

Conselho Directivo:

Chele de Redac()ao:

-DE-

Dr. AntOnio d'Alme' da Figueiredo
Prof. Doutor Carlos Trinciio
Brigadeiro J. do. Cunha Lamas
Eng.· Aurelio Marcos Pereira
Eduardo Cohen

Administrador:
Jose Rodrigo Dill8 Ferreira.

gditor:
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro

Revista mensa! enviada a todos os s6cios do Clube Filati!ll: 0 lle
DISPENSADA DE CENSURA

Telefone n.· 10- V ALE N <; A

JOSE G. GONZALEZ, SUC;RA

Portu~lil

RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAI_)

CLUBE FILATELICO DE PORTU(;AL

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

FI LIAD O NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F. l

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-Dt.· - L1SBOA - Telef. 54936
COR .~ ESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA- PORTUGAL
[XPEOIENTE - Ter"lIs e Sextlls-fairlls, das 21 as 24 horas. a Sbbad.:os, des 16 as 20 horas

,~----------------------------------------------------_~I

"

CATEGORIA DE SOCIOS, E RESPECTIVA COTIZA<;AO :

Corllincmte (excepto Lisboa) , llllas e Provincias Ultramaril1as:
Efe~tivos ......... ... 60$00, par ano I ou equiva~ente em moeda local

J ..I:Jlo res ....... ....... 30$00, por ano f
Brasil. ....... .... .... . ... ...... ... .... Cr. $30, por ano
LISBOA- Efectivos ... ...... 10$00, por mes;

Juniores .. ..... ..

hlp6lltO

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

2$50, por mes

t'AGA MENTO AD !I\N TADO , POR CHEQUE VALE. DINHEIRO OU SE LOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 A:-JOS

FOG{)ES - LANTERNAS - PULVERlZADORES - CALDEffiAS DE DESTILA<)AO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HlDRAULICAS, ETC., ETC.

AQENTES DO CLUBE FILA. TELICO DE PORTUQAL
MACAU -

Ro!ando

dos

Rei

Angelo-

C. P. 143 - Macau .
MADEIRA - Funchal- M. M. Lourenc;:o de
Gouveia -

Rua das Dificuldades, 2&-30.

S. TOM!:. - Joao Paulo Rego Te'xeira - S.
Tome.

INDIA E PAQUISTAO - Dom'ngos Fernand::s - Se:lretary Catholic Book Crusad
R.:lg:J: iITI Camp -

CASA HIPOLITO, L.DA

7 Have!e:k Road.

U. S. A. - Manuel L. Gouveia -

TORRES VEORAS

5436, 14 th

Avenue - 15 th Ave. At Stockton Bhd.
Sacramento, 20- Calif6mia.

\
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PORTUQAL
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Achat, Vente, £change. Timbre postesNham Hiep Hung 6, rue VO TANH-Longxuyen - Sud VIETNAM.

MARCOFlllA

Send me every issues ,for your sets, only
mint complete of Portugal and overseas
Countries, BeJgien and Colonies, English Cc10000es, France, Ho'land, DeutlCh Colon:e 3,
Switzerland, Austria, Africa, Latin American, Any issues of 1961-1962. I shall give any
issues of 1949-1962 new China. Exchange ba
s:s is 1962 Yvert or face value plus postag:!
Answer Everybody. Air mail registered postage, Rob:n China, 9, People Str. Nanxiang,
Shanghai City, China.

PORTUGAL

Desejo corresponder-me com filatelistas
de Portugal Continental, Insular, mtramarino, em especial; estando tambem interessada em ter correspondentes ern todas as
partes do mundo, mas cuja lCorrespondencia seja escrita em Portugues, Espanhol,
Ingles ou Fram:es. - MariHa Palma CaNaco
- Caixa Postal 171 - Moc;Amedes - Angola.

Selos da Austria
A Administra!;iio dos Correios e Telegrafos Austriaca estabeleceu urn departamento pr6prlo de expedi~es para
os coleccionadoree do eetrangeiro, dos
selos postals austrlacos, e que tern a
seguinte direc!iAo:
cOsterreichische Post - Briefrnarkenversandstelle, Wien 1. Osterreich.
Que fomece:
1.°) - Novas emissoes de selos postals
austrfacos;
2.°) - Selos rostals que se vendam
aos postlgos na .A. ustrla.
A Lista doe selos actualmente a venda
pode ser consultada na Secretaria do
nosso Clube.

USE

E

DIVULGUE

0

CADA

ABRIL iDE 1962

)

«Motivos, I'inalidades e
vantagens da Filatelia»,

~J~
Lisboa - S.LR. - Rua de S. Jose, 2024 de Mar!;o de 1962. Porto (Batalha)
ca·rimbo idfultico e com a mesma data.

ANGOLA.
CARIMBO DE 1.0 DI-A iDE CIRCUlACAO

~

titulo ds conFerencis org8nizads, no Porto, pe/a
fLigs Portuguesa de Profilaxis Social», e proFerida

Emisscio Desportiva

3~:~:ti}~
<VANO"
Luanda - Esta~ao Central dos Cor reios
- 3 de Mar!;o de 1962.

CABO VERnE
CARIMBO COMEMORATIVO

Viagem turistiea do «Empress of Britain»

pelo Dr. A.

J. de Vasconcelos Carvalho

No passado dia 31 de Mar90, pelas 21,30,
o nosso director, sr. dr. A. I. de Vascon"
eelos Carvalho, presidente do Clube Filatelieo de Portugal e membro da Comissao Filateliea Nacional, proferiu no Por-to, na
sa/a dos Feniados, a sua anunciadiJ. conferencia, «Motivos, finalidades e vantagens da
FiIatelia», prcnnovida pela prestigiosa Liga
Portuguesa de Prafilaxia Social, e integrada
no seu notdvel ciclo de eonferencias culturais.

Um artigo do dr. Jorge Vieira:
«A APROXIMAQAO LIS BOAPORTO»
Antes de fazermos a reportagem de tal
conferencia, pedimos venia para transcrever aqui 0 interessante aIltigo que, nesse
mesmo dia, poucas horas antes, foi publicado no d1ia.rio "Republica», de Vsboa, e
assinado pelo sr. dr. Jorge de Melo Vieira:

EMBLEMA

DO C. F. P.
12UO

PedldoB lL Secretaria

IN.O 130

ANO XViI

OAlRDMlBO DE 1.0 DJ.A DE CIRCULACAO
Emisscio «_4.reanjo S . Gabriel"

ot. eiRe£!

,

[

S. Vicente de 1%2.

C.T.T . -

21 de Fevereiro

..0 dr. A. J . de Vasconcelos Carrvalho,
dist'nto advogado, «double" de filatelista
ilustre, realiza hoje a noite, a convite da
Liga de Profila~a Social do Porto, numa
cLas rnms belas e famosa:s salas da cidade

Invicta, ados Fenianos, a sua anunciada
conferencia.
Vasconcelos Carvalho, que desde ha anos
vern, prestimosamente, presid:.ndo aos destinos do Clube Fllatelico de Portugal - sem
duvida a maior organiza!;ao de coleccionadores de selos no nosso Pais, e a Unica
que nos ultimos tempos tern lanc;ado a
maos cheias a semente e as bases de meIhores <lias para a FdlateJia Lusiada, - e,
tambem, merce desta sua posi!;ao, e por
mandato dos coleccionadores espalhados
pelas organiza!;Oes congeneres, 0 seu representante junto da Comissao FilateIica Nacional.
N6s, que nem sempre temos afinado pelo
diapasao deste ilustre amigo, no tocante a
conreitos e principios filatelicos, dado que
ambos somos avessos ao ",magister dixib,
eque entendemos estar na base da discussao honesta urna luz mais clara ou urn
m.elhor escla'l'ecimento, temos, porem, acompanhado de perto a sua actividade junto
dJa Comissao iFilate.Iica Nacionru, e, se os
problemas postos nem sempre tern tido a
solu!;ao que desejariamos que tivessempor vezes e necessario contemporizar para
algo se ganhar! -, podemos dizer que a
sua obra tern sido salutar, e Que muitos
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tern sido ja os seus triunfos ern prol da
Filatelia, avultando, entre os demais, 0 de
ter conseguido urn selo para 0 «Dia .do
Selo».
Mas a obra de Vasconcelos Carv.llll.ho nao
se confinou as suas actividades como membro da Comissao Filatelica Nacional, e como
presidente do Clube Filateli.co de Po~tugal,
a maior de todas e a que vern realIzando
ha mals duma decada, sem quebras, nas
colunas de «Diario de Lisboa», divulgando,
incentivando e ate, por vezes, abrindo polemica, a qual, no ma,ras1no ern que a nossa
filatelia tern andado, levou os espiritos que
gostarn do «dize tu direi eu» a lerern
os seus escritos, a tomarem posi<;:ao num
assunto ern que nunca· tinham pensado, e,
que mais interessa, ·a ernbrenharem se nele.
Tambem 0 i1ustre causfdico tern side 0
campiao - passe 0 terrno modernista no campo das exposi<;:oos filatelicas, dando·!hes 'Corpora<;:ao, incentivando-as, promovendo-as epatI'ocinando-as, al!raVfs do clube, e quem rnais tern contribufdo para que
hoje se coleccionem provas, el'ros, relIIlipressOes, F.D.C., e se incrementasse a especlaIiza9ao de colec<;:oes, e sendo ate um dos
expositores presentes ern todas as exposi90eS, quer sejarn de competi<;:ao, quer apenas de divuJga<;:ao, e que em muitas delas
aparece na c1asse de honr.a, a dar-lhes 0
brilho que sem a sua presen<;:a fues f.altaria.
Ao come<;:armos a escrever esta ar6nica.
para «Republica», nao pensavamos ern vir
fazer 0 elogio de Vasconcelos Carvalho,
que 0 nao precisa, outrossim dizer-Ihes, 0
que agora fazemos, quanto .nos satisf.az
saber que 0 Porto, onde exilStem colecclonadores de elevado quflate, havia convidado urn coleccionador de Lisboa para lhes
falar de filatelia, e 0 recebiam com as
suas melhores galas, numa das suas JIlais
formosas salas de visitas.
£ que esta aproxirna<;:ao Porto-Lisboa, de
ha muito que devia ter sido feita, e ganho
raizes, poI'que ern Filatelia a boa politica
- a tinica uti! - e esta, a cia aproxima9aO, e nao a que divide - a da separa<;:ao
Os filatelistas de Aveiro, punhado de filatelistas que muito estimamos e prezarnos,
e de que nunca nos cansamos de falar,
corn uma clarividencia que bern !hes assenta, e muito apreciamos, tern pugnado
bastante por estaaproxima<;:ao, e estarnos
certos de que a sua posi<;:ao chave - tra<;:o
de uniao entre Lisboa e ,P orto-ha-cte consegui-la e cimenta-Ia, 0 que, no ,f undo, tambern lhes aproveitani.
Aos Filatelistas de Lisboa oxala que -

aprendendo a li<;:ao dada pelo ,P orto, neste
dia ern que, convi-dando Vasconcelos CM'vallie para urna palestra filatelica, !he abriram de par em par as ponas - fazendo
jus a esta cortezia dos nonenhos, os saibarn tambern convidar, para virem a Lisboa, dar ,a,l gumas li<;:6es que a todos podem
scr ute;s.
Cumprirnentando Vasconcelos Carvalho,
pe'a dlstin<;:ao que lhe acaba de ser feita,
por ele, endere<;:amos aos Jiilatelistas do
Porto, e tarnbem aos de Aveiro, os n ossos
cump.nmentos e agradecimentos, e lhes dizemos, ern nome <Ia FilateEa: Bern hajam,..

A MESA DA PRESIDtNCIA
Presidiu a conferencia do sr. dr. A. J.
de Vasconce!os Carvalho, 0 sr. dr. Gil da
Costa, director da Liga Portuguesa de Profilax;a Social, que tinha a sua direita os
srs. dr. Vitor Lopes Dias, ern representa<;:ao do sr. govel'Iliador civil do Porto, .dr.
Carlos Vale, vicepresidente da Associa<;:ao
dos J omalistas e Homens de Letras do
Porto, ·dr. Noronha Rodrigues, jomalista
goes, Morais Calado, presidente da sec<;:ao
filatelica dos Galitos de Aveiro, eManuel
Pimenta Vieira, director da mesrna. ISCc<;:ao
filatelica; e, a sua esquerda, os srs. prof.
doutor Sousa Pereira, da Faculdade de Medicina do Porto, eng. Orlando Valdez dos
Santos, professor do Centro de Estudos Humanisticos, eng. Paulo Seabra, daquela sec<;:ao filateLica dos Galitos de Aveiro, comodoro dr. Carlos Henrique, e Edmundo Ferreira, industrial ern Matosinhos.

A APRESEN'r.AQAO DO CONFERENTE, PlgLO SR. DR. GIL DA

COSTA
o

sr. dr. Gil ·eta Costa, abrindo a confe ·
renda, pronunciou as seguintes palavras:
«Sao vari.-as as actividades ern que a Liga
Portuguesa de Profilaxia Social tem manifestado 0 maior intreesse, e entre aquelas
ern que esta Instru<;:ao tern conseguido um
exito notavel,avulta uma serie muito grande de .conferentes vensando temas variadissimos, e constituindo hoje uma colectan.cia .notabilissima. Notabilissima pelo interesse dos assuntos; e notabilissima pela
categoria, pelo ruvel mental, pela compe·
tencia peculiar com que os temas lSiio ver·
sados.

Multicored sets of peoples China. Of
mint.
1960 Goldfisbs ................... (12)
20$00
75$00
1961 Flowers ...... .......... ..... (18)
1959 Sports .... :... .... ..... ... .. .. (16)
40$00
1961 Animal .... ... ... ............• (8)
15$00
1949 to 1962 all issues of P. China.
1$OO=Spain 2.0 pesets=France 0.15 Frs.
=Other ...
Want mint complete sets of 1962 isSUeS
Cheng Robin. 9. Peoples str NANXIANG.
SHANGHAI CITY, CHINA.

\.

Pour 300 grand format Portugal et outremer, 3 a 10 du :m!me, je donne 150 grand
format Belgique. - De:neuvi.le - 62 Rl'e
Cesar Franck - Liege - Belgique.
Felix Gut - p. a. Masana Hospital - P.
O. Bosbokrand (Eastern Transval) South
Mrica - Desejo trocar moedas african as e
de Afr~ca do Sul por moedas portuguesas.
Correspondencia ern ingles.
Alemanha: Desire exchange with collector. Give Germany. Await first sendingC. H. Bartsch - Schili:irstrasse 3 - Wilrzburg - Germany West.
Dupla irnpressao Padre Cruz, selo de
1$00. Vendo 2 quadras novas em conjunto
ou separado. M. do Nascimento - Rua de
S. Paulo, 190-2."-LISBOA.
Desejo manter tracas corn coleccionadores do mtI'arnar Portugues. Tambem, se me
c:nvillr 75 ou 50 selos cornemorativos do Uleramar, enviarei a mesma quantidade do
Brasil.
Teresinha de Assis Pena-Rua Joao Pinheiro, 375 - Car:atinga - MG - Brasil.
Desejo correspondentes em todos os paises, para trocas de selos, moedas, f1amulas,
Iivros', revistas, etlc. Correspondenc:a em
portugues, frances, ingl~s e espanhol. Eduardo Rossi Monteiro - Rua Francisco de Assis, 256 - Bairro Esp,lanada - CaratingaMinas Gerais - Brasil.
Dou, em troca de um cataIogo Yvert
1961 ou 1960, 150$00 ern selos de Portugal,
comernorativos e usados, conforme cota<;:ao do cataIogo SimOes Fer.reira, mars 100
selos comemorativos do Brasil. Ofertas p/:
RilcaI'do Pena Ass:·s - Rua Joao Pinheiro.
375 - Caratinga - M G - Brasil.

39

F. Shepherd - 69-71, Quee!1Stborough.
Terrace - tBayswater - London W. 2 - England - iDeseja trocar ~los ingleses por
portugueses. Tern bons selos de I'Ilglaterra
e suas Col6nias. Correspondencia ern portugues e ingles.
Against good new issues of s tamps and
stamps fo!lowing topic: sport, fauna, flora,
air mail, cosmos, Europa only mint. I offer
Russia mint 'n complete sets. Please send
ofiers by registered mail to: Member Clube
Filatelico de Portugal n." 3717 -lRussia.
Enviando-me 100/ 300 selos do seu pais
ou de todo 0 mundo, Tecebera igual quantidade, me:hores por melhores. - iR. Stasik
- Sroda Wkp. - ul. ArrniJczerwonej 11 Po!on:a.
Por selos do seu pais, novolS e usados,
·qualque r quanti-dade, dou se!os do Brasil,
America e de todo 0 mundo. Antonio OIimp :o - Rua de Belem, 187 - CatanduvaS. Pau!o - Brasil.
Treeo selos de Jugoslavia por selos de
Portugal. Compreendo e escrevo frances,
ingles, alernao ou italiano. Escrever para:
Pr'morac Josip, Sarajevo, PavIa Goranina
3, Yougoslavie.
Portugal: Desejo 's elos usa.dos 1900/1950
e Novidades. Ultramar: selos usados em series cornpletas. Ofere<;:o Alemanha: usados,
recentes, tarnbem novidades da BRD, Berlim, DDR, na maioria selos especia·s. Bases
para a troca. 25/25, 50/50 ou 100/100, diversos,
corn devolu<;:ao dos duplicados. Remessas
registadas por via aerea, Jaul Landwehr,
2842 Lohne i. Oldb, Schellohnerweg 7, Deutschland.
Send me mint complete sets animal, flowers, biTd, sport, olympic, of all world,
every issues for four sets. I send new Chi,.
na (1949-62) all is'SUes, exchange basis Yvert
catalogue, Answer Everybody. Robin Cheng.
9 people str. Narudang Shanghai City. China.
Cambio serio todos los paises, series
completas. Deseo corresponsales carnbiar
novedades, doy Espana, Gibraltar, Marruecos y Provincias Espanolas. Especialrnente
Portugal y Ultramar. Gasa RUBIO. Soberania Nacional n." 32. CEUTA (Africa).
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Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bean. Cartas
a Secretaria, ao n." 22.
JANTSCHKE,

3

Pretendo trocar, com fiiateIistas nacianais e estrangeiros, .gelos portugueses e
alemaes - J oao Manuel Esteves Pereira Alferrarede.

Quenter, Dunckerstrasse

9, BERLIN N 5B, Germany Suche Tausch-

partner in alIer We!t, fuer Br:efmarken, Ma,
gaz·ne etc. Korrespon :lenz: DEUTSCH.
S6:io n.O 40B2, Ant6nio Santos Vallejo,
Apartado IB, Ponferrada (Le6n) EspanhaTroca selos, universais e tambem 'selos de
Nossa Senhora.
Interessam-ane selos tematicos do Ultramar Portugues, de flores, passaros, anima is,
peixes, etc. Desejo tamb6m destas ternaticas das Col6nias lnglesas, em series cornpletas, 1 a 4 exemp ~ a.res. Posso dar ,gel os da
Hungria, Romenia, Checoslovaquia, Russia
e Jugoslavia. Base CatWlogo Yvert 1962. Paul
Lehoczky - Klauzal ter 14-II1 17 - Budapest VII - Hungria.
Exchange mint complete sets of Portugal and overseas. I send P. China . Che- g
Robin, 9 Peoples Str. NANXIANG, SHANGHAI, OHINA.

S.
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T.

J A.N

No. 85 LANE 1906
North Szechuea Rd.

Send me complete mint sets Anirrals,
Birds, Sport, Fishs, of all world,
I accept correspondents of Portugal and
oyers-eas, France, Switzerland, Wes t &
Horth Europe, South !American, M·r ica . I
can send ohinese sets of mu·ticolored, exchange basis of Yvert 1962. Cheng Robin, 9
Peoples str. NANXIANG, SHANGHAI CITY,
CHINA.
F~owers ,

Vendo selos novos e usados, de Portugal,
Ultramar, Israel. estrangeiros e tematicol.
- M. do Nascimento - Rua de S. Paulo,
1902.° - Lisboa-2.
I whish to exchange mint stamps of
sports, animals and mowers, from all world.
Base Yvert - Jose Bandeira - Rua Sito
Francisco, 11 - Barcelos - Portugal.
Send me 100-500 dififerent of Your Countries commemorative, mulfcolored. III send
100-500 ,diM of my country. Cheng Robin,
9 PeOp'eS Str. NANXIANG, SHANGHAI
CITY, CHINA.
Helmut Sohonwlilder - Osterresch 40Hamburg - Gr. Flottbek - Republica Federal da Alemanba - Coleccionador avan!;ado deseja trocas. Interessam-lhe .selos de
Portugal e Ultramar. Da novddades da Alemanha, etc. Correspond!ncia em portugues
e alemao.
Pierre Buhagiar - Bl. 40009, c/o
son Loohon's Co., Ltd. - Doua1a roum - Deseja trocar selos novos
dos. Carrespandencia em franc& e

SHANGHAI- CHINA

PaterCamee usaingles.

SELOS
Portugal, Ultramar e Estrangeiro

Stamp colector

COMPRA

*

VENDE

CASA A. MOLDER

Corr: English and french.

R. I." Dezembro, 101-3."
Telefone 321514
LISBOA-2

o conferente e a mesa da presidencia
Essa ·colectanea, como V. Ex.as muito
bem compreendem, e, deste modo, um
campo uberrimo de estudo. Estou a .Iembrar-me neste momento duma serie que,
por sugestao da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, ou melb~r, com mais justi!;a
e mais verdade, do colega Ant6nio Emilio
de Magalhiies, teve urn lSucesso notavel.
Estou a pens-ar na Sene de canferenc as que
se fizeram sobre as nossas Provincias, Pravincias continentais e Provincias ultnamarinas.
Estao muitas ja realizadas, outras ainda
estao em projecto, mas, neste momento,
este docmmentario, chamemoli"lhe assim, de
alto a!cance nacional, tem urn interesse
invulg.a r, quer sob 0 ponto de vista geografico, hist6rico, urbanisti.co, turistico, oSob
o ponto de vista de cultura, sob 0 ponto
de vista de produ!;Oes das diferentes Provincias, sob 0 ponto de vista de costumes,
etc. etc.
Uma outra sene recente, e tambc!tm ainda
inacabada, mas notaveI como trabalho de
profilaxia, como tubalho de medicina, camo trabalbo social, - e a serie que e-sta
a realizar-se sobre a Silicose.
Pensamos tambem realizar uma serie de
conferenc:as sobre Filatelia. Pareceu-nos
que esta constituia motive de atrac!;ao para
urn numero avultado de individuos. Supu-

nhamos que muitissimas pessoas se interessavam pela Filatelia ern Portugal. E nao
n05 enganaroos , porque vieram ate n6s,
.com a melhor boa vontade, com 0 melbor
desejo de nos dar:a sua colaborll,!;ao, colabora!;ao inteligente, colabora!;ao prestigiasa, personalidades especializadas na materia.
E que, nll> verdade, a Filatelia nao e, de
modo nenhum, embora 0 seja tambem, um
simples passatempo, rea,l mente oheio de interesse, mas que nao visa Unicamente a
matar horas de 6cio. 0 seu objectiv~, a
sua finalidade, tern um akance muito mais
vasto, como vamos ter 0 prazer de ouvir,
pela palavra autorizada do iIustre conferente que hoje nos honra nesta Tribuna.
Por conseguinte, eu e que nao tenho na
materia competencia especial, e apenas te o
nbo, como membro da Liga de Profilaxia,
o empenho em ver 0 assunto tra!;ado, 0
assunto divulgado, 0 assunto atraindo todos
aqueles que realmente apreciam tao aliciante tema. Mas nao quero roubar tempo ao
Sr. Dr. Vasconcelos Carrvalho.
Apenas duas palavras mais, duas palavras protocol ares, a titulo de apresenta!;iio
e de curnprimentos.
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, que
hoje nos honra com uma conferencia, Hcen-

BOlETIM

DO

ClUBE

FILAT~lICO

ciou-se em 1934, pela Faculdade de Direito
da UniversMade de Lisboa.
Sua Ex." abriu banca, na capital, onde
e um dos mais distintos advogados da sua
gerac;ao, sendo, designadamente, advogado
ou consultor juI'idico de alguns dos mais
importantes organismos da capital, como,
por exemplo, a Assodac;ao Usbonense dos
Proprietarios, a Sociedade dos EscI'itores e
Compositores Teatra' s Portugueses, etc. e:c.
Foi membro, durante 2 trienios, do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados.
Como filatelista, e vulto proeminente no
nosso Pais. Meda:1hado com :vermeil e prata
na'S principais expOSlC;oes internacionais
destes Ultimos anos, .como Lisboa, Non:ega.
Israel, Hamburgo, Barcelona, etc. etc., e,
segundo oreio, 0 Un100 portugues que possui
a medalha da FISA (Federac;ao Internacional d 3-S Sociedades de Aerofilatelia). Ao
todo, in ternacionais , nacionais e locais, possui Sua Ex.· mais de 30 medalhas filateIicas .
Hli doze anos que preside aos destmos
do C!ube Filatelico de Portugal, em cuja
qualidade transformou 0 patrim6nio asso·
ciativo do Clube de muito menos de 800.
para mais de 4 mil s6aios, e organizou

DE

PORTUGAL

ANONCIOS

ou patrocinou muitas dezenas de exposiC;5es filatelicas, em Lisboa e em todo 0 Pais.
Simultaneamente, Sua Ex." e 0 Directo'l'
da grande Revista mensaJ "Boletim do Clube Filaterco de Portugal», urna das ma'oreo;
revistas filatelicas de todo 0 mundo, com
40 paginas mensais, e f.requentemente mais.
Tambem desde ha 10 anos, e 0 autO'l' da
secc;ao £i1atelica publicada todos os domingos no "Diario de Lisboa». ~ membro da
Comissao Filatelica Nacional dos C.T.T., em
representa~o das Co!ectividades FlIatelicas.
~ ainda socio honorario do Clube Internacional de Filatelia, do Porto, e do Clube
FiJatelico de Mo~ique, Lourenc;o Marques.
Tern publicados dezenas de volumes sobre Direito, sobre Literatura e sobre Filatelia.
~, portanto, como V. Ex.as acabam de
ver, pessoa sobejamente autorizada para
vir hoje pronunciar, nesta Tr:buna, uma
conferencia sobre tao atraente tema, como
e 0 Filatelismo.
Tern V. Ex." a palavra, Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho».
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BAmRO ALTO -

LISBOA
PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TO UTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

SELDS t08
Psgo bern. Portugal
e Ultramar. ColeccOes,
pac(ltes, stocks e ao
qullo.

FerrAlra da SUva -

I

Vendo antlgos e modemos. Bons deacontos. Lists deprecos
G RAT I B

Pra~a

do Municipio,

32-5.' (Elevador) LlSBOA
Te1efone,q 366i96 e 845759

Grandes e pequenas quantidades de selos
de Portugal oU Ultramar Portugues, troco
por selos para a sua colecc;ao, mediante
mancolista.
SANCHO OSORIO

Rua da Madalena, 80-3." - LlSBOA
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco.
ou compro, pagando bem. Resposta a seoretaria do Clube, ao n." 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: T·roco ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Olube, ao
22.

n..

Vendo seios de Portugal e Ultramar, com
desconto de 50%+20%, e estmngeiros a 2$00
cada N. F. Jose Pinto Duarte-Rua de Moc;ambique, 56-3.o-Esq. - Lisboa - Telefone
842083.
Canj1rOes antigos, e oandeeiros e call1''
deias de azeite, desejo, pagando bem, em

dinheiro ou, 0 dobro do 'Valor, em selos
novos de Portugal e UltramB1'. CartlaJ a Se("Tetaria, ao n." 22.
Mi deziras praktiki Esperanton Cu vi .deziras helpi min?
Skribu - Tarcizio N. Cesar - Caixa Postal 38 - Jacarezinho - Pro - Brasil.
Stamp exchange' 100 for 100 all countries,
correspondence english, french, german.
Carl W. Greiner, Hebbelstr. 15, Kiel-Western - Germany.
Troco se10s todo mundo, comemora1Iivos,
aereos, Ul~ramar, tambent novidades. Resposta imediaIta. A. Rezende - Caixa Postal
5725 - S . Paulo - Brasil.
Desejo trocar sobrescrirtos de I." ilia da
Holanda, por mesmo material de Portugal.
Valor facial. - R. Tocila, Archimedesplantsoen 9 hs, Amsterdam.Q., Holland.

E C 0 'N 0 M leo S
ENVIE 500 SELOS USAlDOS: Colados
aos papei.s, e recebera 2 bons romances de
Arnor ou PoIiciais, e 1 Brirule gratis, tudo
de valor superior a 2OiOO. M. Correia--Pias
(B. Alentejo).
Desejo manter Icorrespondetlcias amigaveis. para troca de seios, postais e a 1,gumas
curiosidades, somente com estudantes de
ambos os sexos: GeraMo M. Costa - Rua
Capitao Pairea, 431 - Carat'iIlga - M. G.Brasil.
Compro series com lCaI'imbo de 1.0 dia do
Porto, das emissOes Neg6cios do Estado,
Educac;ao Popular, Ferreira da SUva e Caminhos de Ferro. Respostas com prec;os a
.:iecretaria do Clube, ao n." 35.
Desejo troca de selos de Portugal e Provincias ultramarinas, Estados Unidos e Vaticano, base Yvert, ou selo por selo. Dou
Brarsil, novos e usados. CorrespOllldtmcia em
portuguc!s ou espanhol, registada. Dano de
Me).lo - Piumhy - Oeste de Minas Gerais
- Brasil.
Paulo Roberto Alves - Rua Joao Pinheiro, 289 - Caratinga - M. G. - Brasil Deseja trocar selos, moedas e postais com
amigos de todo 0 mundo. Resposta garan-lida. SOCio 3987.
Envoyez-moi 100/200 timbres commemoratifs .du Portugal, uses, de votre choix.
J'enverrai la meme quantitee commemoratifs d'Allemagne, Sarre et Berlin. Correspondance Allemande, Anglrais et FranC;ais.
Dr. Erick Knittel, Mtinchen-13, -Hohenstanfenstr. 7, AlemlliIlha.
Fila telistas! Deseo Portugal. Doy Espana,
Frpnc;B y Colonias. Tambien Italia, BeIgica,
Suiza y E ,E.U.U. - C. iEscuredo - Sierpes,
Ij - Sevilla (Espana).
Desejo trocar selos com coleccionadores
de todos os Continentes. Resposta garantida. Leopoldo Resende Neto - Av. Olegano
Maciel, 74 - Caixa Postal, 17 - Caratinga
-Minas Gerais - Brasil.
Coleccionador avan98do deseja correspondente parra trocas de se10s tematicos,
novos e em series completas, de fauna, despor tos, flora e cosmos. Mancolista. Novidades. Base dos CataIogos Y;vert, Michel e
Zumstein. Trojoncwsld Stanislas - Rue
Gr6jecka 31 m.5 - Varsovie 22, Pol6nia.
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Como reportagem da conferencia pr6·
priamente dita, que todos os jornais do
Porto noticiar.am largamente, a duas colunas, atribuindo-Ihe 0 titulo, errado, e certo,
mas sugestivo, e que bern podia ser 0 verdadeiro, -de «A FiJatelia: 0 maior e 0 mais
importante dos coleccionismos», - pedimos
venia para transcrever, na integra, a publicada .a. duas colunas, na primeira e segunda
paginas, pelo grande trissemamirio cA Co·
marca de Arganii», de que e director 0
distinto jornal:sta sr. Joao Castanheira Nunes:

Urns DOOrma dasloC8G80 DUm s810 portugubs
Um nosso prezado consocw de Buenos
Aires, Argentina, 0 sr. Osvaldo Nosenzo.
enviou-nos, sobre 0 selo portugues abaixo
reproduzido, a interessante informQ9ao seguinte:
Con -la presente, adjrunto .copia fotognliica.
de un senD de la serle de la Raina Dona
Leonor, de 4$10, que ha llegado a mi poder
en ' una correspondencia de A!;ores, hace
aproximadamente dos meses.
Como supongo que este sello debe ser

.-------------- Por --------------~

OSVALDO NOSENZO
Club, puedan interiorlzarse de este ejem·
pIa. .En uno de sus boletines donde en
su portada estan impresos diversos tipos
de errore" de impresi6n, no figura el que
yo poseo.
Quedo a disposici6n de ustedes 0 de
<.:ualquier asociado del Club, para cualquier
consulta 0 mayor ampliaci6n de detalles.
Con mis mejores votos de progreso para
tan afamado Club, y por la ventura personal de los direct'vos y asociados. saludoles
con mi mayor considel1aci6n.

Escrlt6rlo ••

APARTADO.14
TELEFONE, 920151

Rue 16-1.148

A VIGOROSA
DE

Domlnoos

~oares

Pereira

Fabrica de: 10uCaB, todos os utensllios
de alumlnio e banheiras-Serralharia
-Fogoes a Gas Butano

desconoc:do a pesar de existir muchas fal!.as, -he creido conveniente que todos los
asociados, por intermedio de la Revista del

FAbrlce.
Rue 43 n." 386

E8PINHO
PORTUGAL

"Como prenoticiamos, 0 ilustre arganilense dr. Vasconcelos CaIlValho, presidente
do Clube Filatelico de Portugal, e uma das
maiores autoridades em Filatelia no nosso
Pais, pronunciou no Ultimo sabado, no salao doo Fenianos, no Porto, uma interessante conferencia intitulada cMotivos, finalidades e vantagens da. Filatelia».
o orador come~ou por dizer que vern
de longe a tendencia para coleccionar coisas, tendencia natural, e certo, mas sempre
absorvente.
E a prop6s'rto, frisou:
- Essa tentlenciade coleccionar, de to-

dos os homens e de todas as mulheres.
tem a sua expressao mdxima no coleccionismo de selos, a FilOJtelia, hoje com legioes de adeptos em tado 0 mundo: alguns
milhoes so nas Alemanhas; cerca de quinze
l1lilhoes somente na America do Norte, e a
aumentarem, ai, ao ritmo -de duzentos mil
em cada ano; em Inglaterra, onde a Filatelia e uma ciencia; na Itdlia., onde ela tem
obtido desenvolvimento espantoso; na Fran9a e na Sui9a; no Brasil e na Belgica; e
em Portugal tambem, onde ela estd crescendo enormemente, sobretudo desde hd
dez anos para cd, e afinal em todos os palses de todos os continentes - homens e
IIwlheres de todas as icUules, todas as posi90es economicas e sociais, todos os credos
politicos e religiosos.

o sr. dr. Vasconcelos CaIlVaJhO dissertau -depois sobre aIS vantagens ,aa Filatelia,
sobre 0 aspecto educativo, dizendo, a pro·
p6sito:
- 0 coleccionismo de selos traz-nos, atraves das StillS "espectivas imagens, um in/indavel conhecimento de factos geogrdficos e
Illstoricos de todos os povos, dos seus san·
tos e seLls artistas, dos seus estadistas e
seus generais, das suas paisagens e sells
monll1nentos, razao pela qual todos os Es-
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tados, hoje, aproveitam os selos para a
sLla propaganda, desde a turistica, como a
Sui9a OLi 0 Japao, ate a politica, como os
paises para aIem da cortina de ferro.
Os selos ensinam-nos a todos, e devem
instruir, principalmente, os jovens, os estudantes .universitdrios e liceais, mas todos as
jovens, em assuntos historicos, cientifjcos
Ott tecnicos, flo res ou animais, obras de
hidrdulica ou de electricidade. E porqlle
isto e tao verdade como importante, paises
como a America do Norte tem escolas de
Filatelia, e oLitros, como 0 Brasil, decretmn
a existencia de sec90es filatelicas em todas
as suas escolas.
Mas, muito mais do que instn!ir, temos
dito e re.petido que os selos edt/emn. Poderlamos fazer toda uma conferencia samente
sob este aspecto, mas basta que se diga
que os selos educam desde a memoria a
paciencia. EdLlcam as qualidades artisticas.
Educam 0 golpe de vista. E educam, sobretLldo, quando nos ensinam a trocar ou a
generosamente dar selos a colecciona-dores
amigos, e a outros, muitos mais, que nem
sequer conhecemos, senao ~or correspondencia, e educam ainda quando, par virtude desses contactos com indiviciuos, com
colegas, com irmaos do Mundo inteiro, sentimos como a humanidade e pequena e e
mesquinha, permanentemente a gastar-se e
a destruir-se em guerras de bombas e em
guerras de nervos, quando, afinaJ, seria tao
possivel e tao facit lUna humanidade boa, a
viver wna vida plena de proveito e de
felicidade, se toda ela coleccionasse selos,
e se toda ela, depois da sua tarefa didria .
fosse, a correr, agarrar·se ils StIllS colec90es,
ever, admirar, estudar, escolher, seleccionar e colocar, nos respectivos albuns, os
ultimos selos adquiridos, com a calma dos
individuos conscientes de, honrada e dignamente, terem cumprido ou realizado 0 sell
dial

o conferencista ocupou-se depois do aspecto e con6mico da Filatelia, afirmando:

- Embora haja quem finja desdenhar 0
aspecto econcimico da Filatelia, nos, menos altrllista ou mais positivista, indubitavelmente m zis realista, e, especialmente,
serl'indo me 11'lr 0 proprio espirito e 0 pr6prio interesse da Filatelia, nUo podemos
ltbstrair, e 1lLL11ca abstra '//lOS de tao importante aspecto.
~ que, se a Filatelia come9a por sere e sempre ate ao f1m! - entreten:mento
puro, a verdade e que, a breve passo, e
por razoes vdrias, ela entra 110 campo da
economia.
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LUBRI Fie ANT ES
GAle/VlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

zeres semelhantes, niio i , niia pade ser inE niio e de surpreender que entre, jd
diferente que, ao tim e aa cabo, a sua coque, neste como noutros aspectos, a coleelec9iio valha del. ou valha cem. Aa colec·
9iiO de selos, apenas mais generalizada, e
eionador de selos que, ao faze-la, invertetl
felizmente mais democratizada, pelos motina sua coleC9UO todas ou muitos das seLls
vos resumidamente expostos, niio e, niio
capitais, e decerto pensou nos fUho s, ou
pode ser diferente das colec90es de pinpara vende-fa au para contiruu1-1a, niio e
turas, de livros, de moedas, de relc5gios ou
nada indiferente que a sua colec9iio niio
de candeeiros de azeite.
valha nada, ou valha wna fortuna.
Por um lado, os coleceionadores gastam
ApenaS par;a dar lIIna ideia do que po de
dinheiro, mais ou menos dinheiro, con- . ser esta fortuna, a;pontamas que, depois de,
forme as suas posses au vontades, e, ao
hd POllCOS anos, ter side vendida uma pargastd-lo, e evidentissimo que niio que rem
te, 0 resta da colec9iio de selos do famoso
perde-Io, antes «montoa-Io e valorizd-lo.
Burrus acaba de ser adquiritia, por tres
Por outro lado, atem de dinheiro, eles
grandes comeroiantes internacionais, pel.'1
gastam tempo, que dinheiro e, e privam-se
quantia de cerno e quarenta mil contos ...
de outras aquisi90es au de outros prazeres,
E que, mesmo na l1lodestia economica do
predios, viagens au futebois, 0 que reprenosso pais, em Portugal existem muito mais
senta permanente acumu!a9iio de capital,
de ulIla duzia de colec90es de selos que
e pode ser ou e outro dos motivos, e mais
valem, cada uma, milhares de contos ...
importantes e aliciantes, da Filatelia.
Por outro lado, como os selos emitidos,
depois de usados, portanto os existentes no
Niio que se coleccionem selos como se
mercado, por callsas vdrias tendell1 a dimipodem coleccionar notas de conto de reis .
o coleccionismo e diferente, e, principal- nuir ou a desaparecer em proporr;:iio aritmetica, e os colecc:onadores de selos aumente, 0 motivo, 0 objectiv~ e a satisfa9iio,
mentam em propor9uo porventura geamJ,·
suo mLlito diferentes e muito melhores. Mas
trica, nuo e diffeil de explicar, e e facilil1lo
a capitaliza9iio existe, e interessa sempre.
de colltpreender COIllO, segundo a lei priJd que, ao coleccionador de selos que, para
se-lo, deixou de fazer viagens e de ter pra- mdria do comercio - a lei da oferta e cia

UM AEROGRAMA VA CH/NA
o nosso ip'a1s e tii.o poucas vezes mencionado nos docurnentos postais de outras
n~oes,
que, quando aparece aJguma
coisa, e, de facto, para rejubllarmos.
1!l -caso para apresentarmos os nossos
agradecimentos a Direc!<Ao GeraJ dos
Correios, de Taipei, Taiwan, Republica
da China, pela refer~ncia no seu aerograma especialmente eriado para Hong-Kong e Macau: <For mailing to Hongkong and Macao only>.
Seguidamente, damos a rep.rodu~!!.o
do aerogram a, acompanhado de alguns
elementos que interessam aos filatelistas .
o aerograma foi descrito no <PhilaFevereiro passado, 0 caso do desaparecimento ,do lendario p moto ingles Cap. Lancaster. Os seus restos mortais, junto do aviao
destruido, fornm encontrados no deserto
do Sahar:3. - na data atras referida, ou seja
29 anos apds 0 acidente! 0 Cap. Lan.caster,
muitoconhecido des de 0 seu sensacional
voo Gra-Bretanha-Australia <1927), em aparelho Avro CuRed Rose») - em que foi
transportada uma mala de correio com 133
pec;a's - havia desaparecido em Abril de
1933, durante uma tentativa de recorde Londres-Cidade do Cabo.
0 Secretariado Geral da F.I.S.A., por
seu aficio SG-501, de 15 de Man;o p,p., confirma-nos que se projecta anualmente a
organizac;ao do «DIA MUNDIAL DA AEROFILA TELIA" - nome adoptado ja oficialmente, que engloba portanto, com largueza
todas as divers as especialidades aerofilate..
licas - e nao dwn «Dia Mundial do Correio
Aereo» - nome inadequado, por restrito,
que 0 nosso congenere Intemationale Aero,
-Philate'isten Olub c.tilizou na comemorac;ao em Berlim - 1961.

*

Por

Jose Rodrigo Olas Ferreira

telic Bulletin:.; n.· 18-196(1., compllado
pela Direc~ii.o GeraJ do!,! Correios, Taipei, em 23 de I[)ezembro de 1961, cinco
dias antes do primeiro dia de circula!<ao,
que se verificou em 28 desse mesmo mas.

"PIA' .I Y//JK;,

o seu formato e de 96 X 136 Inln, impressa em offset, sobre pa.pel de cor
azul ultramarino claro, e reproduzindo a
selo de 2.00 (2 d6lares de Taiwan), urn
quadrimotor em vOo. 0 selo e os avioes
que omamentam a cercadura sao a vermelho, e as legendas a azul escuro. A tiragem e de 100.000 exemplares.
Outras legendas em chinas. como,
por exemplo, a que ests. a seguir a taxa
2.00 - quer dizer cRepublica da China>.
Por debaixo do selo <-Se este selo for
cortado nao podera. ser usado>, e no verso
diz mais 0 seguinte: cEmitido pela Direc~o Geral dos Correiol'l do lMinisterio
das
omunica!<oes)' e cDezembro, 50.
Ano da Republica da China>.
Em nosso entender, esta pe~a e merecedora da nossa admira!<Ao, e digna de
figurar em qualquer (ColecgJio de Macau,
mais que nao Baja em reconhecimento da
aten~ii.o dum pais vizinho.
Como simples aerograma, tambem e
valioso, pela sua pequena tiragem, e esperamos va-Io brevemente catalogado no
Kessler's - Catalogue of aerograms - a
mais irnportante obra sobre aerogramas,
e talvez por urn pre~o interessante.
0

~POR

IPAR

Colec~io
AVIAO
AVION

do Clube

Recebemos e agradecemos a oferta dos
s"guintes sobres.: ritQs ,
S.A.S.:
Stc:kholm - Sao Paulo (5/ 12/ 61 )
Stockholm - Santia : o (5/ 12/ 61) .
Ambos em jacto DC 8.
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autor demonstra relevantes qualidades que
Ihe valeram 0 premio de 50 libras denominado "Anniversary Award 196J».
0 querido amigo Emile Vandenbauw, figura de grande projecc;:ao na Aerofilatelia mundial, e director da «Societe
Aerophilatelique ,B eIge », teve a amabilidade
de nos oferecer e dedicar um exemplar da
sua bela «Monographie de la Poste A6rienne
tramsportee par SABBNA». Obra representativa, dedicada ao periodo 1915-1%1, com
interesse autentico, veio enriquecer a nossa
biblioteca espeoial~zada - e, como e 6bvio,
esta a tdisposic;:ao de qualquer aerof Jate1ista
estudioso que necessite de consulta-Ia:.
No n.· 8 (14 de Abril) do qumzemirio alemao «Der Sammler-Dienst», veio
publica do um largo artigo, recomendavel
para os especialistas, sobre os primeiros
voos, e VDOS espedais, do Japao (a partir
de 1945) : «Die Luftpost Japans ab 1945».

*

*

da F.I.S.A. - dez destes blocos. Podem ser
so!icitados a nossa Secretaria. Quanto antes! Lembre-'Se, prezado colega, que so os
lN T .JtH
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POR

AVIAO

PA R

AVION

Notlcies do ar

0 pals vizinho, que foi urn dos fundadores da F.I.SA (Wuppertal, 10 de Junho de 1951), nao se encontra agor.a. representado naque'a Federac;:iio Intemaciona:l.
No sentido de preencher a mjustifioavel
lacuna, tern sido estabelecidos contactos
entre a F.I.s.!A. e 0 CircuJo FiIate.tico y Nu'mismatico (Barcelona). Desejamos ver Espanha representada., sem demora, e, como
delegado de Portugal na F.I.SA., oferecemos ao imporrtante C£'l'CUlo colaborac;:ao iberica, estreita e proveitosa, no apaixonante
dominio da Aerofilatelia.
A. crAmerkan. Air Mil Society», fundada em 1923, e a mais antiga e a maior
das agremiac;:5es exolusivamente aerofilateIicas. Com membros espalhados por todo
o Mundo, a f;:liac;:ao nesta importante Sociedade - cola anual de 4 d6lares - oferece vantagens de toda. a natureza, inclusive a recepc;:ao mensal do seu excelente
The Airpost Journal. 0 redactor desta cPagina» possui propostas para filiac;:ao, que
enviara aos aerofilateHstas portugueses interessados, que se !he dirigirem.
A Assembleia Geral de 12 de Agosto
de 1961, decidiu emitir a vinheta de propaganda da F .I.S.A. Apresenta-se num bonito
blo::o de quatro, tirado apen3!S a 5.000 exemplares. 0 Clube tern a disposi~ao dos primeiros aerofilatelistas interessados, ao prec;:o irris6rio de 2$50 - que reverte a f!avOlr

*

*

dez primeiros pedidos poderao ser satis-

*

feitos .. .
Esta fina!lm.enre e ru.:errado,

desde
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procura- os selos valem, e cada vez mais
valeriio uma fortuna.
Evidentemente que nos referimos a uma
fortuna em dinheiro. Mas, em cima desta,
a fortuna, ainda maior, das enormes, indescritiveis satisfQ90es que os selos nos diio,
e, claro, se niio podem traduzir na viZ
moeda...
E depois de aconselhar a todos a Filatelia, especia:lmente aos j ovens , 0 sr. dr .
Vasconcelos Carvalho terminou a sua conferenda dizendo:

- Ao procurar e ao encontrar um selo,
um erro, uma proWl au urn ensaio, wn
carimbo au outra per;:a qualquer, e ao
estudci-Ia e colocd la, embevecida e orguIhosamente, nas nossas colecr;:oes, todos
nos, soldados, capitiies e generais da Filatelia, somos indubitiivelmente e absolutamente iguais, e todos nos, por igual, temos
o verdadeiro prazer do general que ganha
uma batalha, e outra e DUtra batalha.
E e esta igualdade tMl procura do selo,
esta igualdade na satisfar;:iio do seu encontro DU da sua aquisir;:iio, comprado ou a/ereddo, selo apos selo, serle apos serle, aumentando e continuamente valorizando a
SUtl colecr;:iio - que melhor caracteriza 0
fiiatelista.
Generais DU apertas op.erdrios, professores catedrdticos au simples estudantes, medicos, advogados e engenheiros, comerciantes e industriais, - todos nos igualamoSl como em nenhumas Qutras actividades ou
circunstiincias.
E iguais entre pavos de todo 0 Mundo.
Reis da lnglaterra au Presidentes da Republica da America do Norte. Fabricantes
de champanhe da Franr;:a, farmaceuticos de
Jsrael, operdrios da Alemanha, medicos da
Itdlia, e todas as pra/issoes, todas as politicas, todas as religioes de tocro 0 Mundo!
Todos igUtlis e todos igualados, ao olharmos, estudarmos e admirarmos os selos:
o maior, 0 unico grande elo que efectivamente pode unir esta desvairada e bestializada Humanidade, que, sem os selos e
sem outras belezas e virtudes semelhantes,
niio sabemos onde ird parar e morrer!,.

dade, a panoramica geral da Filatelia. Fe-lo
com 0 conhecimento de causa profundo, e
fe-lo com 0 calor, e com 0 entusiasmo que
se transmite, e chama todo 0 interesse
para as suas palavras. V. Ex.', nos aplausos que ouviu, sentiu certamente 0 interesse
com que tod!l! a assisten cia 0 escutou, com
que toda a assistenc'a aprendeu a sua lic;:ao.
Sr. Doutor: Com certeza que V. Ex.",
com os seus dotes de exposic;:ao e com os
seus al'gamentos teni cODseguido novos
elementos para a FiIateIia.
As palestras sabre a Filatelia vao CODt:nuar, certamente, com 0 interesse que
hoje the encontramos.
V. Ex.'s, ja para 0 pr6ximo mes de Maio,
terao ocasiao de ouvir urn novo especialista
na materia.
Par agora, Sr. Doutor, eu quero apresentar a V. Ex.", em nome da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, os meus cumprimentos muito sinceros pela maneira como V. Ex." anuiu a vir realizar esta nota·
vel pale£tra».

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SACOS DE PAPEl
-em-

Ovar - .... rgoncllhe-S. rze do
Olelres - Porlo

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'e'e'one.

92
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Fabrleo da eartolinas a fodos os·
papa Is fraeelon.etos am r8smas
- - - - • boblnes - - - -

PEf;A, EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

P ALAVRAS FINAlS DO

PRESIDENTE

Fabrico manual •
meccinico d. lacol

TORRES

Tenn·nada uma demorada saliVa de palmas, que premiou 0 trabalho do sr. dr.
Vasconcelos C3'rValho, voltou a usar da
pa'avra 0 sr. dr. Gil da Costa, que disse:

S. PAlO DE OLEIROS

.Sr. Dr. Vasconrelos Cartvalho: - V. Ex."
acaba de nos mostrar, com muita feIici-

Escrlf6rlo •

Sad.

em
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erros e variedades de salos modernos
tern ainda urn intereS'Se tao relativo!
Do 169.· leilao de Heinrich Kohler,
a conhecida firma de Wiesbaden (Alemanha). em 15/16 de Maio, destacamos tres
gran des per;:as aerofilatelica.s:
TERRA NOV A - Exemplar de luxo, com
atestado, usado, do selo de Correio Aereo
n." 5, 50 'c. sobre 36 c., sobrecarga uTrans
Atlantic / Air Mail/By B. M. / «Columbia» / September / 1930 / Fifty Cents,.. Ex'stem 157 exemplares. Prer;:o de partida : 5.000
marcos (mads de 36 contos).
Foi emitido por altura da travessia do
Atlantica pelos canadianos Boyd e Caruwr,
que, partindo em 10 de Outubro de 1930 de
Harbour Grace, no seu aviao «Miss Columbia», aterraram no dia seguinte junto da
costa inglesa, na ilha Scilly. A mala de correio continha 157 cartas franqueadas com
o selo especial, e 50 com selos normais.
BULGARIA - Ouadra do !Selo de Correio
Aereo n .· 1, 1 1. sobre 6 1., sobrecarga vermelha vertical «aviao da epoca", com a
sobrecarga invertida, sobre sobrescrito com
carimbo do primeiro dia - e carimbo de
chegadl (Sofia) . Deve trataT-se de per;:a
un:ca, c1as.sificada RRRR, e com
prer;:o
de parti'Cia de 4.800 marcos.
Anote-se ter sempre sido considerado
pelos tratadistas que as selos nao haviam
sido vendidos e circulado quando da sua
confec9iio (1927), mas vendida a totalidade
da emissao, em leilao governamental, em
Novembro de 1931!
COLOMBIA - Per;:a voada com 0 se:o de
Correio Aereo n .· 1. sobrecarga «1"' / Servicio / Postal / Aereo / 6 - 18 -19». Classificar;:ao RRR, e prer;:o de pa'r tida de 3.000
marcos.
Emitidos 200 exemplares para 0 voo
Barranquilha-Port Co16mbia - que se reaIizou em 18 de lunho de 1919 -, 160 selos
foram utilizados para franquear O!ltras tantas cartas que compuseram a mala de correio transportada.
Of
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PARA A MODERNIZACAO
E MAIOR EFICI~NCIA
DAS FOR<;AS ARMADAS
DE PORTUGAL A
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exposi~oes

J a se sa be que Portugal estara presente nos qu:d-ms da "LUPOSTA 62,. - tinica Exposic;ao Interna.::onal exc.us 'vam ente
aerofPatelica, patrocinada este anD pela F.
I S. A. Corrf'<pondendo de forma substancial Ii sugesiao que temo:; feito nesta ru-

DE

PORTUGAL

brica, para que os nossos aerofiJatelistas
melhor apetrechados nao de'xem de comparecer nos certames da moda'idade, suges··
tao que constitui capitulo indispensavel NTl
qua!quer plano de expansao, tres dos nos-

EXPOSITION AEBO-PBILITELIOUE

'soscons6::ios resolveram dar esse pas so,
inscreveram-se na «Luposta-62,., e uma selecr;:ao do seu material estara presente no
prestigioso «Kongressballe,. de BeTlim (Oeste), de 12 a 16 ode Setembro p.f_ Decisao de
gmnde alcance esta de debutar em internacional aerofilate-ica, e que esta de aooroo
com 0 ile.senvo[.vimento da Aerofilatelia portuguesa. Oportunamente, daremos aos leitares os Domes dos no.ssos tres represen1lantes, e uma ideia do que vaG elCPOr.

Reviste de
PO R AVIAO

- PA R AVION

*

Irnprensa

Entre as publkar;:Oes esvrangeiras
que passamos a receber por permuta com
esta "Pagina», destacamos hoje a excelente
revlsta aLa Liaison Aerophilatelfque»mensario da nossa congenere Societe Aerophi!atelique BeIge - , e 0 «Austria Philatelis,.,
editado ,pela conceituada f.rma Adolf KC5el,
magnifico no conteu.do e na forma - com
referencia especial para a sua sempre actualizada rubrica «Die Austrian Airlines Story •.
«La Poste par HeIicoptere», a iiluente obra de Henry Bouchard, que «:e.cbo Philatelique» (BruxeTas) acaba de incluir na
sua vas ta liolla de publicar;:oes, e urn livro
valioso e indispensave : aos que, como 0
signatario, se dedi.cam Ii coleocioIlJar;:ao de
pec;as voadas por este meio.
. The Aero Field» esta a publicar com inicio no seu n .O 251 - a magnifica
cria<;ao de O. R. J . Lee «Australia and New
Zealand to Great Br:tain (Wartime Services, 1~39"1945) >> . .Neste dillatado estudo, 0

*
*
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Equateur - 25
Espagne - 50/55
,.
- 75/83
,.
- 234
Eston:e - 2/6
,.
- 3a, Sa
Et. Un is - 3a
»
- 15
France - 14
Guyane Fr. -1/10
lnde NeerI. - 6/10

-

3/5

»
»

-

8/9A

30/32
Liban - 105/11
L'.t huanie - 15/17
»
- 35A/ 36
- 52/75
Mozambique - 17/ 24
Nicaragua - 17/ 21
»
- 42/ 51
,.
- 83/ 86
Nile Guinee - 44/ 45
»
- 59
Nile Zelande Silombra Paraguay 7/ 9

13/15

»

Lettonie -

»

1/2

»

-

CRONICA D
1/9

16/ 19

-

20/ 24
»
39/ 43
»
- 63/67
- 81/ 3A
- 84/ 88A
P i·YS Bas - 1/ 3
PerDu - 3
Pologne - 1/ 9
»
- BI. 13A
Russie - 10/ 13
»
41 / 45
Sa'vador - 10/13
»
- 15/ 18
Surinam - 8/ 10
Un. Sud Afr. - 1/4
Uruguay 10/13
»
89/ 96
»
99/100
,.
- 136/ 39

xxv
«

Nota: Todos os n .·s siiodo Cat. Yvert,
excepto indic~iio em contrario (Cat. Silombra para lingola e Nova ZellJndia).
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DISTllaUIDORES
EXCLUSIVOS
F. Lima & C.· Suer., Lda~

Av. da Llberdade, 81-1.· Esq.
LI.OA-2
T.I.fon ••

~=

Guarda-j6ias

0 leilao de H. R. Harmer de 1 de
Maio, em Lonora:;, apresenta, entre outr:as
boas pec;as aerofilat6J.icas, 24 excelentes 10tes de selos de Correio Aereo da Terra
Nova - que inolui exernplares escolhidos
de quase todas as grandes raridades. Vai
11 ·venda., tambem, uma tira de 3 exemplares
do 3 d. ingles da serle Savings Bank Centenary seltZ a cor laranja (S. G. 624 a)ao prec;o base de 125 libras... A15SuntO fora
do nossa dominio aerofilateJico, que nao
tern aqui grande cabimento, mas sobre 0
quaJ todo 0 filatelista deve raciocinar urn
poueo - num Pais, como 0 nosso, em que

TEMEX - 6 1

Esta sera a minha terceira e ultima cr6nica sabre as manifestac;5es filatelicas temMicas, reaIizadas em Buenos Aires. Naturalmente que, se vermcar que tenho mais
algurna coisa interessante para divulgar,
o farei, mas, de momento, penso em terminar aqui.
Vou refenr-me as JornacLas Fi'atelioas, e
seus resultados e decisOes.
IncontesHwelmente, com. a pratica no
exame, nas verificac;5es das colecc;5es expostas, nas dicusssOes sabre as c1assificac;5es
das coleq;5es, rnUita coisa que estava sob
o regime e a base da teor:a, teve que se
modificar, diante da realidade.
~ verdade que tivemos que enfrentar
pantos de vista e mentalidades ibastante
diferentes, rna'S. .. a realidade e os arzumentos documentados tinham que sair vencedores.
Nao tivemos numerosas e profundas modifkac;5es, m esmo porque 0 reguiamento
da FlP FIPCO e muito born, e foi feito depois de longo estudo e intenso trabaIho,
pelos mais adiantados tematicos de Europa, e consubstanciados e reunidos pelos
dois gramdes campeOes tematicos : Van der
Auwera, da FlP, e dr. Walz, ·da FLPCO.
Vamos aos resultados positivos.
A primeira ea mais importante foi a

»

, . - - - - - - - - Por - - - - - - - - - - ;
HUGO

FRACCAROLI

Vlce-Pr •• ldenl. do Club .. Flla""co do Bra.1I

proposta feita pelo Brasil, e aceite por
unaninridade: A exc1usao, no regulamento,
da terceira c1asse, ou seja "COLECCJl.O DIDACTICA».
A exc1usao foi proposta por dois motivos : uma e que a diferenc;a entre uma
colecc;ao tematica e uma didActica e tlio
pequena, que elas se confundem. No papel.
e facH de esc rever e dizer «A colecC;ao
DIDACTICA e 0 estudo do tema. em todos
seus detalhes. Tern fins pedag6gicos». Postas uma ao lado de outra, uma TBMATlCA
e outra DIDACTI<CA, verifica se que ambas
sao iguais. A TEMATICA pode ser simples, desenvolvimento meci!o ou desenvolvimento grande, e quando tern urn desenvolvimento completo 'IlaO deixa de ser ternatica para se tomall' didactica, e, 1Sim, fica
sendo a mads adiantada e importante coleeC;ao llBMATIOA. Assim, nao ha quruquer necessidade de existir a c1assificaC;ao, e por
consequenc:a a c1asse didactica.
o segundo motivo importante foi 0 de
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simplificar e dar melhor orienta~ao aos que
pretendem e desejam formar urna colec~ao
tematica, como 0 que e urna coaec~ao tematica, como se divide, e como ela e feita,
a.ceite e ot1ganizada em TODOS os paises do
mundo. Assim a proposta fe:ta ;pelo Bras.l,
e aceit:! unanimemente, foi a seguinte:
1.0 Considera se «Colec~ao de IIl1J3gem»
aquela cujo desenvolvimento tern como base
a imagem do selo ou 0 motivo de sua emissao. Trata-se de urn COllojunto de se:os vinculados entre si pela imagem representada,
ou 0 motivo e a razao de sua emissao:
1.0 caso - fauna" monumentos, flores, heraldica, bandeiras, moedas, aves, etc. etc.
2." caso - desportos, religiao, pintura,
centenarios, medicina, expos : ~oes, etc. etc.
Estas coleq;oos sao simples, nao tern legendas nem descri~Oes ou informa!;oes, e
nao desern'olvem tematicamente urn tema
com outras pe~as, mas, isto sim, tern POlIltos favoraveis se tiverem selos e COIIlhecimentos filatelicos (provas, eru;.a,ios, erros,
variedades, curiosidades, etc.).
2." - Cons.jderam-se «Colec!;oes Tematicas» as colec!;Oes supra entretanto montadas e desenvolvidas sobre a base de ' urn
plano determinado, com textos explicativos,

I

PAGINA

legenda!S e informa!;oes sobre 0 tema, incluillodo l5e toda e qualquer p~a filat6lica
Que tenha correla~ao com 0 tema da colec~ao. Naturalmente, a parte filatelica acima
mencionada e tambem muito importante.
Ve~o que esgotei 0 papel, e nao 0 assU[\to, apesar de ·ter reswnido 0 maximo possivel, por isso terei que fazer nov.a crOnica.
Nao foi facil COllovencer tooos, mas a
realidade foi 0 mais forte argumento. Espero que esta resolu~ao seja aceite pel as
duas Federa!;oes europeias.

DE

~

LA TIN-PHILA
Ap~rtado

I

AERO FllATELIA

(POB) 3585

LIMA - PERU
Publicaci6n Internacional
B:mensual

AVISOS - CANJE - TURISMO
CORRESPONDENCIA
Suscripcion: $2.00 dolares

PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

AO C;>UILO

Como somos a maior cas a filat6lica da Am6rica, .damol conItantam.nt. a camprar grandel quentidad.1 d. selol d. todu a'
partes do mundo. Actualmonte, .stamos particularm.nt. interellado,
em comp,ar:
•

•
•
•

SILOS 1M dillS. De valor baixo e m6dlo.

Incompletas, novas ou usadas.

Compietall ou

• SILOS ISOLA DOS I Varledades baratall e atractlvall.
• 'ACOTIS. Feltos cutdadosamente, com IIlIlos perfllitoll.
GRAMDI. QUAMTIDADIS E IESTOS DI -STOCKS. de tOdOB 09 g6neroB.
MISTUIA (AO QUILO) sobre papel.
'AlA
MOSSO MIG6CIO DE RITALHO, tamb6m desejamos C'omprsr quant!.1adell

°

mals pequenas de selo& em s6rles, de preco m6dlo e milts elevado_

Queira mandar-nos a sua /isfa de oferfas, que merecer. a nossa prOAfa • f:uidadosa afenglo,
GRATiS, A 'IDIDOI

A noss.

nova

l i s t . d . compr.s.

.Os meihores precos por selos dOB Estados Untdos e Canadl!..

VENDA AO MAIOR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & C. o

BOSTON 17, Mess. U,S.A.
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Telegremes: HARRISCO BOSTON
J.

Um colaborador

~OR

- - - - - - - Pe/o,- - - - - - - - - ,
CBpitAo F. Lemos dll SllvelrB

de categoria

Quando se planta uma arvore, desejariamos ve-Ia robusta e cop ada de urn ano
para 0 outro! Mas WIJ.aI arvore desenvolve-se, necessar'amente, com vagares ... Ao lan~ar "Pagina ·de Aerofilatelia» - modalidade
Quase desconhecida, cheia de reticencias, no
nosso meio filatelico - cOtl1tavamos com
resistencias tComprometedoras, com demoras
desencorajantes. Minal, por urn desses fen6menos que se escapam a todas as esquematiza!;Oes e previsoes, a semente paTeCe
bern lancad.a e de rendimento seguro.
No campo nacional, a obra ja real:zada
tern merecido 0 respeito dos que se interessam. pelo assunto, e a avaliam no seu
valor. As referencias encomjadoras que registamos sem vaidade, e agradecemos, tern
chegado urn pouco de toda a parte, a come~aII' pelo Pres:dente do nosso Clube, e Director deste «Boletim». A Aerofilatelia portuguesa - arvore antes tao comprometida
-lan~a coropo progressivamente, e tornar-se-a tao robusta, alta e sedutoI1a, como os
mais belos exempla,r es da floresta filatelica
naconal.
Tambem no ambito ialternacional 0 !Kito
da nossa sec~ao e not6rio. A nossa existencia e agora bern conhecida alem-fronteiras, e os nossos progressos aerofilat61icos

vistos com generosidade e simpatia. A pravar tal afirma~ao, temos hoje urna boa no·
tida para· os nossos leitores: 0 insi.gne
aerofilatelista frances Henri Trachtenberg,
expert de creditos devidamente firmados
mundialrnente, passara a colaborar, com a
regularidade possivel e com a!S limit~Oes
que as exigencias de espa~o nos impOem,
nag nossas colunas.
o caro amigo Trachtenberg forneceu-nos, em primeira mao, urna cferramenta»
adm:mvel - a Usta completa de falsos de
Correio Aereo, sem soln"ecarga-que passamos a publicar, na integra:
Angola Silambra - 11 / 51
Afghanistan - 1/ 6
Albanie - 1/7 n.d.
Bolivie - 59/62
Brasil - Eeta - 115
»
Varig - 15/26
»
29/40
»
42/49
Bulg:a,rie - 12/14
Colombie - 10/13
»
T.-B.
»
- 19/23
"
- 198/206
Chile - 46, 49
Danemark - 115
Dominicaine - 16/21
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tados Unidos da America, de 1$75, e que a
sobretaxa avHio de uma carta com peso de
S gram as era de 1$80 e 3$50, respectivamente.
Muito embora sejam decomdos bastantes anos, e na hip6tese de se terem modificado as formalidades a curnprir, esc1arecemos que 0 sobre::::rito ·de ensaio que dir;gimos a S. Bayer - -c/o Portmaster-Hamilton Bermuda - veio devolvido, nada menos do que com os seguintes carimbos :
.. Hamilton 20 Nov. 61e-Bermuda»; .. Hamilton-22 Novc-Bermuda»; «London E .C.·11 DF
61·62" (es.te a vermelho); .. Correio aereo-IV
5 Set. 61-19H C.T.T. Usboa» e .Correios-R
11 Dez 61-19H C.T.T.·Lisboa». 0 do Dr. Anib.a.! Ah;ada de Paiva, tern apenas urn, onde
se Ie - .. Hamilton-15Aug 40B Bermuda». 0
nosso demorou 15 dias a chegar as Bermudas, e 0 outro apenas 4 dia!S ...
Aidmiranos Ib astante que 0 exped.ido em
1940 tivesse side entregue ao destinatario
- S. Bayer, que morava na Costa da Caparica (!), e que 0 sobrescrito, no caso de
ter sido devol vi do, nao tivesse qualquer
carimbo portugues, sabendo-se que, em 1940,
ainda estava em rigor a cill:ular N.o 101, de
1936, que recomendava «que nas ca.rtas e
bilhetes postais procedentes do estrangeiro
e ultramar, seja sempre rigorosamente aplicada a marca de d:a da chegada dessa!S· correspondencias».
o nosso sobrescrito, devolvido pelos C:r.
T. de Nova York com endere!;Q .. S. Serebrakian - G. P. Delivery - New York City
- U.S.A., chegou a Nova IOllque dois elias
depois de ter sido expedido de Lisboa, e
tern na frente os seguintes carimbos: «Retoumed to sender» "Unclaimed New York,
New YOl'k», Sep 7 1961», e, no verso, «New
York, 1N.4.Sep 1961·G.P.0.»; «New York, N.
4 Oct 13 1961-G.P.0 .»; «Correio Aereo IV 5
Set 61 19 H . C.T.T. Usboa» e «Correio R.20
Out 61-9 H C.T.T. Lisboa».
e claro que 0 facto de os nossos do's
sobrescritos terem side devolvidos, nada
prova que os drus expedidos em 1940 nao
tivessem side entregues aos .destinatarios,
que, possivelmente, podiam estar avisados.
Mas ... - ha sempre urn «mas». Os Correios das Bermudas, atraves do seu Colonial Postmaster, informou-nos de que a censura come~ou em 1939, no inicio da Guerra, e que continuou ate ao fim das hostilidades. Onde estao os sinais, carimbos,
tintas ou papeis gomados que se usavam
entao? Teria escapado a censura, apenas
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pelo facto de ir dir:gido ao "Postmaster»?
Seguidamente, jnformou nos G r e eve r
AHan, Director Internacional Service do
Post Office Department - Wiashington U.
S. A.: .. 0 cardmbo de 1940 ilustrado e do
tipo aIP'icado nas costas dos a.rtigos rec~
bidos no «ChUllCb Street Annex» odo correio
de Nova Iorque, os quais sao col9Cajos
na Posta Restante para serem rec1amados
pelos destinatario3». Admitamos que essa
cart3 tivesse sido entregue aD destinatano,
e para nos nao ailongarmos mais, tel'IIlinaremos com as palavras de S. Bayer, que,
repetimos , entao residia na Costa da Caparica, e agora, nos esc1.a.rece 0 caso da
seguinte maneira:
... <eM'avait recomande a la Section "Paste
Aerienne» de L'lsboa Centro. La serie .S;r
Rowland Hill» devait etre mis en vente
Lundi, je crois que c'etah Ie 12 Aout, Lundi,
mais pour preparer mes FDC et I'expedition
par Ie «Panamerican Clipper» a New York,
que de-n it avoir lieu aussi Ie 12 Aout, je
obtena's en voie excepfonelle et avec rna
promesse de ne pas ceder ni une ni plusie' rs series aux manchands ou philatelistes locaux. On preparait alors les envelo·
pes pour Hamilton, Bermuda et New York,
USA, et on les consign a Dimanche (ou peut·etre Ie meme jour Samedi, apres 21 ans
rna memoire peut aussi faillir pour un
jour!) au bureau de la Poste aerienne,
leque1 appliqua ·le cachet aerien du 11 Aout
e t achemina Ie coorrier aerien aux destinations ... »
Em face da prova tao evidente, sera necessar:o acrescentar mais algum pormenor,
para concluirmos que 0 1. dia de circwa~ao da serie comemorativa do «Centenano
do Selo Postal» foi, efectiva e indubitavelmente, em 12 de Agosto de 1940?
0

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

BASTOS & CAMPOS, LDA
R. MARIA ANDRADE, 5S
LISBOA
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0 senhor correio-mor
Era nosso intuito escrever uma segunda cr6ncia sobre 0 eng. Couto dos
Santos, ilustre correio-mor, e sobre a
sua notavel actuagao no assunto das
emlssoes de selos, mas, nos dols domlngos
ultimos, tivemos de fazer uma paragem,
para nao deixar perder a oportun1dade
de llgelras criticas a. ultima e recentissima em1ssao de selos portugueses.
Mas, feitas essas crfticas, tao sinceras como necessarias, voltamos hoje ao
eng. Couto dos Santos, que, tendo prestlgiado xtraordinariamente 0 cargo de
correio-mor, e tendo reallzado urna obra
valiosissima, sob muitos aspectos, no capitulo das emi; soes de selos revelou e
revel a uma atengao, urn equilibrio, sobretudo urna seriedade e uma dignidade,
que seria injustiga nao lhe reeonhe'C er
e nao the salientar.
As em1ssoes de selos estao hoje, em
grande parte, aIectas e dependentes da
Comissao Filatelica, Nacional, da qual
temos a honra de fazer parte.
Motivo pelo qual podemos testemunhar que 0 eng. Couto dos Santos nunca
se pronuncia sem primeiro ouvir - sem
ouvirmos todos! - a secgao artistica, a
cargo de mestre Martins Barata, e a
industrial, a cargo do eng. Manuel Graga, a quem 0 sr. 'Correio-mor muito bern
chama c:o nosso director Graga:..
Claro que a seguir somos ouvidos
todos os restantes. E e com viva satisfa~o que se acrescenta que, das resolugoes tomadas, s6 raras 0 sao por maioria,
pols quase todas 0 sao por unanim1dade.
Antes ou depois, as palavras do eng.
Couto dos Santos revelam tanto 0 pleno
conhecimento dos assuntos, em todos os
seus detalhes, como a IPTeocupagao de
melhorar e aperfeigoar os selos, e, ainda
acima disso, de dignificar as SUM emissoes.
E, intel"!pretando a de todos, e sempre
dele a 1lltima palavra. serta, fiel e perfeitissima, com a dignidade e a apagada
eleg/l.ncia que sao timbre do eng. Couto
dos Santos.
v. C.

A ell

tWflOd
Exposi~io

FiJatelica do
Sport Lisboa e Benfica) (2)

Publlcamos, no domingo passado, as
classifica!;oes da excelente c:2.· Exposl!:ao Filatellca do Sport Lisboa e Benfica:., as quais, como e costume, podem
nao ter agradado a to dos, mas [oram
obtldas com 0 maximo de objectivldade,
e todas por unanimidade.
Isto dito, importa acrescentar que a
Filatelia portuguesa, e mesmo a das tematicas, atingiu absoluta maioridade,
pelo que, em futuras exposi!;oes, nao devern ser admltidas participa!<oes com
duas ou tr~s que, em percentagem embora muito pequena, nesta exposl~o se
apresentaram, e as quais, quando multo,
devem ficar reservadas para exposigoes
de prlnclplantes ...
Efectivamente, ha que a cabar com as
folhas de album de est110 infantil, e com
as de cartolina preta, verdadeiramente
funerarias, e tambem com as legendas
coloridas, ou com tragos coloridos, e mesmo 'Com as legendas pretas, mas em letra
muito grande e muito feia. Quem tiver
letra tao feia como a nossa que compre
urn modesto escantilh!!.o ...
Depois, e final mente, sallente-se a benevolencia do juri, ao fingir esquecer-se
de que muitos dos expositores tematicos
nao conhecem 0 regulamento internaclonal das exposlgoes tematicas, publliCado
nas paginas do c:Boletim do Clube Filatellco de Portugal:., cujas disposigoes, dlgamos legislativas, importa decorar, pl!.ra
que, de futuro, os juris se nao vejam na
obriga~o de antipaticas desclasslficagoes ...

v.

C.
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:___t_€_q_.I_S_L_a_c_
rifll::ando na !provincia de S. Tome e
PrIncipe;
.ouvido 0 Govemo cia provincia;
Tendo presente 0 que dispae 0 § 1."
do artigo 1M.· da Constitui~a.o Pol1tica;
Usando da faculdade confericia pelo
n.· 3.· do artigo 150.· cia Constitui!tiio,
o :Ministro do Ultramar decreta e eu promulgo 0 seguinte:
Artigo Unico. As moedas mandadas
cunhar pelos Decretos n.·· 41 501 e 44 068,
respectivamente de 4 de Janeiro de 1958
e de 28 de Novembro de 1961, ter!io as
seguintes caractensticas:

MINISTERIO DO ULTRAMAR
DIiRlEOQA.o-GmRAL DE EJOONOIMiIiA.

Deereto n.. 44 286
Atendendo a que 0 actual custo dos
metals destinados a. amoedagao obriga a
rever as caractensticas das moedas mandacias cunhar pelos Decretos n.· 1 41 501
e 44 068, respectivamente de 4 de .Janeiro
de 19158 e de 28 de Novembro de 1961;
Considerando que e urgente eliminar
as dificuldades de trocos que se vi;m ve-

facial

Titulo

Liga

I DIA.Valor metro
-

m/m

DeslgnacAo

16
18
20
26
20
22 ,

Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Cupro-nlquel
Prata

I

Elementos

PadrAo

Cu-Zn-Sn

95/3/2°/.
9513/2-/.
9513/2"/0
95/3/2./0
'15/25%
600j400 0 / 00

Peso
PadrAo

-

Tc.lerA.ncla

--S10
S20
$50
1500
2$50
5$00

I

Cu-Z';-Sn
Cu-Zn·Sn
Cu-Zn-Sn

Cu-Ni
Ag-Cu

I

I
I

+
+
+
+
+
+

2%
2%
1%
1°tu
1,50/0
6"/00

TolerA.ncla

Gramas

I

1,8
2,5
4
8
3,5
4

I

(a)+2'/0
(a) + 20/0
(a) + 1,5 / 0
(a) + 1,50/ J
(b) + 1,50 / 0
(b) + '1%0

(a) NAo serrllhadas.
lb) errllhadas

Adriano Jose Alves

Publique-se e cumpra-se como nele
se contem.

Oliveira Salazar Moreira.

Pa~s do Govemo da Republiqa, 20
de Abril de 1962. - AMl!lRifCO DEru'S
RODRIGUES THOMiAZ - Antonio de

Para ser publicado no Boletim 00cial de S. Tome e Principe. - A. Moreira.

com 0 eminente filatelista Herbert lMunk,
no «Grande Manual cia Filatelia Kohb,
a monografia sobre os selos gregos. Este
seu trabalho, considerado cla.ssico no genero, confirmou a fama de Alexandre
Argyropoulos, como a maior autoridade
mundial em filatelia grega.
A Royal Philatelic' Society, de Londres, considerando 0 seu valor e a sua
contnbui~!io nas pesquisas filateIicas em
geral, conferiu-Ihe a honra de assinar

o seu famoso Rol dos Filatelistas Distintos.
Com 0 desaparecimento de Alexandre
Argyropoulos, a Filatelia grega e internacional perderam urn dos seus mals
notaveis elementos.
o falecido era irmao do Embaixador
sr. Jeorges Argyropoulos, nosso quendo
amigo e s6cio honorario do nosso clube.
a quem reiteramos os nossos sentidissimos ~'1!sames.

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL

signou membros do Juri para a futura
exposigao de Praga, e comissarios nacionais para as' exposigoes de Plraga,
Luxemburgo e [stambul, estas Ultimas
a realizar em 1963. .os organizadores
destafl duas Ultimas exposi~oes contam
particularmente com a presen~ de numerosas participagaes portuguesas nos
certames, e no sentido de as conseguir
dirigiram oil. Federa~o iPortuguesa de
Filatelia urn pedido especial.
o Clube Filatelico de Portugal propos a elei~ao dos drs. Jose Ant6nio de

Grupo PorfuguAs da Fllafalla
organlzado nos Esfados Doldos
A «International Society for Portuguese
Philately" foi organizada para preencher
uma grande lacuna nos Estados Unidos.
Idealizada ha cerca de um ano, pelo seu
activo presidente, 0 senhor Wilbur Kattner,
dz Ft. Worth, Texas, a _Sodedade foi forma!mente cQIllstituida em Junho. Tem havido urn aurnento notavel entre os coleccionadores de Portugal e mtramar, que se reflecte num mlmero as~siQlllal de aderentes atraves dos Estados Unidos e da Europa.
Os objectivos imediatos do I.sJP,P. sao a
troca e informac;ao por meio de correspO[ldencia, entre os seus membros; a propaganda da filatelia pomuguesa atraves da
imprensa filatelica; e 0 estudo de todos os
aspectos da filatelia portuguesa, atraves de
artigospublicados nurn jornal ,que val ser
impresso em breve. Serao organizadas reuniOes lo:als do I.S.P,P., na'S areas onde 0
numero de aderentes 0 exigir. Eostiio plnneadas outns actividades, tais como urn
programa organizado de trocas, urn servi<;0 ·de expertizac;iio e urn servic;o de tradu<;oes.
o corpo directivo do ISP?P e 1C0nstituido pelos srs. Wilbur Kattner, presidente;
G. Allyn van Winkle, Vice Presidente para
as publi:4~Oes; Robert Huggins, Vice Presidente para pubJicidade; Mart;n Garfinkel.
Vice Pres:,dente permanente; Dmytro Byko
vetz Jr., tesoureiro, e Genevieve Perryman,
Secretaria. Para outras informag5es, contactar com Dr. Martin Garfinkel, 618W. Cobbs
G:eek Parkway. Yeadon Pennsylvania, ou
Mrs Genevieve Perryman, 8941, Burlington
Blvd., Broolcliield, Illinois, U.S.A.
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Almeida Dias e Ant6nio de .oliveira iMarques, como signatarios da Lista dos Filatelistas Eminentes, ao mesmo tempo sugerindo ainda como possiveis candidatos
os srs. Ant6nio Joaquim Correia Junior
e Manuel Marques Sena.
Atendendo a que dois dos indigitados
pertencem a. Direc~ao da Federa~!io Portuguesa de Fllatelia, julga esta dever deixar ao Congresso 0 encargo de fixar 0
numero de individualidades a eleger e, no
caso de serem menos de quatro, a escolha das mais qualificadas lPara receberem primeiramente essa distin~.
A Direcgao da Federa~o Portuguesa
de FUatelia termina 0 seu relat6rio com
uma referancia tao merecicia quanta
sentida a. mem6ria do antigo presidente
do Congresso, sr. Coronel Victorino Henriques Godinho, signatB.rio da «Lista dos
Filatelistas Eminentes>, que brIlhantemente representou 0 nosso pais em muitas exposi~oes filatelicas intemacionais,
cujo fino trato deixou recorcia~ao imperecivel nos que tiveram a honra de com
ele privar.>
.
Procedeu-se, seguidamente, a. eiei!tiio
dos corpos directivos para 0 biento 1962-1963, sendo pleitos por unanimidade os
seguintes:
DliREOQA.o
Doutor Carlol! Trincao.
.
Vice-Presidente - Eduardo Cohen
Tesoureiro - Dr. .Jorge Melo Vieira
Secretario - Henrique iMantero
Vogal - Dr. Jose Ant6nio Almeida
Dias
Substituto - Dr. Anibal Al~ada de
Paiva
Presidente~Prof.

MESA D.o CONGREsSO
Presidente - General Mario Nogueira
Vice-Presidente - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
1.· Secretario - Jose Rodrigo Dias
Ferreira
2.n Secretario - Capitao Lemos da
Silveira
CONSELHO FISCAL
Presidente - Dr. Ant6nio d'Almeida
Figueiredo
Relator - Tenente-Coronel Francisco
Cardoso Salgado
Vogal - Domingos do Sacramento
Substituto - Pedro Alca.ntara Coelho
de Lima

--

111.° lEI LAO DE · SELOS
de 26 a 30 de Juaho de 1962

Dij~SELDORF

Dusse!dorf, centro financeiro da industria da Alemanha Ocidenlocal indicado para a valoriza~ao de raridades e colec~oes.

tal,

e0

lao,

e uma

A nossa tiragem de 1 n.OOO exemplares do catalogo deste leidas mais elevadas no ramo.

Estes catalogos contactam com os filatelistas eminentes de todo
o mundo, e por isso os nossos leiloes asseguram 0 melhor resultado
posssivel.
No seu pr6prio interesse, contacte hoje mesmo connosco, e
obtenha informa~oes junto das pessoas que assistem aos nossos
leiloes.

Os nossos lallnas

SaO

um s(mbolo no mundo fIIatelico
I

••••

Informamos gratultamente dlls condlc;oes de .nlrega para lellio.
Objeclos de grllnde enverglldura podem ser lomados no pr6prlo 10cIII do
vendedor. As dlsliinclas nesles casos nao conlam.
Comissao de lellao, apenas 1.5%'

EDGAR MOHRMANN & CO.
HAMBURG 1

Speersort 6, Germany

ENDERECO TELEGRAFICO IDMORO

DR. AM1!:RICO AUGUSTO PAOHECO
JORGE

Da sua residencia, na Rua Rodrigo
da Fonseca, 58-4.", realizou-se 0 funeral
do advogado sr. dr. Americo Augusto
Pacheco Jorge, de 59 anos, natural de
S. Lourengo - 'Macau,
o extlnto, que era versado em filosofia e arte chinesas, licenciara-se em
Direito pela Universidade de Lisboa, -a.p6s
o que voltou a Macau, onde exerceu a
advocac~a durante alguns anos. Pertenceu
ao Conselho do Governo, foi vereador do
Municipio daquela cidade, e representou
a provincia na Conferencia do Imperio,
realizada em Lisboa. Terminada a segunda guerra, fixou-se em Lisboa, onde
continuou 0 exercicio da sua profissli.o.
'(Jltimamente, era consultor juridico da
firma EJnbel, L.da.
Deixa vitiva a sr.' D. TIda Margal Correa Nunes Pacheco Jorge, e era irmli.o
das sras. D. Amelia Pacheco Jorge, iD.
Olga Jorge da Silva, D. Henriqueta Jorge
Barreiros e D. Maria Jose da Silva Ramos, e do sr. 'M. Alberto Pacheco Jorge,
deputado,
A seu cunhado, 0 sr. dr. Ant6nio Mar~al Correa Nunes, noss'o ilustre cons6cio
e querldo ami!;o, e:lViamos sentidissrm'o s
pesames.
ALEXAl\T))RE

[lU60BIZIDI flR11 LElLOEIRI no [OnnftEnn (DRaPED, DE RfPUTltlo MOnDIAL

ARG~POULOS

Em Atpnas, faleceu 0 eminente filatelista sr. Alexandre Argyropoulos, presidentc honorprio da S:Jcied:?de Fi!at~lica
Hehmica, e considerado na Grecia como
o filatelista nacional n." 1.

A sua cole.cgii.o de selos gregos !'lra
verdadeiramente excec cional, designadamente quanta as rprimeiras emissoes da
lCabega grande de Merctirio, Com ela
honrou extraordinariamente a Filatelia

do seu pais, obtendo !I./:l mais altas distlngoes em todas as eJqJosigoes filatelicas em que rparticipou, como Paris, !Serlim, Viena, Londres, Nova Iorque, Toronto, Cairo, Lisboa e Estocolmo.
Nas exposi!:oes de Estocolmo e de
Lisboa, obteve os Grandes Premios, e
medalhas de Duro em todas as restantes,
Mas, alem de colee ionador multo eminente, Alexandre Ar.gyrorpoulos foi um
crudito da Filatelia grega, tendo publicado intimeros estudos em varias revistas filatelicas da Gr{; ~ia e d:J estrangeiro.
Foi-lhe confiada a tarefa de escrever
e publicar em alemao, de colabora!<li.o

CORR£JOS

DE

PORTUGAL

Filatelia. Selos vendidos nos SIR -

Dezembro 1961

QUANTJDADE

Dezembro: 1961
1960
Janeiro II Dezembro; 1961
1960

N." 6112,16 - Abastecimento directo
de selos.
Nos termos da -a lfnea a) do artigo
28 do Estatuto do Selo Postal, e em
aditamento a Ordem de Servigo n."
6001,1, determino que a C'TIF de Loule
seja directamente abastecida lPelos Ar·
ma.zens Gerals com os selos das ernis·
sOes extraordinarias.
27 de Dezembro de 1961. - 0 Correio-Mor, Couto dos Santos.
N." 6112,113 IE - Servigos postais rnilitares.
A aceita~o de objectos registados
com destino aos milltares referidoll nas
Ordens de Servigo n."· 6109,11 e 6111,14
em servigo nas nossas provfncias de Angola e Guine, e feita a risco do remetente,
portanto sem direito ao pagamento de
indemnizagao em caso de perda, e ados
objectos contra-reenibolso ou com 0 valor
declarado fica suspensa.
Esclarece-se, por outro Iado, que os
magos a que alude 0 n.· 2 da Ordem de
Servigo n." 6109,11, devem ser sempre
rotulados com r6tulos modelo n." 513 A
ou 571.
Esta circular anula e substitui a circular n." 6UO,l!}1/m2.
Arq. 13/2/3, OOE2.
7 de iDezembro de 1961. - 0 Director
dos Servigos de ExpIor~~o - Oscar SatUrnino.
N." 6201,13 liE - Perfura!<Ao de selos.
Banco Totta Allan!t8, S.A.R. L. - Rua
do Ouro, 69 a 79, Lisboa 2.
Comunica-se, para os devfdps efeitos,
que, por despacho de 23 de Janeiro corrente, foi 0 banco designado na epfgrafe
autorizado a perfurar, com a. palavra
TOTTA, e por periodo indeterminado, os

~21.151

483.298
.

VALOR

8M. 529$23
890.805$00

~.226.810

9.313,82~$21

~.~90.316

8.182.528$49

selos postals que utillzar nas suas correspond~ncias.

Proc. 13/7/196, DSE2.
25 de Janeiro de 1962. - 0 Director
dos Servigos de Elcploragao, O!,!car Saturnino.
Of.-circ. n." 6201,766 IF5 - Pagamento
de vales origin8.rios do Estado da tndia
Portuguesa.
i-letermfna-se a todas as estagoes que
nao devem pagar vales emitidos no Estado da tndia iPortuguesa cuja data de
ernissao seja posterior ao dia 17 de Dezembro de 1961.
Os vales emitidos nesse dia e em data
anterior podem ser pagos.
Arq. 210.
10 de Janeiro de 19&2. - 0 DSF5 L. Sj:lvElira Viana.

N."· 62()2,S - Abastecimento directo
de selos.
Nos termos da alinea B) do artigo
28." do Estatuto do Belo Postal, e em
aditamento a Ordem de Servigo n.·
600,1,1, detennino que a emF de Santo
Tirso seja directamente abastecida pelos
arma.zens gerais com os selos das ernissoes extraordin8.rias,
1 de Fevereiro de 1962. - 0 Correio-Mor, Couto dos Santos.
Of.-circ. n." &202,1235,F4 - Troca de
selos por cupoea-respostBI emitidos na
tndia Portuguesa.
Para os devfdos efeitos se comunica
que, a partir destBl) data, fica suspensa
a troca de seloa por cupoes-resposta
emitidos nB tndia Portuguesa.
Proc. 2430,1.
26 de Fevereiro de 1962. - 0 Chefe
da Repartigao, Jose Teixeira iMiranda.

o uLTIMO NUMEThO DE-8TA
REVISTA
o numer0 anterior do «Boletim
do Clube Fil3ltelico de Portugal,
muito contra nossa vontade, foi urn
numero duplo, referente aos meses
de Fevereiro e M3Ir~o.
For~aram-nos a tanto soUcessivos
atrasos da tipografia, que e no Fundao, e os quais temos diligenciado,
e continuaremos diligenciando que
tenninem.
E aconselhou-nos tal solu~o do
numero ' duplo a conveniencia de actualizarmos a saida desta revista
mensal, corn cada numero publicado
no mes seguinte, insetindo reportagens e noiicias do que ocorreu no
mes 31nterior.
Acresce que os nossos s6cios e
lei to res sabem como tern aumentado
e melhorado esta revista, com mlmeros de quarenta e tantas, e ate
de cinquenta e tantas paginas, com
maio!' colabora~ao e melhor aspecto
grafico, numa ascensao que, alias,
ainda esta longe do qu~ ambicionamos.
«DIARIO DE DISBOA»
Em 7 de Abril, comemorou 0 seu 41."
aniversdrio 0 grande e prestigioso _Diario
de Lisboa», um dos maiores e l7lelhores
orgiios da Impreltsa portuguesa, e ao qual
/ltuito deve a nossa Filatelia, por ter sido
o prime:ro jornal portugues a criar e a
manter, ininterrttptamente, uma sec{:iio lilatelica.
Diario ttindado e durante muitos anos

dirigido por esse hOl1lem desempoeirado,
digno e bondosissimo, que foi 0 dr. lo.aqufm
Mtmso, jornali.sta e escritor de estilo verdadeiramente classica, - 0 «Diario de Lisboa»
niio so e um modelo de jornal modemo,
de ideias livres e serias, muito bem escrito
e muito bem arrul1lado, como tem sido
sempre uma verdadeira escola de jornalistas, onde brilharam ou brilhant, aIem daquele dr. loaquil1l Manso, nomes como os
de Antonio Ferro, Afonso de Braga11{:a, Norberto de Aratijo, Artur Portela, Santos Vieira, dr. Norberto Lopes, dr. Mdrio Neves,
Alvaro de Andrade, dr. lose Ribeiro dos
Santos, dr. Tavares da Silva, Aprigio Matra, Mauricio (le Oliveira, FcUix Correia, dr.
Vitor Direito, Artur Portela Filho, etc., altm
de reporteres como Manuel Nunes e Santos lorge, e colaboradores do quilate do dr.
lotio de Barros ou do eng. Daniel Barbosa.
Agradecendo ao «Didrio de Lisboa» 0
muito que tem feito pela Filatelia portuguesa, saudamo-Io, l1tuito sirrceram.ente, pelo
set! aniversario, nas pessoas dos dr. Norberto hopes e dr. Mario Neves, seus actuais
e muito ilustres director e director adjunto,
aos quais tambem ntuito agradecemos a
honra que nos deram, de nos fazer participar no banquete, tlio grc.rndioso como fra ternal, desse aniversario.

DR. JORGE DE MEW VIEIRA

o nosso ilustre cons6::io dr. Jorge de
Melo Vieira . membro da Direq;ao do Clube
e autor da se~ao fila.tIHka do grande jornal diario uRepubl1:a_, que e das maiore~
e melhores de toda a Imprensa portuguesa,
vern rea1izamdo, atraves de tojo 0 pais, rma
obm n6 t avel d: prcpaganda filatelica, que
e de sa-ientlr e de agradecer.
N:I verjade, nao ap.!nas Lisb ~ a, mas tambern Braga, Ave'ro, Caldas da Rainha, Tamar etc., etc., devem ao dr. Jorge de Me~o
Vieira muito do desenvolv!menlo e do pre~ ·
tigio que a F:late:ia cstli obtendo, numa semente'ra cujos rrutos muito em breve se
multiplicariio ...

Exposi Oio Filatelica
DO

X Congresso
Internacional
de Pediatria
ULTIMA

CHAMADA!

Como todos os .n ossos cans6cios sabem,
tera Iugar em Lisboa, de 10 a 15 de Setembro prox;lIIlo, integrada no X Congresso Intemacional de Pediatria, uma ExposiCao de
FiJatelia Tematica, destinada a coIeq;Oes
cujo motivo ou tema seja ",A Mae e a Cria.nca» . .AlContecime~to a que, como e evidente,
o Clube FilateJico de 'Portugal deu 0 seu
imediato patrocinio, e esta danao a sua
consta.nte :colabor.aCao.
o regulamento da referida Expos.:.cao foi
prorusamente distribuido, e pubJicado no
n.· 121 (JuIho de 1961) deste uBoIetim ... Como devem ter reparado, trata-se dum regulamento voluntariamente simples, sem grandes exig&ncias, que permite a compa,rencia,
e canvida a con<:orrer todo 0 coleocian3dor

tematico que possua algum material rela. cionado com «A Mae e a Crianca».
Assim, sob esta Jm-ga can~o, estamos ceItos de que numerosos dos !!lOSSOS
·cons6cios tematioos estao a encarar com interesse e simpatia esta curiosa iniciativa,
e nao deixarao de nela se inscrever e paTticipar.
Recordamos-lhes, pela ultima vez, que 0
prazo de entrega dos boletins de inscriCao
term'na no dia 31 de Maio pr6ximo, e que
pode ser feita na Sede do Clube ou na
Secretaria do X Congresso InternaoioDall de
Pediatrla. que fUil1dana na Clinica Pediatr:'c a Universitaria, Hospital Santa Maria,
Avenida 28 de Maio, Lisboa 4.

FILAT~LICO

BOLE-TIM DO CLUBE
Blocos
1961-28.' Campeonato de lenis.
6 (614+615+616+617)
7 (283 selos)
N." 6 e 7

PITOAIRN (ilhas)
1961-Cent.· da volta dos [nst/lares.
32 3p; 33 6p; 34 Is.
N." 32 a 34
RYU-KYU
1961-Centro Itoman Cho.
84 3c

57.50 •

250

»

SALVADOR
1961-Aniv. da Libertar;iio.
668 k; 669 2c; 670 5c; 671 6c ; 672
10c; 673 20c; 674 30c; 675 40=; 676
50c; 677 80c.
N.·· 668 a 677
1225

D

SELANGOR
0.45

»

0.40

»

SIAO
1961-D:a das l'{ar;oes Unidas.

Selo comemorativo
clo 4.° cenfenar;o
clo nasc; men fo

de Bento de G6is
PONTA DELGAiDA, 12 - 0 dr. Armando OAndido, deputado lPe10 cIrcu10 de
Ponta De1gada, acaba de informar 0 presidente da. 10000ara !Municipal de Vila
Franca do Campo' de que 0 iMinistro das
Comun1cagOeB, a Beu :pedido, ordenou a
emisslio de urn selo comemorativo do
4." centenArio do nascimento de Bento
de G6is, encarregando 0 Pintor Martins
B :'rata do seu deser;Jho.
Bento de G6is, navegador, solllado da
India e missionario do Extremo Oriente,
foi urn dos primeiros europeus a dar
noticias do celeste imperio ao Ocidente.
-

(ANI).

StRIA
Republica Arabe da Siria
1961-Secessiio com 0 Egipto.
147 15p: ; 148 35pi
N." 147 e 148
Correio Aereo
196~-Mosteiro de S. Simiio.
182 200p

1.75

»

7.

"

TOGO
»

346 50s

25

1961-SO.· aniv. do Escutismo Siam€s.
347 50s; 348 1b; 349 2b
N."' 347 a 349
225 "

035

1961-Sultiio.
79 10;:

DE PORTUGAL

1961-Escutismo.
334; 335; 336; 337; 338; 339
N."' 334 a 339
6.75 »
1961- Dia das Nar;oes Unidas (Motivos diversos).
340 20f; 341 25f; 342 3Of; 343 85f
N." 340 ,a 343
650 »
VIETNAM DO NORTE
1961-Porto de Haiphong.
245 5xu; 246 12xu.
N.·· 245 e 246
0.55 »
1961-3.· Congresso dos Esoritores e Artis·
tas.
247 12xu; 248 .!2xu; 249 3Oxu; 250 50xu
N." 247 a 250
3.25 "
VIETNAM DO SUL
1961-15.· aniv. da UNESCO.
181 Ip'; 182 2pi; 183 Spi
N.·· 181 a 183

1.

"

YEMEN
1961-Estdtuas de Mareb no Vale de Sheba.
9~ 1b; 100 2b; 101 4b; 102 6b; 1038b;
104 lOb; 105 12b; 106 16b; 107 20b;
108 Ii.
N.·· 99 a 108
2750 "

~
as
Encontra-se sempre
ordens de
todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Prar;a da Alegria, 58-2."-A
Tete/one 328176
LIS BOA
Selos CI.§ssicos. Modemos. Tematicos
COMPRA, TROCA e VENDE

LlSTA DE SOCIOS DO

BOLE-TIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL

24

CLUBE FILATELICO DE PORT-UGAL

NA<;OES UNIDAS

INDON1!SIA

1961-llerois Nacicntais.

1961-15.° aniv. da UNICEF.

258 20s; 259 30s; 260 1r; 261 2.50r;
262 3r.
N.D' 258 a 262
1.10 ,.

93 3c; 94 4c; 95 13c
N.D' 93 a 95

2.

,.

0.50

»

LlSII Dfl SI[I- IIILlEBERLISlE-lfIBEIS LlSTf - LISlE DES IflBRES

NORFOLK (i1ha)
lRAO

1961-Selo do Natal.
38 5p

1961-16.° aniv. das Nar;oes Unidas.
972 2r; 873 6r
N,o' 972 e 973

1.50 ,.

~EUNDIA

NOVA

1961-Titoki.

JAPAO

0.35 »

386A 2112

1961-Dent. 131/2 horizcntt.
566a 5y

020 "

1961-Crisdntemo.
669E 109

0.40 ,.

1961-Khyber e novo tipo.

0.40 ,.

1961-Dia da Cooperar;iio.

1961-16.° meeting de atletismo.
681 5y; 682 5y
N.D' 681 e 682

1961-Para os logos Olimpicos de 1964.
683 5+5y; 684 5+5y; 685 5+5y
N."' 683 a 685

PAQUISTAO
l31A 3p; 136A 1.25r
N.'" l31A e 136A
146 IIp; 147 90p
N.D' 146 e 147

2.25 »

1961-Inaugurar;iio da Livraria da Dieta.
686 lOy

0.40 ,.

2.50

»

2.25 ,.
Oficial

1961-Selo da mesma data com sob.
57A lp (131A)

0.10

»

Correio Aereo

1961-Dent. 131/2 horlz.

PANAMA (Republica)
120 ,.

25a 30y

UBANO

1961-Sobretaxa a favor dos menores delinquentes.
342 1c; 343 Ie; 344 1c; 345 1c; 346 1c

Correid Aereo

1961-15.° amv. da UNESCO.
233 2Opi; 234 3Opi; 235 SOpi.
N."' 233 a 235

PAN'AMA (Zona do Canal) .

450 ,.

Correio Aereo

J961-Escola Militar americana das Carai·
bas.

MONGOLIA

30 15c

1.50

»

1961-40.° aniv. da Republica (folclore).
213 SIn; 214 10m; 215 15m; 216 20m;
217 30m; 218 5Om; 219 7Om; 220 It
N.o, 213 a 220
6.50

PARAGUAI
~

. 1961-40.° aniv. da Republica (desportos).
221 5m; 222 10m; 223 15m ; 224 20m;
225 30m; 226 5Om; 227 It.
N.D' 221 a 227
5.

"

0.25 •

623 50:; 624 19; 625 4.50g
N."· 623 a 625

0.60

»

Correio Aereo

1961-40.° aniv. da Republica.

1961-Independencia (3." serle).
286 12,45g; 287 18,15g; 288 34,80g.

.

N.o, 286 a 288
7.25 »

1961-Com. Revolur;iio Popular.
4 (212+204+205)
5 (207+209+211)
6 (206+208+210)
N."' 4 a 6

619 15::; 620 25c; 621 75c; 622 19
N.o, 619 a 622

1961-Independencia, Hotel' Guarani.

Blocos

2 (193+194+195+1%)
3 (192+AV1+AV2)
N.D' 2 e 3

1961-Independencia, Universidade Catolica.

30.

,.

5.

»

6.

»

1961-Independencia (4." serle).
289 3g; 290 12,45g; 291 36g.
N.D 289 a 291

1961-Independencia (5." serle).
9.25 ,.

292 19; 293 4g; 294 18,15g; 29536g
N.'" 292 a 295

Altera~oes

- Reingressos -

PORTUGAL
253 - Cas a Filatcmca S. Gabriel - Av. Duque de Avila, 32-4.D - Lisboa-1.
.
1290 - Antonio Brito e Cunha - Rua Castllho, 17-cave-Esq. - Lisboa - (M) Po,
Fr, In, T. N. U. 60. de I e 2. SO N. de
30. C. 60. de 1. 2. 3. tudo em 62. V. por
mancolista a bons pre9Qs. 90. 94. 96.
1746-Eng. Fernando Jose Pimenta Cast'el-Branco - Av. Entre AeroportosLote Q_4.D.<nt.D- Lisboa. (P) Po, Fr,
In, N. 60. 1. 2. 93.
2414-Dr. JUl'o Pereira Gaspar - Rua, 15 de
Mar!;o, 2-2." - Santarem - (M) Fr,
Compreende In, It, Es, T. N. U. 60. 1.
2. 90. 93. 94.
2449-D. Nuno de F. L. da Ci!mara- Avenida Guerra Junqueiro, 10-2.D-Esq.- Lis·
boa - T. C. V. N. U. 60.
2828-Antonio Bro::hado Sampaio Rodrigues
Rua dos Baldagues 35-1." - Lisboa(M) Fr, T. C. V. U: 60. 1. e com a figura da Rainha Isabel 90.
3294-Jose Francisco da Silva - BrenharFigueira da Foz - (P) Po, T. C. N. U.
1. 94.
3589-Dr. Edmundo Gon¢ves par.gana Rua Ant6nio Pedro, 6-3.D-Esq. - Lisboa 1 - Po, Fr, In, T. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3872-Jose Pires de Mendon!;a - Pra!;a Marques das Minas, 5 2.0~Esq. - Damaia
(Aroadora) - (M) oP, Fr, T. -C. N. U.
60. 1. 2. 94.
.
4128-Anton'o Duarte da Cunha - Vila de
Sobrado - Castelo de Paiva - (M)
Po, T. N. U. 60. 3. 93.
4138-FranoiJSco Barba Homem Te'les Rua Latino Coelho, 46-B-2.0 Dt.D_Lisboa - (M) T. c. V. N. U. 60. 1. 2.
414{}-Irene Maria Fran.cisca Henriroox Vila Bali - Pra.ceta da Avenida de
Fran!;a - EstOl.'i.I - (P) Po, Fr, In, T.
C. V. N. U. 60. 5. 90. 93. 94.
4141-Jose Antonio Rosmaninho de Pina
Serra - Rua Frei Francisco Foreiro,

NOYOS

s6cios

2-1.°-Esq. - Lisboa - (M) T. N. U.
60. 3. 90. 93.
4142-Mar'o Ant6nio de Figueiredo Rama da
Silva - Rua da Sociedade Farmaceu·
tica, 58-1.0 - Lisboa - (P) Fr, In, T.
C. N. U. 60. Bloeos. Sobrescritos 1.°
Dia, postais ilustrados e postaiJs maximos, tematica escutiosmo. 3. 61. 90.
94.
4143-Ernesto -Marques Ferreira - Tnwessa
d;! Oliveira a Estrela, 21-2.° - Lisboa
- (M) Po, N. U. 60. 1. 2.
4144--Mania do Canno Raubaud Fontes Pra~a General Vicente de Fl'eitas, 7-r/c-<Dt.° - Lisboa 4 - (M) Po, ,F r, I'll,
T. N. U. 60. 1. 2. 94.
4145-Antonio Jorge de Magalhaes PauloAv. Dr. Dias da Silva, 125 - Coirnbra
- (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
4148-Jacinto ;Domingos Pratas da Silva Pereira - Rua Dr. AntOnio Gran1o, 3S
-Alges - Lisboa - (M) Po, Fr, In,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
4152-Marjor Joaquim. Alberto Martins Pires
de Figueiredo - Rua D. Joao V, 2-3.°
- Vsboa - (A) Po, FT, In, T. N. U.
60. 1. 2. 94.

ANGOLA
4139-Joaquim Jose Estevao IDinis - Ba'r- • ro do Cruzeiro, 20 - Caixa Postal
1228 - Luanda - (P) T. N. U. 60-. 1.
2. 90.

GUINE
3288-Cap. Jose Manuel Neves de Oliveira
-1338 - Guine - (M) Po, T. N. U.
60. 1. 2. Desportivos. Flores. 94. Torr-ens.

MOQAMBIQUE
3941-Dr. Mant:el Widaurre Gomes de Carvalho - Predio Coimbra, 1.° - Loo-

18

BOLETIM
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renc;o Marques - (M) Po, Fr, In, Es,
T. N. U. 60. 1. 2. 8. 90. 93.

S. TOME
414{r-Angelo Carlos Mbe!1to De Laet Mendes - Pousad:.t Miramar - (M) Po,
Fr, In, Ep, T. N. U. 60. 1. 2. U.P.U.
Exp. Bruxelas. 93. 94.

BRASIL
4136-Rudolfo Baeumle - Caixa Postal 4Corupa (SC) - eM) Fr, In, AI, Es,
Po, T. C. V. N. U. 60. 3. tematica Europa. 61. 90.
4137-Jose da Silva Fernandes - Rua Nabuco de Fre~tas, 62 - Rio de Janeiro
- (M) Po, T. C. N. U. 60. 3.
415()"'-!Eduardo Rossi Monteiro - Rua Fran;::isco de Assis, 256 - Bair,ro Esplanada - Caratinga - Minas Gerais Po, In, Fr, Es, T. 60. 72. Flfunulas.
Livros.70.
395~Ennio Santos - Rua Caetes, 652 Horizonte - 60. 3. 4. 63. 64. 65. 80.
Sala 402 - Caixa Postal 2142 ~ Belo
81. 90.

ESPANHA
4135---Manolo Alvarez Saiz - Paseo de San
Antonio, 15 - Penferrada (Leon) Fr, Es , T. 60. 3.

CHINA
4149-S. T. J an - NO 85 North Szechuen Rd In, T. 60. 3.

Lane 1906 Shanghai -

HUNGRIA
413O-Paul Lehoczky - KIauxdl - ter 14.
III. 17 - Budapest VII - In. Fl'. Al.
Ht'. 2N. 18N. 65. 90.
•

NORUEGA
2696-Gudbrand Rossun - Enel'Veien 5 Nesoddtangen - (M) AI. In. Fr. T. N.
U. 60. (want Ac;ores. used) 90.

POL6NIA
4129-Tro'anowski Standislas - rue Gr6jecka 31 m 5 - Val'sov:e 22 - Fr. In.
AI. T. U. 60. tematicos de fauna , f:o·
res, desportos. 60. 96. 97.
4131-Wiktor Gotfryd - ul. Weneya 19/5 Krak6w - (A) Fr. In. AI. T. N. U.

DE

PORTUGAL

60. tematicos de ,f lores, fauna, despor- .
tos de 3. 90. 96.
4132-Stefianski Wtadystaw - Lublin. Zor
Podzameze 2a 8 - Al. Russo. In. T.
60.3.
4133-Stasilowicz Zbigniew - P. O. Box. 57
- Koszalin - Fr. In . Al. PI. T. C. V.
N. U. 1. 2. 3. tematicos flores, fauna,
dcs.portos 90. 96. 97.
41J4..-.-.Binczyeki Zanusz - Boh. Stalingradu
34/2 - Kolobrzeg - Fr. Ln. AI. Hu.
PI. T. C. V. N. U. tematkos flores,
fauna, desportos 90. 96. 97.

ROSSIA
3717-Yurl Dubowik - Poste Restante Kharkow 1 - G.G.O. - (A) In. AI. PI.
T. N. 60. 3. 64. 65. 80. 90. 96.

SUD VIETNAM
4147-Nham Hiep Hung - 6, Rue VOTAHN.
Longxwyen - T. N. U. 60. 9. Nova
ZelamEa. 64. N. Drapeau. Macau. 10.
12. 17.

URUGUAI
4151- I saac Os:povkz - Constituci6n 2144
- Montevideo - T. 60. 1.' 2. Paises
A£ricanos. Da 60 N. U. Uruguai e de
outros paises da A. Latina.

BOLETIM 100 CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Blocos

1961-Dia das mulheres.
9 (549+550)
ANTIGUA
1961-Reabertura eta Baia Inglesa.
123 20c; 124 30e.
N.·· 123 e 124

2750 "

3.

»

»

COREIA DO NORTE
1961-15.· aniv. ,d o programa nacional:
ISlA 10eh
050 "
1961-15.· aniv. da nacionalizafiio das indu.strias.
173 lOch
O~ "
1961-15.· aniv. da igualdade dos direitos.
174 lO:h
050 »
1961-A vida das crianfas.
175 5ch; 176 Soh; 177 10da; 178 10eh;
179 10eh.
N."' 175 a 179
2.
"
1961-Promofiio de vida nova.
180 5eh; 181 lOch; 182 lOch; 183 lOch.
N.·· 180 a 183
1.75 "
1961~.· Congresso do partido Trabalhista
Cbreano.
184 lO:h; 185 lOch; 186 10eh.
N."' 184 a 186
1~ "
COREIA DO SUL
1961-10.' Exposifiio de arte em Seoul.
259 40b
050 »
1961-15.· aniv. eta UNESCO.
260 40h
050 "
Blocos

1961-10.' Exposifao de arte.
45 40b

CURACAO
1961- 185.' aniv. da saudQfiio ao pavilhiio
americano.
308 20e
1.10 ..
DOMINICANA
1961-Memorial Trujillo.
553 4::

150 ..

COSTA RICA
Correio Aereo

1961-15.· aniv. das NQfoes Unidas e ajudas
recebidas.
318 10e; 319 20c; 320 25c; 321 30e; 322
3Se; 323 4Se; 324 8Se; 325 lOC.
N.·· 318 a 325
26.75' "

Correio Aereo

196J-Cent.· da Integridade Naciona1.
388 ls
0.60 "
J96J-Cent.· do nascimento do medico Remigio Toral.
389 SOc.
0.35 "
1961-Estafiio biologica maritima nos Gald.pagos.
390 Is; 391 1.80s; 392 420s.
N."· 390 a 392
4.75 "
ESTADOS UNIDOS
196J-Cent.' do nascimento do Dr. Naismith
fundador do «basketball • .
720 4c
0.45 ,.
FIDJI
1961- Isabel II.
154A Ih p; 154B 2p; 154C 6p; 156 Is ;
157 2/6; 158 lOs ; 159 £1.
N."' 154A a 159
4250 "
FIUPINAS
1961- 7.' aniv. da admissiio ao Plano de Colombo.
525 5:: ; 526 6c.
N." 525 e 526
0.60 »
FORMOSA
1961- 50.' aniv. do Instituto dos Engenhei'
ros.
383 SOc; 384 150d; 385 25M; 386
320d.
N." 383 a 386
2.40 "
GHANA
1961-Visita Real.
99 3p; 100 1/ 3.; 101 5s.
N."· 99 a 101

Blocos

1961-15." aniv. das NQfoes Unidas.
5 5C
10.

050 ..

EQUADOR
1961-EstQfiio biol6gica maritima de Goldpagos.
684 20c ; 685 SOc; 686 IS.
N.·· 684 a 686
1.25 "

CHINA

1961-Objectos de arte da antiga China.
1360 4c; 1361 8e; 1362 8:; 1363 10c;
1364 20c; 1365 22c; 1366 30e;' 1367
50e.
N.·· 1360 a 1367
6.75

23

t

-."

.. )

9.

[

..

Blocos

"

1961- Visita Real.
6 5s (101)

2750 "

22

BOLETIM DO CLUBE FILAT(;LiCO DE PORTUGAL

ESPANHA

1961-4.' Cent. de Madrid, como capital.
1061 25c; 1062 Ip; 1063 2p; 1064 2.5Op;
1065 3p; 1066 5p.
N.·· 1061 a 1066
250 "
1961-12.· Cent.' de Oviedo, capital das Asturias.
1067 25:; 1068 Ip; 1069 2p; 1070 25Op;
1071 3p; 1072 5p.
FINLANDIA
1961-100.· aniv. do nascimento do escritor
Arvid larnefetl.
517 3 0 m . ! . "
GRA-BRETANHA
Multe

1961-Tipo b .
57 2/6; 58 55.
N .... 57 e 58

10.

"

HUNGRIA
196J-Mate Zalka.
1142C If<l.
0.50 "
1961-Plantas medicinais.
1461 2Ofi; 1462 3Ofi; 1463 4Ofi; 1464 6Ofi;
1465 1 fa; 1466 1,70fo; 1467 lfo; 1468
3fo . .
N.·· 1461 a 1468
8.50 "
1961-22.· Congresso de Moscovo.
1469 Ifo.
0.50 "
ITALIA
1961-2.· cent.· do fi1osofo Romagnosi.
800 30 1.
0.60 "
1961-Dia do Selo.
861 15 1.
0.30 "
ROLANDA
1961-Sobretaxa a favor do. infcincia necessitada.
.
740 4+4c; 741 6+4c; 742 8+4c; 743
12+9:; 744 3O+9c.
N." 740 a 744
3.
,.
ROM~NIA

1961-Medalhas Olimpicas.
1803 lOb; 1804 20b; 1805 20b;
35b; 1807 40b; 1808 55b; 1809
1810 55b; 1811 1.351; 1812 1.75
N.·· 1803 a 1812
N ."· 1803, 1806, 1807, 1810,
1812 nao dent.

1961-Medalhas Olimpicas.
51 41

RtlSSIA
196J-Ot'fa, Capital Basihkirs.
2414D 4k
0.70 "
1961-Equipas de trabalho.
2451A 2k
0.35 7'
1961-44.· aniv. da revolur,:iio de Outubro.
2459 4k
0.70 »
1961-5.· Congresso dos Sindicatos dos Trabalhadores.
2460 4k; 2461 6k.
N.·· 2460 e 2461
1.75 "
1961-250.· aniv. do nascimento de Lomonosov.
2462 4k; 2463 6k; 2464 10k.
N.O' 2462 a 2464
3.50 "
J961-luventude e plano dos 7 anos.
2465 3k; 2466 4k.
N.·· 2465 e 2466
120 »
196J-Ballets diversos.
2467 6k; 2468 10k.
N." 2467 e 2468
2.80 ~
SAO MARINO
1961-Exposifiio Filatelica de Bolonha.
524 301; 525 701; 526 1001.
N.·· 524 a 526
3.75 "
VATICANO
(Cidade do)
1961~0. · aniv. de loiio XXIII.
335 101; 336 251; 337 301; 338 40! ; 339
701; 340 1151.
N.·· 335 a ' 340
5.
"
1961-Natividade.
341 151; 342 401 ; 343 701.
N·· 341 a 343
225 "
JUGOSLAVIA
1961-Folclore jugoslavo.
862 15d ; 863 25d; 864 30d ; 865 SOd ;
. 866 65d; 867 100.
N.o, 862 a 867
5.75 "

1961-Semana da Cruz Vem1elha.
45a 2d; 46a 2d :
N.·· 45a e 46a

1806
55b;
1
10.

,.

1811,
1250 "
1.75 "

4.

»

AFRICA, AMeRIOA, ASIA, OCEANIA
AFGANISTAO
1961-D:a das mulheres.
549 5Op; 550 175p.
N." 549 e 550

filatelicas para urn grande leilao

740 "

Beneficencie

Correio Aoreo

1961-Dia do Selo.
14255b

A recolha de selos e outras pecas

Blocos

3.

"

a favor das vnimBs do terrorismo em Angola
Continuam as oferlas. Aguarda-S8 a promatlda ofarta dos C.T.T.U.
Oontinuamos hoje 0 registo das
ofertas recebidas para 0 nosso leilao:
r

36 - Manuel Nunes Salvador,
de Lisboa: Postais comemorativos,
selos do Ultramar e provas.
37 - Severino Ferraz, do Brasil: Selos e blocos da Alemanha.
38 - JOM D6rdio Rebocho Pais,
de Evora: Sobrescritos de 1.0 dia.
39 - Sizena.ndo Lopes, do Brasil: Selos novos do Brasil
40 -Prof J. Savio de Barros,
do Brasil: Uma oferta em dinheiro.
41 - Edesio M. da Silva, Brasil: Sobrescritos de 1.0 dia do Brasil, e selos novos com carimbos de
correio aereo.
42 - Barros Rodrigues, Lisboa:
Urn lote de selos, leiloado no jantar
do ultimo «Dia do 8elo».
43 - Jorge Coelho Pinto, do
Brasil: Selos do Ultramar.
44 - Raul Augusto Garcia, de
Portugal: 8elos do Ultramar e do
estrangeiro, usados.
45 -Eng. Aurelio Marcos Pe- I
reira, Lisboa: urna serie de Camilo, J
dos A~ores, nova.
'
46 - Rolando Alvaro M endon9U, Lisboa: Selos novos de Fran~a
e Checoslovaquia.
47 - Manuel Madeira Junior,
Faro: Selos novos e usados, estrangeiros.

48 - Miguel Pimentel Saraiva,
Lisboa: Urn album para selos de Italia, e duas capas para albuns.
49 - Dr. Joaquim Bragan~a,
Lisboa: 2 folhas de 30 selos novos
de Mo~ambiqoUe, Atiradores Civis, e
10 sobrescritos de 1.0 dia da serie
das borboletas.
50 -A. Martins Vicente, Braga: selos novos de Portugal e Ultra- .
mar, em grandes blocos.
51 - M. T. S. C. M. A., Porto:
Dois lotes de sobrescritos circulados e urn de sobrescritos com carimbos de 1. dia e comemorativos,
de Portugal e Ultra:mar.
0

Vamos elaborar em breve 0 catalogo do leilao, para 0 que estamos
aguardando as ultimas ofertas, e,
designada e especialmente, a que
nos foi prometida pelos C.T.T.D.,
por intermedio do seu distinto director, nosso querido cons6cio honorario sr. Llli;s Candido Taveira.

AVISO
COLECCTONADORES DE CAIXAS
n r; FoSFOROS
Re ~mi5~ s p.l r.1 tro C;lS as 6." feiras ,
das 21 as 23 hora,.
Na Sede do
CLU8E FILAnLiCO DE PO ".TU';AL
Av. Almiral1te Reis, 70·3.·
LISBOA

. ~

~~
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SUPLEMENTO AO

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

Proximas Exposi90es
Filatelicas PortuguesBs

I

CATALOQO YVERT ET TELLIER-1962

2: Exposic;ao Nacional do Selo
Escuteiro

Interoacionais

PAfSES DE LINGUA FRANCESA

~

1961-5obretaxa (1 favor da Cruz Vermelha .
1322 20+10 c.; 1'323 25+10c.
1.30 •
N."· 1322 e 1323
«Carnets»
Fll 20+10:. e 25+1Oc.
(1322 e 1323)
530 "

REGULAMENTO
1

1.0 - Integrada no 5.° AniversArio da
introdugao do escutismo em Portugal,
e pOI' ocasiilo da saida da primeira ernissao de selos portugueses dedicada ao
Escutismo, realiza-se, em Lisboa, a 2.'
Exposigao Nwcional do Selo !Escuteiro.
2.° - A organizagii.o pertence a. SecQAo
Filatel1ca da Fraternal dos Antigos Escuteiros de Portugal. Prestam-nos a sua
valiosa colaboragii.o a Administragilo GeraI dos G.T.T., 0 Clube Filatelico de Portugal e ainda 0 c:Jornal Sempre Pronto:..
3.° - A inscrigAo esta aberta a todos
os coleccionadores portugueses, s6 sendo
admitidas colecgoes cujos motivos se integrem na tematica escutista.
4.° - 0 J ,u r! sera. eonstituIdo pOI'
Membl'os da iDlreclt/io do Clube Filatelieo de Portugal e pOI' um ref'la"esentante
da Fraternal, e das suas decisoes nao
havers. reeurso.
5.D - Serao atribuidas medalhas aos
trl!s primeiros dassificados, alem de diplomas e outros Jpremios, que venham a
ser oferecidos.
6.0 - As inserigoes sao gratuitas, e
devem ser enviadas ate ao dia 15 de
Maio a. sede da F.A:E .P. - Rua de S .
Paulo, ~4-1.D -- LrSBOA 2 - juntamente
com os trabalhos a expllr.
7.0 - A Seegii.o Filatelica da F.A.E.P.
naao assume qualqueu' re~onsabilidade
pelo extravio ou deterioragAo das colecgOes recebidas, mas fara tudo quanto
em sl caiba para a sua guarda e devido
resguardo.
8." - Todas as despesas de transporte
das eolecgoes serilo por eonta dos expositores.
9." - Os trabalhos reeebidos s6 podel'ao ser levantados 3 dias a.-os 0 encerramento da exposigao.
10." - 0 envio do boletim de inserigao, devidamente assina.do, signifi-ca a
aceitac;;Ao, pelo expositor, do presente Regulamento.
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~
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~1963~

ME1USJNA 1963
De 1<3 a 21 de Abril de 1963, e durante
as festividades do Milens.rio da Cidade
de -L uxemburgo, terA lugar uma Exposigao Filateliea iTnternac1onal, denominada
'I1Melusina:., no iPalacio das Exposigoes
da Feira Internaclonal. A c:Melusina» c
organizada pela iFederagAo das Sociedades FilaWicas do Luxemburgo (~.s.P.L.),
de 'Colabora!;ao com a Administragii.o dos
Correios, e sob 0 c atroclnio da Feder:lgi o
Internacional de Filatelia (F.I.P.).
[)enominada c:!Melusina», em recordagao da bela iMelusina, ninfa Alzette, esposa do Conde -Sigefroy, fundador da
Cidade de Luxemburgo.
rA Comissao Organizadora aeaba de
distrlbuir 0 seu primeiro Boletim de propaganda, que con tern a lista dos nomes
que fazem parte da Comissao (>rganizadora, lista provis6ria dos Comissarios
Gerais, 0 regulamento geral das e:x;posi!;oes internacionais patrocinadas pela
F.I.P., 0 regulamento F.I.iP. - F1!PCO,
para as colec!;oes tema.U ~as, 0 regulamento das colecgoes da c:Classe Juventude:., e 0 regulamento particular apl1cavel a c:Melusina• .
Os coleccionadores que desejarem partic;par na c:!Melusina:. devem dirigir-se
a secretaria da c:iMelusina 1963:. - 7,
rue Nicolas Ries - Luxemburgo:

FRAN~A

CAMBODJA
1961-Homenagem aos combatentes.
107 11'; 108 3r; 109 61'.
N.D. 107 a 109
2.
"
1961-Dia da Independencia.
110 2r; 111 41'.
N.D' 110 e 111
1.20 "
/961-6.' Conterencia mundial budista.
112 (2550 1') 2pi.50 (31); 113 (4,501')
4p .50 (35).
N."· 112 e 113
1.40 "
1961-Ajudas estrangeiras.
114 2r; 115 3r; 116 4r; 117 5r; 1186r.
No''' 114 a 118
4.
~
CONGO EX -PRANC:£S
Correio Aereo

1961- Fwldar;iio da Companhia Air Afrique.
5 5Of.
1.75 »

S'+ 65f; 85 85f; 86 250f.
N ... • 84 a 86

7.

»

EUROPA
ALBANIA

1961-Flores.
555 1112 I.; 55681; 557 11 I.
N."' 555 a 557

4.50 "

ALEMANHA ORIENTAL
1961-Franz Liszt.
568A 5p; 568B lOp; 568C 2Op ; 568D
25p.
N.D' 568A a 568D
3.75 •
AUSTRIA

1961-Dia do Selo.
940 35. 'f-70g.

1.60 "

BeLGICA
1961-5obretaxa a favor das obras filantr6picas.
1198 40+ 10: ; 1199 If + 50;: ; 1200 2f+
SOC; 1201 2.50f +If; 1202 3f+ lf ; 1203
6f+ 2f.
N.'" 1198 a 1203
4.50 "

Multi!

1961- Meios de transporte do correio.
34 SOC; 35 SOc; 36 If; 37 If; 38 2f;
39 2f 40 Sf; 41 Sf; 42 IOf; 43 IOf;
44 2Sf; 45 25f.
3.50 "
N.D' 34 a 45
COSTA DO MARflM
1961-InaugUTQfQO da barragem de Ayame.
200 25f.
1.
"
ALTO VOLTA
1961- Festa da Independenc!a.
94 25f.

1.

»

MADAGASCAR
1961-5erie dos lemures.
357 2f; 35S 4f; 359 12f.
No''' 357 a 359

0.70

>I

Cc rreio Aereo

1961-5erie dos iemurl!s.

BULGARIA
Correio Aereo

1961-2." cosmonauta Titov.
83 75c; 84 1,25 I.
N.D' 83 e 84 .

3.

"

CHECOSLOVAQUIA
1961-Propaganda para a Exposir;Qo Filatelica Praga 19fjZ. .
1174 20h; 1175 30h; 1176 4Oh; lI776Oh;
1178 l.20k ; 1179 3k; 1180 4k.
N.D' 1174 a 1180
13.25 "
1961-Borboletas.
1181 ISh ; 1182 20h; 1183 lOh ; 1184 4Oh;
HS5 6Oh , 1186 80h ; 1187 1k; 1188
1,60k; 11 89 2k.
N."· 1181 a 1189
9.50 »
1961- 5." COllgresso dos Sind:catos dos Trabalhadores em Mos covo.
1190 6Oh.
0.80 "
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pelo extravio ou deterioragAo das colecgOes recebidas, mas fara tudo quanto
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ESPANHA

1961-4.' Cent. de Madrid, como capital.
1061 25c; 1062 Ip; 1063 2p; 1064 2.5Op;
1065 3p; 1066 5p.
N.·· 1061 a 1066
250 "
1961-12.· Cent.' de Oviedo, capital das Asturias.
1067 25:; 1068 Ip; 1069 2p; 1070 25Op;
1071 3p; 1072 5p.
FINLANDIA
1961-100.· aniv. do nascimento do escritor
Arvid larnefetl.
517 3 0 m . ! . "
GRA-BRETANHA
Multe

1961-Tipo b .
57 2/6; 58 55.
N .... 57 e 58

10.

"

HUNGRIA
196J-Mate Zalka.
1142C If<l.
0.50 "
1961-Plantas medicinais.
1461 2Ofi; 1462 3Ofi; 1463 4Ofi; 1464 6Ofi;
1465 1 fa; 1466 1,70fo; 1467 lfo; 1468
3fo . .
N.·· 1461 a 1468
8.50 "
1961-22.· Congresso de Moscovo.
1469 Ifo.
0.50 "
ITALIA
1961-2.· cent.· do fi1osofo Romagnosi.
800 30 1.
0.60 "
1961-Dia do Selo.
861 15 1.
0.30 "
ROLANDA
1961-Sobretaxa a favor do. infcincia necessitada.
.
740 4+4c; 741 6+4c; 742 8+4c; 743
12+9:; 744 3O+9c.
N." 740 a 744
3.
,.
ROM~NIA

1961-Medalhas Olimpicas.
1803 lOb; 1804 20b; 1805 20b;
35b; 1807 40b; 1808 55b; 1809
1810 55b; 1811 1.351; 1812 1.75
N.·· 1803 a 1812
N ."· 1803, 1806, 1807, 1810,
1812 nao dent.

1961-Medalhas Olimpicas.
51 41

RtlSSIA
196J-Ot'fa, Capital Basihkirs.
2414D 4k
0.70 "
1961-Equipas de trabalho.
2451A 2k
0.35 7'
1961-44.· aniv. da revolur,:iio de Outubro.
2459 4k
0.70 »
1961-5.· Congresso dos Sindicatos dos Trabalhadores.
2460 4k; 2461 6k.
N.·· 2460 e 2461
1.75 "
1961-250.· aniv. do nascimento de Lomonosov.
2462 4k; 2463 6k; 2464 10k.
N.O' 2462 a 2464
3.50 "
J961-luventude e plano dos 7 anos.
2465 3k; 2466 4k.
N.·· 2465 e 2466
120 »
196J-Ballets diversos.
2467 6k; 2468 10k.
N." 2467 e 2468
2.80 ~
SAO MARINO
1961-Exposifiio Filatelica de Bolonha.
524 301; 525 701; 526 1001.
N.·· 524 a 526
3.75 "
VATICANO
(Cidade do)
1961~0. · aniv. de loiio XXIII.
335 101; 336 251; 337 301; 338 40! ; 339
701; 340 1151.
N.·· 335 a ' 340
5.
"
1961-Natividade.
341 151; 342 401 ; 343 701.
N·· 341 a 343
225 "
JUGOSLAVIA
1961-Folclore jugoslavo.
862 15d ; 863 25d; 864 30d ; 865 SOd ;
. 866 65d; 867 100.
N.o, 862 a 867
5.75 "

1961-Semana da Cruz Vem1elha.
45a 2d; 46a 2d :
N.·· 45a e 46a

1806
55b;
1
10.

,.

1811,
1250 "
1.75 "

4.

»

AFRICA, AMeRIOA, ASIA, OCEANIA
AFGANISTAO
1961-D:a das mulheres.
549 5Op; 550 175p.
N." 549 e 550

filatelicas para urn grande leilao

740 "

Beneficencie

Correio Aoreo

1961-Dia do Selo.
14255b

A recolha de selos e outras pecas

Blocos

3.

"

a favor das vnimBs do terrorismo em Angola
Continuam as oferlas. Aguarda-S8 a promatlda ofarta dos C.T.T.U.
Oontinuamos hoje 0 registo das
ofertas recebidas para 0 nosso leilao:
r

36 - Manuel Nunes Salvador,
de Lisboa: Postais comemorativos,
selos do Ultramar e provas.
37 - Severino Ferraz, do Brasil: Selos e blocos da Alemanha.
38 - JOM D6rdio Rebocho Pais,
de Evora: Sobrescritos de 1.0 dia.
39 - Sizena.ndo Lopes, do Brasil: Selos novos do Brasil
40 -Prof J. Savio de Barros,
do Brasil: Uma oferta em dinheiro.
41 - Edesio M. da Silva, Brasil: Sobrescritos de 1.0 dia do Brasil, e selos novos com carimbos de
correio aereo.
42 - Barros Rodrigues, Lisboa:
Urn lote de selos, leiloado no jantar
do ultimo «Dia do 8elo».
43 - Jorge Coelho Pinto, do
Brasil: Selos do Ultramar.
44 - Raul Augusto Garcia, de
Portugal: 8elos do Ultramar e do
estrangeiro, usados.
45 -Eng. Aurelio Marcos Pe- I
reira, Lisboa: urna serie de Camilo, J
dos A~ores, nova.
'
46 - Rolando Alvaro M endon9U, Lisboa: Selos novos de Fran~a
e Checoslovaquia.
47 - Manuel Madeira Junior,
Faro: Selos novos e usados, estrangeiros.

48 - Miguel Pimentel Saraiva,
Lisboa: Urn album para selos de Italia, e duas capas para albuns.
49 - Dr. Joaquim Bragan~a,
Lisboa: 2 folhas de 30 selos novos
de Mo~ambiqoUe, Atiradores Civis, e
10 sobrescritos de 1.0 dia da serie
das borboletas.
50 -A. Martins Vicente, Braga: selos novos de Portugal e Ultra- .
mar, em grandes blocos.
51 - M. T. S. C. M. A., Porto:
Dois lotes de sobrescritos circulados e urn de sobrescritos com carimbos de 1. dia e comemorativos,
de Portugal e Ultra:mar.
0

Vamos elaborar em breve 0 catalogo do leilao, para 0 que estamos
aguardando as ultimas ofertas, e,
designada e especialmente, a que
nos foi prometida pelos C.T.T.D.,
por intermedio do seu distinto director, nosso querido cons6cio honorario sr. Llli;s Candido Taveira.

AVISO
COLECCTONADORES DE CAIXAS
n r; FoSFOROS
Re ~mi5~ s p.l r.1 tro C;lS as 6." feiras ,
das 21 as 23 hora,.
Na Sede do
CLU8E FILAnLiCO DE PO ".TU';AL
Av. Almiral1te Reis, 70·3.·
LISBOA

. ~
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BOLETIM

1:)0

CLUBE

FILATWCO

renc;o Marques - (M) Po, Fr, In, Es,
T. N. U. 60. 1. 2. 8. 90. 93.

S. TOME
414{r-Angelo Carlos Mbe!1to De Laet Mendes - Pousad:.t Miramar - (M) Po,
Fr, In, Ep, T. N. U. 60. 1. 2. U.P.U.
Exp. Bruxelas. 93. 94.

BRASIL
4136-Rudolfo Baeumle - Caixa Postal 4Corupa (SC) - eM) Fr, In, AI, Es,
Po, T. C. V. N. U. 60. 3. tematica Europa. 61. 90.
4137-Jose da Silva Fernandes - Rua Nabuco de Fre~tas, 62 - Rio de Janeiro
- (M) Po, T. C. N. U. 60. 3.
415()"'-!Eduardo Rossi Monteiro - Rua Fran;::isco de Assis, 256 - Bair,ro Esplanada - Caratinga - Minas Gerais Po, In, Fr, Es, T. 60. 72. Flfunulas.
Livros.70.
395~Ennio Santos - Rua Caetes, 652 Horizonte - 60. 3. 4. 63. 64. 65. 80.
Sala 402 - Caixa Postal 2142 ~ Belo
81. 90.

ESPANHA
4135---Manolo Alvarez Saiz - Paseo de San
Antonio, 15 - Penferrada (Leon) Fr, Es , T. 60. 3.

CHINA
4149-S. T. J an - NO 85 North Szechuen Rd In, T. 60. 3.

Lane 1906 Shanghai -

HUNGRIA
413O-Paul Lehoczky - KIauxdl - ter 14.
III. 17 - Budapest VII - In. Fl'. Al.
Ht'. 2N. 18N. 65. 90.
•

NORUEGA
2696-Gudbrand Rossun - Enel'Veien 5 Nesoddtangen - (M) AI. In. Fr. T. N.
U. 60. (want Ac;ores. used) 90.

POL6NIA
4129-Tro'anowski Standislas - rue Gr6jecka 31 m 5 - Val'sov:e 22 - Fr. In.
AI. T. U. 60. tematicos de fauna , f:o·
res, desportos. 60. 96. 97.
4131-Wiktor Gotfryd - ul. Weneya 19/5 Krak6w - (A) Fr. In. AI. T. N. U.

DE

PORTUGAL

60. tematicos de ,f lores, fauna, despor- .
tos de 3. 90. 96.
4132-Stefianski Wtadystaw - Lublin. Zor
Podzameze 2a 8 - Al. Russo. In. T.
60.3.
4133-Stasilowicz Zbigniew - P. O. Box. 57
- Koszalin - Fr. In . Al. PI. T. C. V.
N. U. 1. 2. 3. tematicos flores, fauna,
dcs.portos 90. 96. 97.
41J4..-.-.Binczyeki Zanusz - Boh. Stalingradu
34/2 - Kolobrzeg - Fr. Ln. AI. Hu.
PI. T. C. V. N. U. tematkos flores,
fauna, desportos 90. 96. 97.

ROSSIA
3717-Yurl Dubowik - Poste Restante Kharkow 1 - G.G.O. - (A) In. AI. PI.
T. N. 60. 3. 64. 65. 80. 90. 96.

SUD VIETNAM
4147-Nham Hiep Hung - 6, Rue VOTAHN.
Longxwyen - T. N. U. 60. 9. Nova
ZelamEa. 64. N. Drapeau. Macau. 10.
12. 17.

URUGUAI
4151- I saac Os:povkz - Constituci6n 2144
- Montevideo - T. 60. 1.' 2. Paises
A£ricanos. Da 60 N. U. Uruguai e de
outros paises da A. Latina.
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Blocos

1961-Dia das mulheres.
9 (549+550)
ANTIGUA
1961-Reabertura eta Baia Inglesa.
123 20c; 124 30e.
N.·· 123 e 124

2750 "

3.

»

»

COREIA DO NORTE
1961-15.· aniv. ,d o programa nacional:
ISlA 10eh
050 "
1961-15.· aniv. da nacionalizafiio das indu.strias.
173 lOch
O~ "
1961-15.· aniv. da igualdade dos direitos.
174 lO:h
050 »
1961-A vida das crianfas.
175 5ch; 176 Soh; 177 10da; 178 10eh;
179 10eh.
N."' 175 a 179
2.
"
1961-Promofiio de vida nova.
180 5eh; 181 lOch; 182 lOch; 183 lOch.
N.·· 180 a 183
1.75 "
1961~.· Congresso do partido Trabalhista
Cbreano.
184 lO:h; 185 lOch; 186 10eh.
N."' 184 a 186
1~ "
COREIA DO SUL
1961-10.' Exposifiio de arte em Seoul.
259 40b
050 »
1961-15.· aniv. eta UNESCO.
260 40h
050 "
Blocos

1961-10.' Exposifao de arte.
45 40b

CURACAO
1961- 185.' aniv. da saudQfiio ao pavilhiio
americano.
308 20e
1.10 ..
DOMINICANA
1961-Memorial Trujillo.
553 4::

150 ..

COSTA RICA
Correio Aereo

1961-15.· aniv. das NQfoes Unidas e ajudas
recebidas.
318 10e; 319 20c; 320 25c; 321 30e; 322
3Se; 323 4Se; 324 8Se; 325 lOC.
N.·· 318 a 325
26.75' "

Correio Aereo

196J-Cent.· da Integridade Naciona1.
388 ls
0.60 "
J96J-Cent.· do nascimento do medico Remigio Toral.
389 SOc.
0.35 "
1961-Estafiio biologica maritima nos Gald.pagos.
390 Is; 391 1.80s; 392 420s.
N."· 390 a 392
4.75 "
ESTADOS UNIDOS
196J-Cent.' do nascimento do Dr. Naismith
fundador do «basketball • .
720 4c
0.45 ,.
FIDJI
1961- Isabel II.
154A Ih p; 154B 2p; 154C 6p; 156 Is ;
157 2/6; 158 lOs ; 159 £1.
N."' 154A a 159
4250 "
FIUPINAS
1961- 7.' aniv. da admissiio ao Plano de Colombo.
525 5:: ; 526 6c.
N." 525 e 526
0.60 »
FORMOSA
1961- 50.' aniv. do Instituto dos Engenhei'
ros.
383 SOc; 384 150d; 385 25M; 386
320d.
N." 383 a 386
2.40 "
GHANA
1961-Visita Real.
99 3p; 100 1/ 3.; 101 5s.
N."· 99 a 101

Blocos

1961-15." aniv. das NQfoes Unidas.
5 5C
10.

050 ..

EQUADOR
1961-EstQfiio biol6gica maritima de Goldpagos.
684 20c ; 685 SOc; 686 IS.
N.·· 684 a 686
1.25 "

CHINA

1961-Objectos de arte da antiga China.
1360 4c; 1361 8e; 1362 8:; 1363 10c;
1364 20c; 1365 22c; 1366 30e;' 1367
50e.
N.·· 1360 a 1367
6.75

23

t

-."

.. )

9.

[

..

Blocos

"

1961- Visita Real.
6 5s (101)

2750 "
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NA<;OES UNIDAS

INDON1!SIA

1961-llerois Nacicntais.

1961-15.° aniv. da UNICEF.

258 20s; 259 30s; 260 1r; 261 2.50r;
262 3r.
N.D' 258 a 262
1.10 ,.

93 3c; 94 4c; 95 13c
N.D' 93 a 95

2.

,.

0.50

»

LlSII Dfl SI[I- IIILlEBERLISlE-lfIBEIS LlSTf - LISlE DES IflBRES

NORFOLK (i1ha)
lRAO

1961-Selo do Natal.
38 5p

1961-16.° aniv. das Nar;oes Unidas.
972 2r; 873 6r
N,o' 972 e 973

1.50 ,.

~EUNDIA

NOVA

1961-Titoki.

JAPAO

0.35 »

386A 2112

1961-Dent. 131/2 horizcntt.
566a 5y

020 "

1961-Crisdntemo.
669E 109

0.40 ,.

1961-Khyber e novo tipo.

0.40 ,.

1961-Dia da Cooperar;iio.

1961-16.° meeting de atletismo.
681 5y; 682 5y
N.D' 681 e 682

1961-Para os logos Olimpicos de 1964.
683 5+5y; 684 5+5y; 685 5+5y
N."' 683 a 685

PAQUISTAO
l31A 3p; 136A 1.25r
N.'" l31A e 136A
146 IIp; 147 90p
N.D' 146 e 147

2.25 »

1961-Inaugurar;iio da Livraria da Dieta.
686 lOy

0.40 ,.

2.50

»

2.25 ,.
Oficial

1961-Selo da mesma data com sob.
57A lp (131A)

0.10

»

Correio Aereo

1961-Dent. 131/2 horlz.

PANAMA (Republica)
120 ,.

25a 30y

UBANO

1961-Sobretaxa a favor dos menores delinquentes.
342 1c; 343 Ie; 344 1c; 345 1c; 346 1c

Correid Aereo

1961-15.° amv. da UNESCO.
233 2Opi; 234 3Opi; 235 SOpi.
N."' 233 a 235

PAN'AMA (Zona do Canal) .

450 ,.

Correio Aereo

J961-Escola Militar americana das Carai·
bas.

MONGOLIA

30 15c

1.50

»

1961-40.° aniv. da Republica (folclore).
213 SIn; 214 10m; 215 15m; 216 20m;
217 30m; 218 5Om; 219 7Om; 220 It
N.o, 213 a 220
6.50

PARAGUAI
~

. 1961-40.° aniv. da Republica (desportos).
221 5m; 222 10m; 223 15m ; 224 20m;
225 30m; 226 5Om; 227 It.
N.D' 221 a 227
5.

"

0.25 •

623 50:; 624 19; 625 4.50g
N."· 623 a 625

0.60

»

Correio Aereo

1961-40.° aniv. da Republica.

1961-Independencia (3." serle).
286 12,45g; 287 18,15g; 288 34,80g.

.

N.o, 286 a 288
7.25 »

1961-Com. Revolur;iio Popular.
4 (212+204+205)
5 (207+209+211)
6 (206+208+210)
N."' 4 a 6

619 15::; 620 25c; 621 75c; 622 19
N.o, 619 a 622

1961-Independencia, Hotel' Guarani.

Blocos

2 (193+194+195+1%)
3 (192+AV1+AV2)
N.D' 2 e 3

1961-Independencia, Universidade Catolica.

30.

,.

5.

»

6.

»

1961-Independencia (4." serle).
289 3g; 290 12,45g; 291 36g.
N.D 289 a 291

1961-Independencia (5." serle).
9.25 ,.

292 19; 293 4g; 294 18,15g; 29536g
N.'" 292 a 295

Altera~oes

- Reingressos -

PORTUGAL
253 - Cas a Filatcmca S. Gabriel - Av. Duque de Avila, 32-4.D - Lisboa-1.
.
1290 - Antonio Brito e Cunha - Rua Castllho, 17-cave-Esq. - Lisboa - (M) Po,
Fr, In, T. N. U. 60. de I e 2. SO N. de
30. C. 60. de 1. 2. 3. tudo em 62. V. por
mancolista a bons pre9Qs. 90. 94. 96.
1746-Eng. Fernando Jose Pimenta Cast'el-Branco - Av. Entre AeroportosLote Q_4.D.<nt.D- Lisboa. (P) Po, Fr,
In, N. 60. 1. 2. 93.
2414-Dr. JUl'o Pereira Gaspar - Rua, 15 de
Mar!;o, 2-2." - Santarem - (M) Fr,
Compreende In, It, Es, T. N. U. 60. 1.
2. 90. 93. 94.
2449-D. Nuno de F. L. da Ci!mara- Avenida Guerra Junqueiro, 10-2.D-Esq.- Lis·
boa - T. C. V. N. U. 60.
2828-Antonio Bro::hado Sampaio Rodrigues
Rua dos Baldagues 35-1." - Lisboa(M) Fr, T. C. V. U: 60. 1. e com a figura da Rainha Isabel 90.
3294-Jose Francisco da Silva - BrenharFigueira da Foz - (P) Po, T. C. N. U.
1. 94.
3589-Dr. Edmundo Gon¢ves par.gana Rua Ant6nio Pedro, 6-3.D-Esq. - Lisboa 1 - Po, Fr, In, T. U. 60. 1. 2. 3. 94.
3872-Jose Pires de Mendon!;a - Pra!;a Marques das Minas, 5 2.0~Esq. - Damaia
(Aroadora) - (M) oP, Fr, T. -C. N. U.
60. 1. 2. 94.
.
4128-Anton'o Duarte da Cunha - Vila de
Sobrado - Castelo de Paiva - (M)
Po, T. N. U. 60. 3. 93.
4138-FranoiJSco Barba Homem Te'les Rua Latino Coelho, 46-B-2.0 Dt.D_Lisboa - (M) T. c. V. N. U. 60. 1. 2.
414{}-Irene Maria Fran.cisca Henriroox Vila Bali - Pra.ceta da Avenida de
Fran!;a - EstOl.'i.I - (P) Po, Fr, In, T.
C. V. N. U. 60. 5. 90. 93. 94.
4141-Jose Antonio Rosmaninho de Pina
Serra - Rua Frei Francisco Foreiro,

NOYOS

s6cios

2-1.°-Esq. - Lisboa - (M) T. N. U.
60. 3. 90. 93.
4142-Mar'o Ant6nio de Figueiredo Rama da
Silva - Rua da Sociedade Farmaceu·
tica, 58-1.0 - Lisboa - (P) Fr, In, T.
C. N. U. 60. Bloeos. Sobrescritos 1.°
Dia, postais ilustrados e postaiJs maximos, tematica escutiosmo. 3. 61. 90.
94.
4143-Ernesto -Marques Ferreira - Tnwessa
d;! Oliveira a Estrela, 21-2.° - Lisboa
- (M) Po, N. U. 60. 1. 2.
4144--Mania do Canno Raubaud Fontes Pra~a General Vicente de Fl'eitas, 7-r/c-<Dt.° - Lisboa 4 - (M) Po, ,F r, I'll,
T. N. U. 60. 1. 2. 94.
4145-Antonio Jorge de Magalhaes PauloAv. Dr. Dias da Silva, 125 - Coirnbra
- (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94.
4148-Jacinto ;Domingos Pratas da Silva Pereira - Rua Dr. AntOnio Gran1o, 3S
-Alges - Lisboa - (M) Po, Fr, In,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
4152-Marjor Joaquim. Alberto Martins Pires
de Figueiredo - Rua D. Joao V, 2-3.°
- Vsboa - (A) Po, FT, In, T. N. U.
60. 1. 2. 94.

ANGOLA
4139-Joaquim Jose Estevao IDinis - Ba'r- • ro do Cruzeiro, 20 - Caixa Postal
1228 - Luanda - (P) T. N. U. 60-. 1.
2. 90.

GUINE
3288-Cap. Jose Manuel Neves de Oliveira
-1338 - Guine - (M) Po, T. N. U.
60. 1. 2. Desportivos. Flores. 94. Torr-ens.

MOQAMBIQUE
3941-Dr. Mant:el Widaurre Gomes de Carvalho - Predio Coimbra, 1.° - Loo-

CORR£JOS

DE

PORTUGAL

Filatelia. Selos vendidos nos SIR -

Dezembro 1961

QUANTJDADE

Dezembro: 1961
1960
Janeiro II Dezembro; 1961
1960

N." 6112,16 - Abastecimento directo
de selos.
Nos termos da -a lfnea a) do artigo
28 do Estatuto do Selo Postal, e em
aditamento a Ordem de Servigo n."
6001,1, determino que a C'TIF de Loule
seja directamente abastecida lPelos Ar·
ma.zens Gerals com os selos das ernis·
sOes extraordinarias.
27 de Dezembro de 1961. - 0 Correio-Mor, Couto dos Santos.
N." 6112,113 IE - Servigos postais rnilitares.
A aceita~o de objectos registados
com destino aos milltares referidoll nas
Ordens de Servigo n."· 6109,11 e 6111,14
em servigo nas nossas provfncias de Angola e Guine, e feita a risco do remetente,
portanto sem direito ao pagamento de
indemnizagao em caso de perda, e ados
objectos contra-reenibolso ou com 0 valor
declarado fica suspensa.
Esclarece-se, por outro Iado, que os
magos a que alude 0 n.· 2 da Ordem de
Servigo n." 6109,11, devem ser sempre
rotulados com r6tulos modelo n." 513 A
ou 571.
Esta circular anula e substitui a circular n." 6UO,l!}1/m2.
Arq. 13/2/3, OOE2.
7 de iDezembro de 1961. - 0 Director
dos Servigos de ExpIor~~o - Oscar SatUrnino.
N." 6201,13 liE - Perfura!<Ao de selos.
Banco Totta Allan!t8, S.A.R. L. - Rua
do Ouro, 69 a 79, Lisboa 2.
Comunica-se, para os devfdps efeitos,
que, por despacho de 23 de Janeiro corrente, foi 0 banco designado na epfgrafe
autorizado a perfurar, com a. palavra
TOTTA, e por periodo indeterminado, os

~21.151

483.298
.

VALOR

8M. 529$23
890.805$00

~.226.810

9.313,82~$21

~.~90.316

8.182.528$49

selos postals que utillzar nas suas correspond~ncias.

Proc. 13/7/196, DSE2.
25 de Janeiro de 1962. - 0 Director
dos Servigos de Elcploragao, O!,!car Saturnino.
Of.-circ. n." 6201,766 IF5 - Pagamento
de vales origin8.rios do Estado da tndia
Portuguesa.
i-letermfna-se a todas as estagoes que
nao devem pagar vales emitidos no Estado da tndia iPortuguesa cuja data de
ernissao seja posterior ao dia 17 de Dezembro de 1961.
Os vales emitidos nesse dia e em data
anterior podem ser pagos.
Arq. 210.
10 de Janeiro de 19&2. - 0 DSF5 L. Sj:lvElira Viana.

N."· 62()2,S - Abastecimento directo
de selos.
Nos termos da alinea B) do artigo
28." do Estatuto do Belo Postal, e em
aditamento a Ordem de Servigo n.·
600,1,1, detennino que a emF de Santo
Tirso seja directamente abastecida pelos
arma.zens gerais com os selos das ernissoes extraordin8.rias,
1 de Fevereiro de 1962. - 0 Correio-Mor, Couto dos Santos.
Of.-circ. n." &202,1235,F4 - Troca de
selos por cupoea-respostBI emitidos na
tndia Portuguesa.
Para os devfdos efeitos se comunica
que, a partir destBl) data, fica suspensa
a troca de seloa por cupoes-resposta
emitidos nB tndia Portuguesa.
Proc. 2430,1.
26 de Fevereiro de 1962. - 0 Chefe
da Repartigao, Jose Teixeira iMiranda.

o uLTIMO NUMEThO DE-8TA
REVISTA
o numer0 anterior do «Boletim
do Clube Fil3ltelico de Portugal,
muito contra nossa vontade, foi urn
numero duplo, referente aos meses
de Fevereiro e M3Ir~o.
For~aram-nos a tanto soUcessivos
atrasos da tipografia, que e no Fundao, e os quais temos diligenciado,
e continuaremos diligenciando que
tenninem.
E aconselhou-nos tal solu~o do
numero ' duplo a conveniencia de actualizarmos a saida desta revista
mensal, corn cada numero publicado
no mes seguinte, insetindo reportagens e noiicias do que ocorreu no
mes 31nterior.
Acresce que os nossos s6cios e
lei to res sabem como tern aumentado
e melhorado esta revista, com mlmeros de quarenta e tantas, e ate
de cinquenta e tantas paginas, com
maio!' colabora~ao e melhor aspecto
grafico, numa ascensao que, alias,
ainda esta longe do qu~ ambicionamos.
«DIARIO DE DISBOA»
Em 7 de Abril, comemorou 0 seu 41."
aniversdrio 0 grande e prestigioso _Diario
de Lisboa», um dos maiores e l7lelhores
orgiios da Impreltsa portuguesa, e ao qual
/ltuito deve a nossa Filatelia, por ter sido
o prime:ro jornal portugues a criar e a
manter, ininterrttptamente, uma sec{:iio lilatelica.
Diario ttindado e durante muitos anos

dirigido por esse hOl1lem desempoeirado,
digno e bondosissimo, que foi 0 dr. lo.aqufm
Mtmso, jornali.sta e escritor de estilo verdadeiramente classica, - 0 «Diario de Lisboa»
niio so e um modelo de jornal modemo,
de ideias livres e serias, muito bem escrito
e muito bem arrul1lado, como tem sido
sempre uma verdadeira escola de jornalistas, onde brilharam ou brilhant, aIem daquele dr. loaquil1l Manso, nomes como os
de Antonio Ferro, Afonso de Braga11{:a, Norberto de Aratijo, Artur Portela, Santos Vieira, dr. Norberto Lopes, dr. Mdrio Neves,
Alvaro de Andrade, dr. lose Ribeiro dos
Santos, dr. Tavares da Silva, Aprigio Matra, Mauricio (le Oliveira, FcUix Correia, dr.
Vitor Direito, Artur Portela Filho, etc., altm
de reporteres como Manuel Nunes e Santos lorge, e colaboradores do quilate do dr.
lotio de Barros ou do eng. Daniel Barbosa.
Agradecendo ao «Didrio de Lisboa» 0
muito que tem feito pela Filatelia portuguesa, saudamo-Io, l1tuito sirrceram.ente, pelo
set! aniversario, nas pessoas dos dr. Norberto hopes e dr. Mario Neves, seus actuais
e muito ilustres director e director adjunto,
aos quais tambem ntuito agradecemos a
honra que nos deram, de nos fazer participar no banquete, tlio grc.rndioso como fra ternal, desse aniversario.

DR. JORGE DE MEW VIEIRA

o nosso ilustre cons6::io dr. Jorge de
Melo Vieira . membro da Direq;ao do Clube
e autor da se~ao fila.tIHka do grande jornal diario uRepubl1:a_, que e das maiore~
e melhores de toda a Imprensa portuguesa,
vern rea1izamdo, atraves de tojo 0 pais, rma
obm n6 t avel d: prcpaganda filatelica, que
e de sa-ientlr e de agradecer.
N:I verjade, nao ap.!nas Lisb ~ a, mas tambern Braga, Ave'ro, Caldas da Rainha, Tamar etc., etc., devem ao dr. Jorge de Me~o
Vieira muito do desenvolv!menlo e do pre~ ·
tigio que a F:late:ia cstli obtendo, numa semente'ra cujos rrutos muito em breve se
multiplicariio ...

--

111.° lEI LAO DE · SELOS
de 26 a 30 de Juaho de 1962

Dij~SELDORF

Dusse!dorf, centro financeiro da industria da Alemanha Ocidenlocal indicado para a valoriza~ao de raridades e colec~oes.

tal,

e0

lao,

e uma

A nossa tiragem de 1 n.OOO exemplares do catalogo deste leidas mais elevadas no ramo.

Estes catalogos contactam com os filatelistas eminentes de todo
o mundo, e por isso os nossos leiloes asseguram 0 melhor resultado
posssivel.
No seu pr6prio interesse, contacte hoje mesmo connosco, e
obtenha informa~oes junto das pessoas que assistem aos nossos
leiloes.

Os nossos lallnas

SaO

um s(mbolo no mundo fIIatelico
I

••••

Informamos gratultamente dlls condlc;oes de .nlrega para lellio.
Objeclos de grllnde enverglldura podem ser lomados no pr6prlo 10cIII do
vendedor. As dlsliinclas nesles casos nao conlam.
Comissao de lellao, apenas 1.5%'

EDGAR MOHRMANN & CO.
HAMBURG 1

Speersort 6, Germany

ENDERECO TELEGRAFICO IDMORO

DR. AM1!:RICO AUGUSTO PAOHECO
JORGE

Da sua residencia, na Rua Rodrigo
da Fonseca, 58-4.", realizou-se 0 funeral
do advogado sr. dr. Americo Augusto
Pacheco Jorge, de 59 anos, natural de
S. Lourengo - 'Macau,
o extlnto, que era versado em filosofia e arte chinesas, licenciara-se em
Direito pela Universidade de Lisboa, -a.p6s
o que voltou a Macau, onde exerceu a
advocac~a durante alguns anos. Pertenceu
ao Conselho do Governo, foi vereador do
Municipio daquela cidade, e representou
a provincia na Conferencia do Imperio,
realizada em Lisboa. Terminada a segunda guerra, fixou-se em Lisboa, onde
continuou 0 exercicio da sua profissli.o.
'(Jltimamente, era consultor juridico da
firma EJnbel, L.da.
Deixa vitiva a sr.' D. TIda Margal Correa Nunes Pacheco Jorge, e era irmli.o
das sras. D. Amelia Pacheco Jorge, iD.
Olga Jorge da Silva, D. Henriqueta Jorge
Barreiros e D. Maria Jose da Silva Ramos, e do sr. 'M. Alberto Pacheco Jorge,
deputado,
A seu cunhado, 0 sr. dr. Ant6nio Mar~al Correa Nunes, noss'o ilustre cons6cio
e querldo ami!;o, e:lViamos sentidissrm'o s
pesames.
ALEXAl\T))RE

[lU60BIZIDI flR11 LElLOEIRI no [OnnftEnn (DRaPED, DE RfPUTltlo MOnDIAL

ARG~POULOS

Em Atpnas, faleceu 0 eminente filatelista sr. Alexandre Argyropoulos, presidentc honorprio da S:Jcied:?de Fi!at~lica
Hehmica, e considerado na Grecia como
o filatelista nacional n." 1.

A sua cole.cgii.o de selos gregos !'lra
verdadeiramente excec cional, designadamente quanta as rprimeiras emissoes da
lCabega grande de Merctirio, Com ela
honrou extraordinariamente a Filatelia

do seu pais, obtendo !I./:l mais altas distlngoes em todas as eJqJosigoes filatelicas em que rparticipou, como Paris, !Serlim, Viena, Londres, Nova Iorque, Toronto, Cairo, Lisboa e Estocolmo.
Nas exposi!:oes de Estocolmo e de
Lisboa, obteve os Grandes Premios, e
medalhas de Duro em todas as restantes,
Mas, alem de colee ionador multo eminente, Alexandre Ar.gyrorpoulos foi um
crudito da Filatelia grega, tendo publicado intimeros estudos em varias revistas filatelicas da Gr{; ~ia e d:J estrangeiro.
Foi-lhe confiada a tarefa de escrever
e publicar em alemao, de colabora!<li.o

a_O---,J
:___t_€_q_.I_S_L_a_c_
rifll::ando na !provincia de S. Tome e
PrIncipe;
.ouvido 0 Govemo cia provincia;
Tendo presente 0 que dispae 0 § 1."
do artigo 1M.· da Constitui~a.o Pol1tica;
Usando da faculdade confericia pelo
n.· 3.· do artigo 150.· cia Constitui!tiio,
o :Ministro do Ultramar decreta e eu promulgo 0 seguinte:
Artigo Unico. As moedas mandadas
cunhar pelos Decretos n.·· 41 501 e 44 068,
respectivamente de 4 de Janeiro de 1958
e de 28 de Novembro de 1961, ter!io as
seguintes caractensticas:

MINISTERIO DO ULTRAMAR
DIiRlEOQA.o-GmRAL DE EJOONOIMiIiA.

Deereto n.. 44 286
Atendendo a que 0 actual custo dos
metals destinados a. amoedagao obriga a
rever as caractensticas das moedas mandacias cunhar pelos Decretos n.· 1 41 501
e 44 068, respectivamente de 4 de .Janeiro
de 19158 e de 28 de Novembro de 1961;
Considerando que e urgente eliminar
as dificuldades de trocos que se vi;m ve-

facial

Titulo

Liga

I DIA.Valor metro
-

m/m

DeslgnacAo

16
18
20
26
20
22 ,

Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Cupro-nlquel
Prata

I

Elementos

PadrAo

Cu-Zn-Sn

95/3/2°/.
9513/2-/.
9513/2"/0
95/3/2./0
'15/25%
600j400 0 / 00

Peso
PadrAo

-

Tc.lerA.ncla

--S10
S20
$50
1500
2$50
5$00

I

Cu-Z';-Sn
Cu-Zn·Sn
Cu-Zn-Sn

Cu-Ni
Ag-Cu

I

I
I

+
+
+
+
+
+

2%
2%
1%
1°tu
1,50/0
6"/00

TolerA.ncla

Gramas

I

1,8
2,5
4
8
3,5
4

I

(a)+2'/0
(a) + 20/0
(a) + 1,5 / 0
(a) + 1,50/ J
(b) + 1,50 / 0
(b) + '1%0

(a) NAo serrllhadas.
lb) errllhadas

Adriano Jose Alves

Publique-se e cumpra-se como nele
se contem.

Oliveira Salazar Moreira.

Pa~s do Govemo da Republiqa, 20
de Abril de 1962. - AMl!lRifCO DEru'S
RODRIGUES THOMiAZ - Antonio de

Para ser publicado no Boletim 00cial de S. Tome e Principe. - A. Moreira.

com 0 eminente filatelista Herbert lMunk,
no «Grande Manual cia Filatelia Kohb,
a monografia sobre os selos gregos. Este
seu trabalho, considerado cla.ssico no genero, confirmou a fama de Alexandre
Argyropoulos, como a maior autoridade
mundial em filatelia grega.
A Royal Philatelic' Society, de Londres, considerando 0 seu valor e a sua
contnbui~!io nas pesquisas filateIicas em
geral, conferiu-Ihe a honra de assinar

o seu famoso Rol dos Filatelistas Distintos.
Com 0 desaparecimento de Alexandre
Argyropoulos, a Filatelia grega e internacional perderam urn dos seus mals
notaveis elementos.
o falecido era irmao do Embaixador
sr. Jeorges Argyropoulos, nosso quendo
amigo e s6cio honorario do nosso clube.
a quem reiteramos os nossos sentidissimos ~'1!sames.
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signou membros do Juri para a futura
exposigao de Praga, e comissarios nacionais para as' exposigoes de Plraga,
Luxemburgo e [stambul, estas Ultimas
a realizar em 1963. .os organizadores
destafl duas Ultimas exposi~oes contam
particularmente com a presen~ de numerosas participagaes portuguesas nos
certames, e no sentido de as conseguir
dirigiram oil. Federa~o iPortuguesa de
Filatelia urn pedido especial.
o Clube Filatelico de Portugal propos a elei~ao dos drs. Jose Ant6nio de

Grupo PorfuguAs da Fllafalla
organlzado nos Esfados Doldos
A «International Society for Portuguese
Philately" foi organizada para preencher
uma grande lacuna nos Estados Unidos.
Idealizada ha cerca de um ano, pelo seu
activo presidente, 0 senhor Wilbur Kattner,
dz Ft. Worth, Texas, a _Sodedade foi forma!mente cQIllstituida em Junho. Tem havido urn aurnento notavel entre os coleccionadores de Portugal e mtramar, que se reflecte num mlmero as~siQlllal de aderentes atraves dos Estados Unidos e da Europa.
Os objectivos imediatos do I.sJP,P. sao a
troca e informac;ao por meio de correspO[ldencia, entre os seus membros; a propaganda da filatelia pomuguesa atraves da
imprensa filatelica; e 0 estudo de todos os
aspectos da filatelia portuguesa, atraves de
artigospublicados nurn jornal ,que val ser
impresso em breve. Serao organizadas reuniOes lo:als do I.S.P,P., na'S areas onde 0
numero de aderentes 0 exigir. Eostiio plnneadas outns actividades, tais como urn
programa organizado de trocas, urn servi<;0 ·de expertizac;iio e urn servic;o de tradu<;oes.
o corpo directivo do ISP?P e 1C0nstituido pelos srs. Wilbur Kattner, presidente;
G. Allyn van Winkle, Vice Presidente para
as publi:4~Oes; Robert Huggins, Vice Presidente para pubJicidade; Mart;n Garfinkel.
Vice Pres:,dente permanente; Dmytro Byko
vetz Jr., tesoureiro, e Genevieve Perryman,
Secretaria. Para outras informag5es, contactar com Dr. Martin Garfinkel, 618W. Cobbs
G:eek Parkway. Yeadon Pennsylvania, ou
Mrs Genevieve Perryman, 8941, Burlington
Blvd., Broolcliield, Illinois, U.S.A.
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Almeida Dias e Ant6nio de .oliveira iMarques, como signatarios da Lista dos Filatelistas Eminentes, ao mesmo tempo sugerindo ainda como possiveis candidatos
os srs. Ant6nio Joaquim Correia Junior
e Manuel Marques Sena.
Atendendo a que dois dos indigitados
pertencem a. Direc~ao da Federa~!io Portuguesa de Fllatelia, julga esta dever deixar ao Congresso 0 encargo de fixar 0
numero de individualidades a eleger e, no
caso de serem menos de quatro, a escolha das mais qualificadas lPara receberem primeiramente essa distin~.
A Direcgao da Federa~o Portuguesa
de FUatelia termina 0 seu relat6rio com
uma referancia tao merecicia quanta
sentida a. mem6ria do antigo presidente
do Congresso, sr. Coronel Victorino Henriques Godinho, signatB.rio da «Lista dos
Filatelistas Eminentes>, que brIlhantemente representou 0 nosso pais em muitas exposi~oes filatelicas intemacionais,
cujo fino trato deixou recorcia~ao imperecivel nos que tiveram a honra de com
ele privar.>
.
Procedeu-se, seguidamente, a. eiei!tiio
dos corpos directivos para 0 biento 1962-1963, sendo pleitos por unanimidade os
seguintes:
DliREOQA.o
Doutor Carlol! Trincao.
.
Vice-Presidente - Eduardo Cohen
Tesoureiro - Dr. .Jorge Melo Vieira
Secretario - Henrique iMantero
Vogal - Dr. Jose Ant6nio Almeida
Dias
Substituto - Dr. Anibal Al~ada de
Paiva
Presidente~Prof.

MESA D.o CONGREsSO
Presidente - General Mario Nogueira
Vice-Presidente - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
1.· Secretario - Jose Rodrigo Dias
Ferreira
2.n Secretario - Capitao Lemos da
Silveira
CONSELHO FISCAL
Presidente - Dr. Ant6nio d'Almeida
Figueiredo
Relator - Tenente-Coronel Francisco
Cardoso Salgado
Vogal - Domingos do Sacramento
Substituto - Pedro Alca.ntara Coelho
de Lima

Federaoio Portuguesa de Filatelia
Relat6rio

da Direccao
,

ANOS DE 1960 E
Reuniu-se, no passado dia 28 de Marcoo, 0 Congresso da Federac;a.o Portuguesa
de Filatelia, na sua sede, A venida de
Almirante Reis, 70-3.·-Dt.o.
Presidiu 0 sr. general Mario Nogueira,
e 0 Congresso aprovou por aclama~ao
o relat6rio da gerencia de 1961 e 1962,
lido 'Pelo presidente da Federac;a.o, sr.
prof. doutor carlos Trinu o, e que e do
teor seguinte:
Prezados Cons6cios:
Durante 0 bienio da sua ge~ncia, a
Direccoao da Federac;a.o Portuguesa de
Filatelia pode apontar duas realiza!«les,
como tendo sido as mals importantes da
vida fllatelica Ip~rtuguesa nos illtimos
anos: a V E~osic;a.o Filatlill:ca Nacional
e as comemoracoOes dos <Dias do 8elo>
de 1960 e 1961A V Exposicoao Filatelica Nacional
permitiu reunir, em ambiente adequado,
urn conjunto de .colec!«les n!i.o igualado
nas manifestacooes similares anteriores.
Foi visltada por muitas centenas de pessoas, grande mlmero das quais eram certamente leigas, ou tinham pela filatelia
apenas interesse superficial. A apresentacoAo da grande maloria das coleccooes
expostas foi (perfeita, de modo a consegulr interessar esta classe de visitantes,
e ate no ca.pItulo das colecc;ae/3 tematicas
ha que assinalar progressos em rela!{il.o as
competicooes anteriores. Deve ter side a
Unica e~osic;a.o nacional realizada no
mundo que comerciantes filatelicos estr.angeiros tenham vindo expressamente
visitar, facto que da ideia do · elevado
nivel internaeional que as coleccoOes portuguesas al'cancoaram.
Importante I!xito tiveram tamMm as
celebracooes do «Dia do 8elo> de 1960 e
1961, para cuja organizacoao 0 sr. .Jose

J 96.

Dias Ferreira teve parte 'Preponderante,
que e de simples justicoa r~r no merecido
desta'llue. A Direec;a.o da FederacoAo Portuguesa de Fllatelia propoe por isso que
o 'Congresso testemunhe, 'Rquele dedicado
colaborador, 0 seu agradecimento.
Em 1960, 0 <Dia do 8elo> foi comemorado em Lisboa, Porto, Al'coentre,
Alhandra, Angra do Heroismo, Aveiro,
Beja, Bombarral, Caldas da. iRainha, Carmona, llhavo, Leiria, Lourencoo iMarques,
Lousa, . Macau, MOita, Nova Goa, Portalegre, Porto Amelia, 840 Tome e Viseu;
e em 1961, em iLlsboa, Porto, Aleoentre,
Alhandra, Amoreira, Beira, Caldas da
Ralnha, Castelo Branc6, Coimbra, Lobito,
Lourencoo Marques, Lunda, Macau, iMolta
do Rlbatejo, Ponta Delgada, Sao Tome
e Tabuacoo.
Aos C.T.T. e aos Servicoos de Valores
Postals do tntramar, tern a Federacoao
Portuguesa de iF'ilatelia que agredecer
a concessao de carimbos especials comemorativos destas eelebracooes.
Por inieiativa da Comissao Filatelica,
a partir do corrente ano, os C.T.T. passarao a emitir anualmente urn selo comemorativo do <Dia do 5elo>. A DireccoAo
da Federa,QAo Portuguesa de Filatelia
rejubila com 0 facto e, em conversa com
o sr. Eng.· Manuel Gracoa, ja confirmou
o dia 1 de Dezembro para a sua emissao.
A Direcc;a.o da Federac;a.o Portuguesa
de Filatelia tern ainda a agradecer ao
sr. Lucien iBerthelot, prestigioso !presidente da Federac;a.o Internacional de Fllatelia, 0 ter-se encarregado da sua representac;a.o nos Congressos de Vars6via
(1960) e Buda'Peste (1961) daquela entidade internaCional.
Aind81 dentro (jas sua,s. obl"igacooes
para com a FederaCOao Internaocional de
Filatelia, a Federac;ao Portuguesa ja de-

Sobre 0 1.0 Dia de
•

circulo~ao

-

do serie portugueso comemorotivQ
do "Centenario
do Selo Postal"
....
Gosta-va 0 Dr. Arubal A1cada de Paiva
«que os ooten didos do selo portugul!s se
pronunciassem» sobre os seus dois sobres ·
critos, e nao nos constou que qualquer
resposm the tivesse side dada, acerca do
primeiro dia de circulac;ao da serie come·
morativa do .. CentenArio do Selo Postal,..
Perante 0 silenc:o de todos, 0 assunto
poctia fiear arrumado, porque oeertamente
nao havia interesse em escla.r~-10, e c6modamente pll'nha-se urna pedra no mesmo.
Mas, quando se trata de filatelia portuguesa, temos por dever estudar os assun·
tos, e fazermos alguma luz sobre as questOes postas, e, assim, vimos dar conta de
alguma coisa que sabemos sobre os sobrescritos de primeiro dia de circulac;iio
que foram publicados no n0550 Boletim,
n." 123, a paginas 16 e 17.
o primeiro dia de ciI'cu1ac;iio podia muito bern ter side em 11 de Agosto de 1940,
porque tambem 0 catalogo Lipsia (alemao)
diz que foram postos a venda em Junho
de 1940, 0 que e fruso.
o prof. Dr. Oliveira MaI'ques, na sua
«Hist6ria do Selo Portugues,., afirma «que
os selos eriados pela ,p ortaria 9542, de 31
de Maio de 1940, (p. G. n.· 126, I." serie)
foram entregues pela Casa da Moeda aoo
C.T.T. a 26 de Julho as taxas de 15, 25, 35,
SO e SO c. e 1$00 e 1$75, e no dia seguinte
a taxa de 40 c. A venda publica foi a 12
de Agosto de 1940•. Portanto, esta simples
informaC;ao h' st6rica deitaria abaixo a hip6tese do I.. dia de circu1ac;iio ter side a 11
de Agosto de 1940.
Podiamos encerrar ja 0 assunto com as
expl1cac;Oes dadas pelo expedidor S. Bayer,
mas essas ficam para 0 fim, e antes de chamarmos a atooc;ao dos nossos leitores para
csse fecho, admiremo-nos com uma serie
de pormenores que nos nao passaram despercebidos.
o primeiro aspecto da questiio e que a

; - - - - - - - - Por---------,
Jose Rodrigo Olas Ferreira

data de carimbo podia ter sido multo naturamente esquecida de ser mudada.
Niio con.:."1a, e nao e possivel averiguar,
a ceI1: a de v'nte anos de <l.istanoia, se era
possivel obter, Duma s6 estac;iio, todas as
t30Cas de urna serie completa, como e 0
caso dos sobrescritos em questao, que
osten tam a sme cmupleta.
Por outro dado, e foi isto que mai's. chamou a nossa atenc;ao, 0 dia 11 de Agosto
de 1940 calhou a urn domingo, e a marca
dodia indica Sh... da manha. Portanto,
estes pequenos detalhes avolumaram-se, a
ponto de !IlOS tomarem suspeita a data de
11 de Agosto. Pergunta-se: Para a !Carta ser
colocada no correio antes das Sda manba,
a que horas ,t inham de ser eomprados os
selos, e onde?
Apenas a Estac;ao Urbana dos Reetauradores tinha nessaaltura 0 honirio perIllaIioote.
,P ortanto, 0 autor dev:a ter obtido os
selos com muita antecedencia. A coisa estava bern oogendrada. Urn sobrescrito esta
enderec;ado a maquina, preparado (ml oasa,
cel1tamente com todo 0 cuidado, mas 0
outro 11 mao, podia muito bern ter sida
feito 11 Ultima da hora, e s6 assim se com·
preende que sejaJdirigido a S. Sebrabrakiam, para a Posta. Restante ...
Outro ponto ficara para sempre por esclarecer. 0 sobrescrito para as Bermudas
tern no verso um selo de $OS da Legiiio,
e 0 dos E.U.A. urn de $15. Qualquer dos
sobrescr·tos tinha a taxa mais do que
suficiente para ,a nOI'lllal e respectiva sobretaxa, sa-hendo-se que, entre 10 e 15 de
Agosto de 1940, 0 pr~o do ponte de urna
carta com 20 gramas, via ordinaria, era,
tanto para as Bermudas como para os Es-
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tados Unidos da America, de 1$75, e que a
sobretaxa avHio de uma carta com peso de
S gram as era de 1$80 e 3$50, respectivamente.
Muito embora sejam decomdos bastantes anos, e na hip6tese de se terem modificado as formalidades a curnprir, esc1arecemos que 0 sobre::::rito ·de ensaio que dir;gimos a S. Bayer - -c/o Portmaster-Hamilton Bermuda - veio devolvido, nada menos do que com os seguintes carimbos :
.. Hamilton 20 Nov. 61e-Bermuda»; .. Hamilton-22 Novc-Bermuda»; «London E .C.·11 DF
61·62" (es.te a vermelho); .. Correio aereo-IV
5 Set. 61-19H C.T.T. Usboa» e .Correios-R
11 Dez 61-19H C.T.T.·Lisboa». 0 do Dr. Anib.a.! Ah;ada de Paiva, tern apenas urn, onde
se Ie - .. Hamilton-15Aug 40B Bermuda». 0
nosso demorou 15 dias a chegar as Bermudas, e 0 outro apenas 4 dia!S ...
Aidmiranos Ib astante que 0 exped.ido em
1940 tivesse side entregue ao destinatario
- S. Bayer, que morava na Costa da Caparica (!), e que 0 sobrescrito, no caso de
ter sido devol vi do, nao tivesse qualquer
carimbo portugues, sabendo-se que, em 1940,
ainda estava em rigor a cill:ular N.o 101, de
1936, que recomendava «que nas ca.rtas e
bilhetes postais procedentes do estrangeiro
e ultramar, seja sempre rigorosamente aplicada a marca de d:a da chegada dessa!S· correspondencias».
o nosso sobrescrito, devolvido pelos C:r.
T. de Nova York com endere!;Q .. S. Serebrakian - G. P. Delivery - New York City
- U.S.A., chegou a Nova IOllque dois elias
depois de ter sido expedido de Lisboa, e
tern na frente os seguintes carimbos: «Retoumed to sender» "Unclaimed New York,
New YOl'k», Sep 7 1961», e, no verso, «New
York, 1N.4.Sep 1961·G.P.0.»; «New York, N.
4 Oct 13 1961-G.P.0 .»; «Correio Aereo IV 5
Set 61 19 H . C.T.T. Usboa» e «Correio R.20
Out 61-9 H C.T.T. Lisboa».
e claro que 0 facto de os nossos do's
sobrescritos terem side devolvidos, nada
prova que os drus expedidos em 1940 nao
tivessem side entregues aos .destinatarios,
que, possivelmente, podiam estar avisados.
Mas ... - ha sempre urn «mas». Os Correios das Bermudas, atraves do seu Colonial Postmaster, informou-nos de que a censura come~ou em 1939, no inicio da Guerra, e que continuou ate ao fim das hostilidades. Onde estao os sinais, carimbos,
tintas ou papeis gomados que se usavam
entao? Teria escapado a censura, apenas
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pelo facto de ir dir:gido ao "Postmaster»?
Seguidamente, jnformou nos G r e eve r
AHan, Director Internacional Service do
Post Office Department - Wiashington U.
S. A.: .. 0 cardmbo de 1940 ilustrado e do
tipo aIP'icado nas costas dos a.rtigos rec~
bidos no «ChUllCb Street Annex» odo correio
de Nova Iorque, os quais sao col9Cajos
na Posta Restante para serem rec1amados
pelos destinatario3». Admitamos que essa
cart3 tivesse sido entregue aD destinatano,
e para nos nao ailongarmos mais, tel'IIlinaremos com as palavras de S. Bayer, que,
repetimos , entao residia na Costa da Caparica, e agora, nos esc1.a.rece 0 caso da
seguinte maneira:
... <eM'avait recomande a la Section "Paste
Aerienne» de L'lsboa Centro. La serie .S;r
Rowland Hill» devait etre mis en vente
Lundi, je crois que c'etah Ie 12 Aout, Lundi,
mais pour preparer mes FDC et I'expedition
par Ie «Panamerican Clipper» a New York,
que de-n it avoir lieu aussi Ie 12 Aout, je
obtena's en voie excepfonelle et avec rna
promesse de ne pas ceder ni une ni plusie' rs series aux manchands ou philatelistes locaux. On preparait alors les envelo·
pes pour Hamilton, Bermuda et New York,
USA, et on les consign a Dimanche (ou peut·etre Ie meme jour Samedi, apres 21 ans
rna memoire peut aussi faillir pour un
jour!) au bureau de la Poste aerienne,
leque1 appliqua ·le cachet aerien du 11 Aout
e t achemina Ie coorrier aerien aux destinations ... »
Em face da prova tao evidente, sera necessar:o acrescentar mais algum pormenor,
para concluirmos que 0 1. dia de circwa~ao da serie comemorativa do «Centenano
do Selo Postal» foi, efectiva e indubitavelmente, em 12 de Agosto de 1940?
0

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

BASTOS & CAMPOS, LDA
R. MARIA ANDRADE, 5S
LISBOA

Tele!. 834108
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0 senhor correio-mor
Era nosso intuito escrever uma segunda cr6ncia sobre 0 eng. Couto dos
Santos, ilustre correio-mor, e sobre a
sua notavel actuagao no assunto das
emlssoes de selos, mas, nos dols domlngos
ultimos, tivemos de fazer uma paragem,
para nao deixar perder a oportun1dade
de llgelras criticas a. ultima e recentissima em1ssao de selos portugueses.
Mas, feitas essas crfticas, tao sinceras como necessarias, voltamos hoje ao
eng. Couto dos Santos, que, tendo prestlgiado xtraordinariamente 0 cargo de
correio-mor, e tendo reallzado urna obra
valiosissima, sob muitos aspectos, no capitulo das emi; soes de selos revelou e
revel a uma atengao, urn equilibrio, sobretudo urna seriedade e uma dignidade,
que seria injustiga nao lhe reeonhe'C er
e nao the salientar.
As em1ssoes de selos estao hoje, em
grande parte, aIectas e dependentes da
Comissao Filatelica, Nacional, da qual
temos a honra de fazer parte.
Motivo pelo qual podemos testemunhar que 0 eng. Couto dos Santos nunca
se pronuncia sem primeiro ouvir - sem
ouvirmos todos! - a secgao artistica, a
cargo de mestre Martins Barata, e a
industrial, a cargo do eng. Manuel Graga, a quem 0 sr. 'Correio-mor muito bern
chama c:o nosso director Graga:..
Claro que a seguir somos ouvidos
todos os restantes. E e com viva satisfa~o que se acrescenta que, das resolugoes tomadas, s6 raras 0 sao por maioria,
pols quase todas 0 sao por unanim1dade.
Antes ou depois, as palavras do eng.
Couto dos Santos revelam tanto 0 pleno
conhecimento dos assuntos, em todos os
seus detalhes, como a IPTeocupagao de
melhorar e aperfeigoar os selos, e, ainda
acima disso, de dignificar as SUM emissoes.
E, intel"!pretando a de todos, e sempre
dele a 1lltima palavra. serta, fiel e perfeitissima, com a dignidade e a apagada
eleg/l.ncia que sao timbre do eng. Couto
dos Santos.
v. C.

A ell

tWflOd
Exposi~io

FiJatelica do
Sport Lisboa e Benfica) (2)

Publlcamos, no domingo passado, as
classifica!;oes da excelente c:2.· Exposl!:ao Filatellca do Sport Lisboa e Benfica:., as quais, como e costume, podem
nao ter agradado a to dos, mas [oram
obtldas com 0 maximo de objectivldade,
e todas por unanimidade.
Isto dito, importa acrescentar que a
Filatelia portuguesa, e mesmo a das tematicas, atingiu absoluta maioridade,
pelo que, em futuras exposi!;oes, nao devern ser admltidas participa!<oes com
duas ou tr~s que, em percentagem embora muito pequena, nesta exposl~o se
apresentaram, e as quais, quando multo,
devem ficar reservadas para exposigoes
de prlnclplantes ...
Efectivamente, ha que a cabar com as
folhas de album de est110 infantil, e com
as de cartolina preta, verdadeiramente
funerarias, e tambem com as legendas
coloridas, ou com tragos coloridos, e mesmo 'Com as legendas pretas, mas em letra
muito grande e muito feia. Quem tiver
letra tao feia como a nossa que compre
urn modesto escantilh!!.o ...
Depois, e final mente, sallente-se a benevolencia do juri, ao fingir esquecer-se
de que muitos dos expositores tematicos
nao conhecem 0 regulamento internaclonal das exposlgoes tematicas, publliCado
nas paginas do c:Boletim do Clube Filatellco de Portugal:., cujas disposigoes, dlgamos legislativas, importa decorar, pl!.ra
que, de futuro, os juris se nao vejam na
obriga~o de antipaticas desclasslficagoes ...

v.

C.
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simplificar e dar melhor orienta~ao aos que
pretendem e desejam formar urna colec~ao
tematica, como 0 que e urna coaec~ao tematica, como se divide, e como ela e feita,
a.ceite e ot1ganizada em TODOS os paises do
mundo. Assim a proposta fe:ta ;pelo Bras.l,
e aceit:! unanimemente, foi a seguinte:
1.0 Considera se «Colec~ao de IIl1J3gem»
aquela cujo desenvolvimento tern como base
a imagem do selo ou 0 motivo de sua emissao. Trata-se de urn COllojunto de se:os vinculados entre si pela imagem representada,
ou 0 motivo e a razao de sua emissao:
1.0 caso - fauna" monumentos, flores, heraldica, bandeiras, moedas, aves, etc. etc.
2." caso - desportos, religiao, pintura,
centenarios, medicina, expos : ~oes, etc. etc.
Estas coleq;oos sao simples, nao tern legendas nem descri~Oes ou informa!;oes, e
nao desern'olvem tematicamente urn tema
com outras pe~as, mas, isto sim, tern POlIltos favoraveis se tiverem selos e COIIlhecimentos filatelicos (provas, eru;.a,ios, erros,
variedades, curiosidades, etc.).
2." - Cons.jderam-se «Colec!;oes Tematicas» as colec!;Oes supra entretanto montadas e desenvolvidas sobre a base de ' urn
plano determinado, com textos explicativos,

I
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legenda!S e informa!;oes sobre 0 tema, incluillodo l5e toda e qualquer p~a filat6lica
Que tenha correla~ao com 0 tema da colec~ao. Naturalmente, a parte filatelica acima
mencionada e tambem muito importante.
Ve~o que esgotei 0 papel, e nao 0 assU[\to, apesar de ·ter reswnido 0 maximo possivel, por isso terei que fazer nov.a crOnica.
Nao foi facil COllovencer tooos, mas a
realidade foi 0 mais forte argumento. Espero que esta resolu~ao seja aceite pel as
duas Federa!;oes europeias.
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LA TIN-PHILA
Ap~rtado

I

AERO FllATELIA

(POB) 3585

LIMA - PERU
Publicaci6n Internacional
B:mensual

AVISOS - CANJE - TURISMO
CORRESPONDENCIA
Suscripcion: $2.00 dolares

PAGAMOSBONSPRE~OS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

AO C;>UILO

Como somos a maior cas a filat6lica da Am6rica, .damol conItantam.nt. a camprar grandel quentidad.1 d. selol d. todu a'
partes do mundo. Actualmonte, .stamos particularm.nt. interellado,
em comp,ar:
•

•
•
•

SILOS 1M dillS. De valor baixo e m6dlo.

Incompletas, novas ou usadas.

Compietall ou

• SILOS ISOLA DOS I Varledades baratall e atractlvall.
• 'ACOTIS. Feltos cutdadosamente, com IIlIlos perfllitoll.
GRAMDI. QUAMTIDADIS E IESTOS DI -STOCKS. de tOdOB 09 g6neroB.
MISTUIA (AO QUILO) sobre papel.
'AlA
MOSSO MIG6CIO DE RITALHO, tamb6m desejamos C'omprsr quant!.1adell

°

mals pequenas de selo& em s6rles, de preco m6dlo e milts elevado_

Queira mandar-nos a sua /isfa de oferfas, que merecer. a nossa prOAfa • f:uidadosa afenglo,
GRATiS, A 'IDIDOI

A noss.

nova

l i s t . d . compr.s.

.Os meihores precos por selos dOB Estados Untdos e Canadl!..

VENDA AO MAIOR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & C. o

BOSTON 17, Mess. U,S.A.
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Telegremes: HARRISCO BOSTON
J.

Um colaborador

~OR

- - - - - - - Pe/o,- - - - - - - - - ,
CBpitAo F. Lemos dll SllvelrB

de categoria

Quando se planta uma arvore, desejariamos ve-Ia robusta e cop ada de urn ano
para 0 outro! Mas WIJ.aI arvore desenvolve-se, necessar'amente, com vagares ... Ao lan~ar "Pagina ·de Aerofilatelia» - modalidade
Quase desconhecida, cheia de reticencias, no
nosso meio filatelico - cOtl1tavamos com
resistencias tComprometedoras, com demoras
desencorajantes. Minal, por urn desses fen6menos que se escapam a todas as esquematiza!;Oes e previsoes, a semente paTeCe
bern lancad.a e de rendimento seguro.
No campo nacional, a obra ja real:zada
tern merecido 0 respeito dos que se interessam. pelo assunto, e a avaliam no seu
valor. As referencias encomjadoras que registamos sem vaidade, e agradecemos, tern
chegado urn pouco de toda a parte, a come~aII' pelo Pres:dente do nosso Clube, e Director deste «Boletim». A Aerofilatelia portuguesa - arvore antes tao comprometida
-lan~a coropo progressivamente, e tornar-se-a tao robusta, alta e sedutoI1a, como os
mais belos exempla,r es da floresta filatelica
naconal.
Tambem no ambito ialternacional 0 !Kito
da nossa sec~ao e not6rio. A nossa existencia e agora bern conhecida alem-fronteiras, e os nossos progressos aerofilat61icos

vistos com generosidade e simpatia. A pravar tal afirma~ao, temos hoje urna boa no·
tida para· os nossos leitores: 0 insi.gne
aerofilatelista frances Henri Trachtenberg,
expert de creditos devidamente firmados
mundialrnente, passara a colaborar, com a
regularidade possivel e com a!S limit~Oes
que as exigencias de espa~o nos impOem,
nag nossas colunas.
o caro amigo Trachtenberg forneceu-nos, em primeira mao, urna cferramenta»
adm:mvel - a Usta completa de falsos de
Correio Aereo, sem soln"ecarga-que passamos a publicar, na integra:
Angola Silambra - 11 / 51
Afghanistan - 1/ 6
Albanie - 1/7 n.d.
Bolivie - 59/62
Brasil - Eeta - 115
»
Varig - 15/26
»
29/40
»
42/49
Bulg:a,rie - 12/14
Colombie - 10/13
»
T.-B.
»
- 19/23
"
- 198/206
Chile - 46, 49
Danemark - 115
Dominicaine - 16/21

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL

32

Equateur - 25
Espagne - 50/55
,.
- 75/83
,.
- 234
Eston:e - 2/6
,.
- 3a, Sa
Et. Un is - 3a
»
- 15
France - 14
Guyane Fr. -1/10
lnde NeerI. - 6/10

-

3/5

»
»

-

8/9A

30/32
Liban - 105/11
L'.t huanie - 15/17
»
- 35A/ 36
- 52/75
Mozambique - 17/ 24
Nicaragua - 17/ 21
»
- 42/ 51
,.
- 83/ 86
Nile Guinee - 44/ 45
»
- 59
Nile Zelande Silombra Paraguay 7/ 9

13/15

»

Lettonie -

»

1/2

»

-

CRONICA D
1/9

16/ 19

-

20/ 24
»
39/ 43
»
- 63/67
- 81/ 3A
- 84/ 88A
P i·YS Bas - 1/ 3
PerDu - 3
Pologne - 1/ 9
»
- BI. 13A
Russie - 10/ 13
»
41 / 45
Sa'vador - 10/13
»
- 15/ 18
Surinam - 8/ 10
Un. Sud Afr. - 1/4
Uruguay 10/13
»
89/ 96
»
99/100
,.
- 136/ 39

xxv
«

Nota: Todos os n .·s siiodo Cat. Yvert,
excepto indic~iio em contrario (Cat. Silombra para lingola e Nova ZellJndia).
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EXCLUSIVOS
F. Lima & C.· Suer., Lda~

Av. da Llberdade, 81-1.· Esq.
LI.OA-2
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Guarda-j6ias

0 leilao de H. R. Harmer de 1 de
Maio, em Lonora:;, apresenta, entre outr:as
boas pec;as aerofilat6J.icas, 24 excelentes 10tes de selos de Correio Aereo da Terra
Nova - que inolui exernplares escolhidos
de quase todas as grandes raridades. Vai
11 ·venda., tambem, uma tira de 3 exemplares
do 3 d. ingles da serle Savings Bank Centenary seltZ a cor laranja (S. G. 624 a)ao prec;o base de 125 libras... A15SuntO fora
do nossa dominio aerofilateJico, que nao
tern aqui grande cabimento, mas sobre 0
quaJ todo 0 filatelista deve raciocinar urn
poueo - num Pais, como 0 nosso, em que

TEMEX - 6 1

Esta sera a minha terceira e ultima cr6nica sabre as manifestac;5es filatelicas temMicas, reaIizadas em Buenos Aires. Naturalmente que, se vermcar que tenho mais
algurna coisa interessante para divulgar,
o farei, mas, de momento, penso em terminar aqui.
Vou refenr-me as JornacLas Fi'atelioas, e
seus resultados e decisOes.
IncontesHwelmente, com. a pratica no
exame, nas verificac;5es das colecc;5es expostas, nas dicusssOes sabre as c1assificac;5es
das coleq;5es, rnUita coisa que estava sob
o regime e a base da teor:a, teve que se
modificar, diante da realidade.
~ verdade que tivemos que enfrentar
pantos de vista e mentalidades ibastante
diferentes, rna'S. .. a realidade e os arzumentos documentados tinham que sair vencedores.
Nao tivemos numerosas e profundas modifkac;5es, m esmo porque 0 reguiamento
da FlP FIPCO e muito born, e foi feito depois de longo estudo e intenso trabaIho,
pelos mais adiantados tematicos de Europa, e consubstanciados e reunidos pelos
dois gramdes campeOes tematicos : Van der
Auwera, da FlP, e dr. Walz, ·da FLPCO.
Vamos aos resultados positivos.
A primeira ea mais importante foi a

»

, . - - - - - - - - Por - - - - - - - - - - ;
HUGO

FRACCAROLI

Vlce-Pr •• ldenl. do Club .. Flla""co do Bra.1I

proposta feita pelo Brasil, e aceite por
unaninridade: A exc1usao, no regulamento,
da terceira c1asse, ou seja "COLECCJl.O DIDACTICA».
A exc1usao foi proposta por dois motivos : uma e que a diferenc;a entre uma
colecc;ao tematica e uma didActica e tlio
pequena, que elas se confundem. No papel.
e facH de esc rever e dizer «A colecC;ao
DIDACTICA e 0 estudo do tema. em todos
seus detalhes. Tern fins pedag6gicos». Postas uma ao lado de outra, uma TBMATlCA
e outra DIDACTI<CA, verifica se que ambas
sao iguais. A TEMATICA pode ser simples, desenvolvimento meci!o ou desenvolvimento grande, e quando tern urn desenvolvimento completo 'IlaO deixa de ser ternatica para se tomall' didactica, e, 1Sim, fica
sendo a mads adiantada e importante coleeC;ao llBMATIOA. Assim, nao ha quruquer necessidade de existir a c1assificaC;ao, e por
consequenc:a a c1asse didactica.
o segundo motivo importante foi 0 de
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erros e variedades de salos modernos
tern ainda urn intereS'Se tao relativo!
Do 169.· leilao de Heinrich Kohler,
a conhecida firma de Wiesbaden (Alemanha). em 15/16 de Maio, destacamos tres
gran des per;:as aerofilatelica.s:
TERRA NOV A - Exemplar de luxo, com
atestado, usado, do selo de Correio Aereo
n." 5, 50 'c. sobre 36 c., sobrecarga uTrans
Atlantic / Air Mail/By B. M. / «Columbia» / September / 1930 / Fifty Cents,.. Ex'stem 157 exemplares. Prer;:o de partida : 5.000
marcos (mads de 36 contos).
Foi emitido por altura da travessia do
Atlantica pelos canadianos Boyd e Caruwr,
que, partindo em 10 de Outubro de 1930 de
Harbour Grace, no seu aviao «Miss Columbia», aterraram no dia seguinte junto da
costa inglesa, na ilha Scilly. A mala de correio continha 157 cartas franqueadas com
o selo especial, e 50 com selos normais.
BULGARIA - Ouadra do !Selo de Correio
Aereo n .· 1, 1 1. sobre 6 1., sobrecarga vermelha vertical «aviao da epoca", com a
sobrecarga invertida, sobre sobrescrito com
carimbo do primeiro dia - e carimbo de
chegadl (Sofia) . Deve trataT-se de per;:a
un:ca, c1as.sificada RRRR, e com
prer;:o
de parti'Cia de 4.800 marcos.
Anote-se ter sempre sido considerado
pelos tratadistas que as selos nao haviam
sido vendidos e circulado quando da sua
confec9iio (1927), mas vendida a totalidade
da emissao, em leilao governamental, em
Novembro de 1931!
COLOMBIA - Per;:a voada com 0 se:o de
Correio Aereo n .· 1. sobrecarga «1"' / Servicio / Postal / Aereo / 6 - 18 -19». Classificar;:ao RRR, e prer;:o de pa'r tida de 3.000
marcos.
Emitidos 200 exemplares para 0 voo
Barranquilha-Port Co16mbia - que se reaIizou em 18 de lunho de 1919 -, 160 selos
foram utilizados para franquear O!ltras tantas cartas que compuseram a mala de correio transportada.
Of
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exposi~oes

J a se sa be que Portugal estara presente nos qu:d-ms da "LUPOSTA 62,. - tinica Exposic;ao Interna.::onal exc.us 'vam ente
aerofPatelica, patrocinada este anD pela F.
I S. A. Corrf'<pondendo de forma substancial Ii sugesiao que temo:; feito nesta ru-

DE

PORTUGAL

brica, para que os nossos aerofiJatelistas
melhor apetrechados nao de'xem de comparecer nos certames da moda'idade, suges··
tao que constitui capitulo indispensavel NTl
qua!quer plano de expansao, tres dos nos-

EXPOSITION AEBO-PBILITELIOUE

'soscons6::ios resolveram dar esse pas so,
inscreveram-se na «Luposta-62,., e uma selecr;:ao do seu material estara presente no
prestigioso «Kongressballe,. de BeTlim (Oeste), de 12 a 16 ode Setembro p.f_ Decisao de
gmnde alcance esta de debutar em internacional aerofilate-ica, e que esta de aooroo
com 0 ile.senvo[.vimento da Aerofilatelia portuguesa. Oportunamente, daremos aos leitares os Domes dos no.ssos tres represen1lantes, e uma ideia do que vaG elCPOr.

Reviste de
PO R AVIAO

- PA R AVION

*

Irnprensa

Entre as publkar;:Oes esvrangeiras
que passamos a receber por permuta com
esta "Pagina», destacamos hoje a excelente
revlsta aLa Liaison Aerophilatelfque»mensario da nossa congenere Societe Aerophi!atelique BeIge - , e 0 «Austria Philatelis,.,
editado ,pela conceituada f.rma Adolf KC5el,
magnifico no conteu.do e na forma - com
referencia especial para a sua sempre actualizada rubrica «Die Austrian Airlines Story •.
«La Poste par HeIicoptere», a iiluente obra de Henry Bouchard, que «:e.cbo Philatelique» (BruxeTas) acaba de incluir na
sua vas ta liolla de publicar;:oes, e urn livro
valioso e indispensave : aos que, como 0
signatario, se dedi.cam Ii coleocioIlJar;:ao de
pec;as voadas por este meio.
. The Aero Field» esta a publicar com inicio no seu n .O 251 - a magnifica
cria<;ao de O. R. J . Lee «Australia and New
Zealand to Great Br:tain (Wartime Services, 1~39"1945) >> . .Neste dillatado estudo, 0

*
*
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autor demonstra relevantes qualidades que
Ihe valeram 0 premio de 50 libras denominado "Anniversary Award 196J».
0 querido amigo Emile Vandenbauw, figura de grande projecc;:ao na Aerofilatelia mundial, e director da «Societe
Aerophilatelique ,B eIge », teve a amabilidade
de nos oferecer e dedicar um exemplar da
sua bela «Monographie de la Poste A6rienne
tramsportee par SABBNA». Obra representativa, dedicada ao periodo 1915-1%1, com
interesse autentico, veio enriquecer a nossa
biblioteca espeoial~zada - e, como e 6bvio,
esta a tdisposic;:ao de qualquer aerof Jate1ista
estudioso que necessite de consulta-Ia:.
No n.· 8 (14 de Abril) do qumzemirio alemao «Der Sammler-Dienst», veio
publica do um largo artigo, recomendavel
para os especialistas, sobre os primeiros
voos, e VDOS espedais, do Japao (a partir
de 1945) : «Die Luftpost Japans ab 1945».

*

*

da F.I.S.A. - dez destes blocos. Podem ser
so!icitados a nossa Secretaria. Quanto antes! Lembre-'Se, prezado colega, que so os
lN T .JtH

.

TIO," ",,]"!

DIS

SO

U'rSS

>

~

•".o

.

.....

:.

;:;

;:;
>

i
!i

~~
~~

..

...
...
...
;;

.c
..'.."
.
.,.
":;..
g

~

!!

>

*

POR

AVIAO

PA R

AVION

Notlcies do ar

0 pals vizinho, que foi urn dos fundadores da F.I.SA (Wuppertal, 10 de Junho de 1951), nao se encontra agor.a. representado naque'a Federac;:iio Intemaciona:l.
No sentido de preencher a mjustifioavel
lacuna, tern sido estabelecidos contactos
entre a F.I.s.!A. e 0 CircuJo FiIate.tico y Nu'mismatico (Barcelona). Desejamos ver Espanha representada., sem demora, e, como
delegado de Portugal na F.I.SA., oferecemos ao imporrtante C£'l'CUlo colaborac;:ao iberica, estreita e proveitosa, no apaixonante
dominio da Aerofilatelia.
A. crAmerkan. Air Mil Society», fundada em 1923, e a mais antiga e a maior
das agremiac;:5es exolusivamente aerofilateIicas. Com membros espalhados por todo
o Mundo, a f;:liac;:ao nesta importante Sociedade - cola anual de 4 d6lares - oferece vantagens de toda. a natureza, inclusive a recepc;:ao mensal do seu excelente
The Airpost Journal. 0 redactor desta cPagina» possui propostas para filiac;:ao, que
enviara aos aerofilateHstas portugueses interessados, que se !he dirigirem.
A Assembleia Geral de 12 de Agosto
de 1961, decidiu emitir a vinheta de propaganda da F .I.S.A. Apresenta-se num bonito
blo::o de quatro, tirado apen3!S a 5.000 exemplares. 0 Clube tern a disposi~ao dos primeiros aerofilatelistas interessados, ao prec;:o irris6rio de 2$50 - que reverte a f!avOlr
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dez primeiros pedidos poderao ser satis-

*

feitos .. .
Esta fina!lm.enre e ru.:errado,

desde

FOLHAS DE ALBUM

TORRES
AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM

EXCELENTE

QUADRICULADAS,
ZENTA E

S~PIA,
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CARTOLINA,
CORES

CIN-

TAMANHO

INTERNACIONAL

procura- os selos valem, e cada vez mais
valeriio uma fortuna.
Evidentemente que nos referimos a uma
fortuna em dinheiro. Mas, em cima desta,
a fortuna, ainda maior, das enormes, indescritiveis satisfQ90es que os selos nos diio,
e, claro, se niio podem traduzir na viZ
moeda...
E depois de aconselhar a todos a Filatelia, especia:lmente aos j ovens , 0 sr. dr .
Vasconcelos Carvalho terminou a sua conferenda dizendo:

- Ao procurar e ao encontrar um selo,
um erro, uma proWl au urn ensaio, wn
carimbo au outra per;:a qualquer, e ao
estudci-Ia e colocd la, embevecida e orguIhosamente, nas nossas colecr;:oes, todos
nos, soldados, capitiies e generais da Filatelia, somos indubitiivelmente e absolutamente iguais, e todos nos, por igual, temos
o verdadeiro prazer do general que ganha
uma batalha, e outra e DUtra batalha.
E e esta igualdade tMl procura do selo,
esta igualdade na satisfar;:iio do seu encontro DU da sua aquisir;:iio, comprado ou a/ereddo, selo apos selo, serle apos serle, aumentando e continuamente valorizando a
SUtl colecr;:iio - que melhor caracteriza 0
fiiatelista.
Generais DU apertas op.erdrios, professores catedrdticos au simples estudantes, medicos, advogados e engenheiros, comerciantes e industriais, - todos nos igualamoSl como em nenhumas Qutras actividades ou
circunstiincias.
E iguais entre pavos de todo 0 Mundo.
Reis da lnglaterra au Presidentes da Republica da America do Norte. Fabricantes
de champanhe da Franr;:a, farmaceuticos de
Jsrael, operdrios da Alemanha, medicos da
Itdlia, e todas as pra/issoes, todas as politicas, todas as religioes de tocro 0 Mundo!
Todos igUtlis e todos igualados, ao olharmos, estudarmos e admirarmos os selos:
o maior, 0 unico grande elo que efectivamente pode unir esta desvairada e bestializada Humanidade, que, sem os selos e
sem outras belezas e virtudes semelhantes,
niio sabemos onde ird parar e morrer!,.

dade, a panoramica geral da Filatelia. Fe-lo
com 0 conhecimento de causa profundo, e
fe-lo com 0 calor, e com 0 entusiasmo que
se transmite, e chama todo 0 interesse
para as suas palavras. V. Ex.', nos aplausos que ouviu, sentiu certamente 0 interesse
com que tod!l! a assisten cia 0 escutou, com
que toda a assistenc'a aprendeu a sua lic;:ao.
Sr. Doutor: Com certeza que V. Ex.",
com os seus dotes de exposic;:ao e com os
seus al'gamentos teni cODseguido novos
elementos para a FiIateIia.
As palestras sabre a Filatelia vao CODt:nuar, certamente, com 0 interesse que
hoje the encontramos.
V. Ex.'s, ja para 0 pr6ximo mes de Maio,
terao ocasiao de ouvir urn novo especialista
na materia.
Par agora, Sr. Doutor, eu quero apresentar a V. Ex.", em nome da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, os meus cumprimentos muito sinceros pela maneira como V. Ex." anuiu a vir realizar esta nota·
vel pale£tra».

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SACOS DE PAPEl
-em-

Ovar - .... rgoncllhe-S. rze do
Olelres - Porlo

Manuel Francisco do
Couto & Filhos
'e'e'one.

92
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Fabrleo da eartolinas a fodos os·
papa Is fraeelon.etos am r8smas
- - - - • boblnes - - - -

PEf;A, EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

P ALAVRAS FINAlS DO

PRESIDENTE

Fabrico manual •
meccinico d. lacol

TORRES

Tenn·nada uma demorada saliVa de palmas, que premiou 0 trabalho do sr. dr.
Vasconcelos C3'rValho, voltou a usar da
pa'avra 0 sr. dr. Gil da Costa, que disse:

S. PAlO DE OLEIROS

.Sr. Dr. Vasconrelos Cartvalho: - V. Ex."
acaba de nos mostrar, com muita feIici-

Escrlf6rlo •

Sad.

em

6
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LUBRI Fie ANT ES
GAle/VlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTfvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

zeres semelhantes, niio i , niia pade ser inE niio e de surpreender que entre, jd
diferente que, ao tim e aa cabo, a sua coque, neste como noutros aspectos, a coleelec9iio valha del. ou valha cem. Aa colec·
9iiO de selos, apenas mais generalizada, e
eionador de selos que, ao faze-la, invertetl
felizmente mais democratizada, pelos motina sua coleC9UO todas ou muitos das seLls
vos resumidamente expostos, niio e, niio
capitais, e decerto pensou nos fUho s, ou
pode ser diferente das colec90es de pinpara vende-fa au para contiruu1-1a, niio e
turas, de livros, de moedas, de relc5gios ou
nada indiferente que a sua colec9iio niio
de candeeiros de azeite.
valha nada, ou valha wna fortuna.
Por um lado, os coleceionadores gastam
ApenaS par;a dar lIIna ideia do que po de
dinheiro, mais ou menos dinheiro, con- . ser esta fortuna, a;pontamas que, depois de,
forme as suas posses au vontades, e, ao
hd POllCOS anos, ter side vendida uma pargastd-lo, e evidentissimo que niio que rem
te, 0 resta da colec9iio de selos do famoso
perde-Io, antes «montoa-Io e valorizd-lo.
Burrus acaba de ser adquiritia, por tres
Por outro lado, atem de dinheiro, eles
grandes comeroiantes internacionais, pel.'1
gastam tempo, que dinheiro e, e privam-se
quantia de cerno e quarenta mil contos ...
de outras aquisi90es au de outros prazeres,
E que, mesmo na l1lodestia economica do
predios, viagens au futebois, 0 que reprenosso pais, em Portugal existem muito mais
senta permanente acumu!a9iio de capital,
de ulIla duzia de colec90es de selos que
e pode ser ou e outro dos motivos, e mais
valem, cada uma, milhares de contos ...
importantes e aliciantes, da Filatelia.
Por outro lado, como os selos emitidos,
depois de usados, portanto os existentes no
Niio que se coleccionem selos como se
mercado, por callsas vdrias tendell1 a dimipodem coleccionar notas de conto de reis .
o coleccionismo e diferente, e, principal- nuir ou a desaparecer em proporr;:iio aritmetica, e os colecc:onadores de selos aumente, 0 motivo, 0 objectiv~ e a satisfa9iio,
mentam em propor9uo porventura geamJ,·
suo mLlito diferentes e muito melhores. Mas
trica, nuo e diffeil de explicar, e e facilil1lo
a capitaliza9iio existe, e interessa sempre.
de colltpreender COIllO, segundo a lei priJd que, ao coleccionador de selos que, para
se-lo, deixou de fazer viagens e de ter pra- mdria do comercio - a lei da oferta e cia

UM AEROGRAMA VA CH/NA
o nosso ip'a1s e tii.o poucas vezes mencionado nos docurnentos postais de outras
n~oes,
que, quando aparece aJguma
coisa, e, de facto, para rejubllarmos.
1!l -caso para apresentarmos os nossos
agradecimentos a Direc!<Ao GeraJ dos
Correios, de Taipei, Taiwan, Republica
da China, pela refer~ncia no seu aerograma especialmente eriado para Hong-Kong e Macau: <For mailing to Hongkong and Macao only>.
Seguidamente, damos a rep.rodu~!!.o
do aerogram a, acompanhado de alguns
elementos que interessam aos filatelistas .
o aerograma foi descrito no <PhilaFevereiro passado, 0 caso do desaparecimento ,do lendario p moto ingles Cap. Lancaster. Os seus restos mortais, junto do aviao
destruido, fornm encontrados no deserto
do Sahar:3. - na data atras referida, ou seja
29 anos apds 0 acidente! 0 Cap. Lan.caster,
muitoconhecido des de 0 seu sensacional
voo Gra-Bretanha-Australia <1927), em aparelho Avro CuRed Rose») - em que foi
transportada uma mala de correio com 133
pec;a's - havia desaparecido em Abril de
1933, durante uma tentativa de recorde Londres-Cidade do Cabo.
0 Secretariado Geral da F.I.S.A., por
seu aficio SG-501, de 15 de Man;o p,p., confirma-nos que se projecta anualmente a
organizac;ao do «DIA MUNDIAL DA AEROFILA TELIA" - nome adoptado ja oficialmente, que engloba portanto, com largueza
todas as divers as especialidades aerofilate..
licas - e nao dwn «Dia Mundial do Correio
Aereo» - nome inadequado, por restrito,
que 0 nosso congenere Intemationale Aero,
-Philate'isten Olub c.tilizou na comemorac;ao em Berlim - 1961.

*

Por

Jose Rodrigo Olas Ferreira

telic Bulletin:.; n.· 18-196(1., compllado
pela Direc~ii.o GeraJ do!,! Correios, Taipei, em 23 de I[)ezembro de 1961, cinco
dias antes do primeiro dia de circula!<ao,
que se verificou em 28 desse mesmo mas.

"PIA' .I Y//JK;,

o seu formato e de 96 X 136 Inln, impressa em offset, sobre pa.pel de cor
azul ultramarino claro, e reproduzindo a
selo de 2.00 (2 d6lares de Taiwan), urn
quadrimotor em vOo. 0 selo e os avioes
que omamentam a cercadura sao a vermelho, e as legendas a azul escuro. A tiragem e de 100.000 exemplares.
Outras legendas em chinas. como,
por exemplo, a que ests. a seguir a taxa
2.00 - quer dizer cRepublica da China>.
Por debaixo do selo <-Se este selo for
cortado nao podera. ser usado>, e no verso
diz mais 0 seguinte: cEmitido pela Direc~o Geral dos Correiol'l do lMinisterio
das
omunica!<oes)' e cDezembro, 50.
Ano da Republica da China>.
Em nosso entender, esta pe~a e merecedora da nossa admira!<Ao, e digna de
figurar em qualquer (ColecgJio de Macau,
mais que nao Baja em reconhecimento da
aten~ii.o dum pais vizinho.
Como simples aerograma, tambem e
valioso, pela sua pequena tiragem, e esperamos va-Io brevemente catalogado no
Kessler's - Catalogue of aerograms - a
mais irnportante obra sobre aerogramas,
e talvez por urn pre~o interessante.
0
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IPAR

Colec~io
AVIAO
AVION

do Clube

Recebemos e agradecemos a oferta dos
s"guintes sobres.: ritQs ,
S.A.S.:
Stc:kholm - Sao Paulo (5/ 12/ 61 )
Stockholm - Santia : o (5/ 12/ 61) .
Ambos em jacto DC 8.
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Como reportagem da conferencia pr6·
priamente dita, que todos os jornais do
Porto noticiar.am largamente, a duas colunas, atribuindo-Ihe 0 titulo, errado, e certo,
mas sugestivo, e que bern podia ser 0 verdadeiro, -de «A FiJatelia: 0 maior e 0 mais
importante dos coleccionismos», - pedimos
venia para transcrever, na integra, a publicada .a. duas colunas, na primeira e segunda
paginas, pelo grande trissemamirio cA Co·
marca de Arganii», de que e director 0
distinto jornal:sta sr. Joao Castanheira Nunes:

Urns DOOrma dasloC8G80 DUm s810 portugubs
Um nosso prezado consocw de Buenos
Aires, Argentina, 0 sr. Osvaldo Nosenzo.
enviou-nos, sobre 0 selo portugues abaixo
reproduzido, a interessante informQ9ao seguinte:
Con -la presente, adjrunto .copia fotognliica.
de un senD de la serle de la Raina Dona
Leonor, de 4$10, que ha llegado a mi poder
en ' una correspondencia de A!;ores, hace
aproximadamente dos meses.
Como supongo que este sello debe ser

.-------------- Por --------------~

OSVALDO NOSENZO
Club, puedan interiorlzarse de este ejem·
pIa. .En uno de sus boletines donde en
su portada estan impresos diversos tipos
de errore" de impresi6n, no figura el que
yo poseo.
Quedo a disposici6n de ustedes 0 de
<.:ualquier asociado del Club, para cualquier
consulta 0 mayor ampliaci6n de detalles.
Con mis mejores votos de progreso para
tan afamado Club, y por la ventura personal de los direct'vos y asociados. saludoles
con mi mayor considel1aci6n.

Escrlt6rlo ••

APARTADO.14
TELEFONE, 920151

Rue 16-1.148

A VIGOROSA
DE

Domlnoos

~oares

Pereira

Fabrica de: 10uCaB, todos os utensllios
de alumlnio e banheiras-Serralharia
-Fogoes a Gas Butano

desconoc:do a pesar de existir muchas fal!.as, -he creido conveniente que todos los
asociados, por intermedio de la Revista del

FAbrlce.
Rue 43 n." 386

E8PINHO
PORTUGAL

"Como prenoticiamos, 0 ilustre arganilense dr. Vasconcelos CaIlValho, presidente
do Clube Filatelico de Portugal, e uma das
maiores autoridades em Filatelia no nosso
Pais, pronunciou no Ultimo sabado, no salao doo Fenianos, no Porto, uma interessante conferencia intitulada cMotivos, finalidades e vantagens da. Filatelia».
o orador come~ou por dizer que vern
de longe a tendencia para coleccionar coisas, tendencia natural, e certo, mas sempre
absorvente.
E a prop6s'rto, frisou:
- Essa tentlenciade coleccionar, de to-

dos os homens e de todas as mulheres.
tem a sua expressao mdxima no coleccionismo de selos, a FilOJtelia, hoje com legioes de adeptos em tado 0 mundo: alguns
milhoes so nas Alemanhas; cerca de quinze
l1lilhoes somente na America do Norte, e a
aumentarem, ai, ao ritmo -de duzentos mil
em cada ano; em Inglaterra, onde a Filatelia e uma ciencia; na Itdlia., onde ela tem
obtido desenvolvimento espantoso; na Fran9a e na Sui9a; no Brasil e na Belgica; e
em Portugal tambem, onde ela estd crescendo enormemente, sobretudo desde hd
dez anos para cd, e afinal em todos os palses de todos os continentes - homens e
IIwlheres de todas as icUules, todas as posi90es economicas e sociais, todos os credos
politicos e religiosos.

o sr. dr. Vasconcelos CaIlVaJhO dissertau -depois sobre aIS vantagens ,aa Filatelia,
sobre 0 aspecto educativo, dizendo, a pro·
p6sito:
- 0 coleccionismo de selos traz-nos, atraves das StillS "espectivas imagens, um in/indavel conhecimento de factos geogrdficos e
Illstoricos de todos os povos, dos seus san·
tos e seLls artistas, dos seus estadistas e
seus generais, das suas paisagens e sells
monll1nentos, razao pela qual todos os Es-

DE

PORTUGAL

6

tados, hoje, aproveitam os selos para a
sLla propaganda, desde a turistica, como a
Sui9a OLi 0 Japao, ate a politica, como os
paises para aIem da cortina de ferro.
Os selos ensinam-nos a todos, e devem
instruir, principalmente, os jovens, os estudantes .universitdrios e liceais, mas todos as
jovens, em assuntos historicos, cientifjcos
Ott tecnicos, flo res ou animais, obras de
hidrdulica ou de electricidade. E porqlle
isto e tao verdade como importante, paises
como a America do Norte tem escolas de
Filatelia, e oLitros, como 0 Brasil, decretmn
a existencia de sec90es filatelicas em todas
as suas escolas.
Mas, muito mais do que instn!ir, temos
dito e re.petido que os selos edt/emn. Poderlamos fazer toda uma conferencia samente
sob este aspecto, mas basta que se diga
que os selos educam desde a memoria a
paciencia. EdLlcam as qualidades artisticas.
Educam 0 golpe de vista. E educam, sobretLldo, quando nos ensinam a trocar ou a
generosamente dar selos a colecciona-dores
amigos, e a outros, muitos mais, que nem
sequer conhecemos, senao ~or correspondencia, e educam ainda quando, par virtude desses contactos com indiviciuos, com
colegas, com irmaos do Mundo inteiro, sentimos como a humanidade e pequena e e
mesquinha, permanentemente a gastar-se e
a destruir-se em guerras de bombas e em
guerras de nervos, quando, afinaJ, seria tao
possivel e tao facit lUna humanidade boa, a
viver wna vida plena de proveito e de
felicidade, se toda ela coleccionasse selos,
e se toda ela, depois da sua tarefa didria .
fosse, a correr, agarrar·se ils StIllS colec90es,
ever, admirar, estudar, escolher, seleccionar e colocar, nos respectivos albuns, os
ultimos selos adquiridos, com a calma dos
individuos conscientes de, honrada e dignamente, terem cumprido ou realizado 0 sell
dial

o conferencista ocupou-se depois do aspecto e con6mico da Filatelia, afirmando:

- Embora haja quem finja desdenhar 0
aspecto econcimico da Filatelia, nos, menos altrllista ou mais positivista, indubitavelmente m zis realista, e, especialmente,
serl'indo me 11'lr 0 proprio espirito e 0 pr6prio interesse da Filatelia, nUo podemos
ltbstrair, e 1lLL11ca abstra '//lOS de tao importante aspecto.
~ que, se a Filatelia come9a por sere e sempre ate ao f1m! - entreten:mento
puro, a verdade e que, a breve passo, e
por razoes vdrias, ela entra 110 campo da
economia.
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ciou-se em 1934, pela Faculdade de Direito
da UniversMade de Lisboa.
Sua Ex." abriu banca, na capital, onde
e um dos mais distintos advogados da sua
gerac;ao, sendo, designadamente, advogado
ou consultor juI'idico de alguns dos mais
importantes organismos da capital, como,
por exemplo, a Assodac;ao Usbonense dos
Proprietarios, a Sociedade dos EscI'itores e
Compositores Teatra' s Portugueses, etc. e:c.
Foi membro, durante 2 trienios, do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados.
Como filatelista, e vulto proeminente no
nosso Pais. Meda:1hado com :vermeil e prata
na'S principais expOSlC;oes internacionais
destes Ultimos anos, .como Lisboa, Non:ega.
Israel, Hamburgo, Barcelona, etc. etc., e,
segundo oreio, 0 Un100 portugues que possui
a medalha da FISA (Federac;ao Internacional d 3-S Sociedades de Aerofilatelia). Ao
todo, in ternacionais , nacionais e locais, possui Sua Ex.· mais de 30 medalhas filateIicas .
Hli doze anos que preside aos destmos
do C!ube Filatelico de Portugal, em cuja
qualidade transformou 0 patrim6nio asso·
ciativo do Clube de muito menos de 800.
para mais de 4 mil s6aios, e organizou
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ou patrocinou muitas dezenas de exposiC;5es filatelicas, em Lisboa e em todo 0 Pais.
Simultaneamente, Sua Ex." e 0 Directo'l'
da grande Revista mensaJ "Boletim do Clube Filaterco de Portugal», urna das ma'oreo;
revistas filatelicas de todo 0 mundo, com
40 paginas mensais, e f.requentemente mais.
Tambem desde ha 10 anos, e 0 autO'l' da
secc;ao £i1atelica publicada todos os domingos no "Diario de Lisboa». ~ membro da
Comissao Filatelica Nacional dos C.T.T., em
representa~o das Co!ectividades FlIatelicas.
~ ainda socio honorario do Clube Internacional de Filatelia, do Porto, e do Clube
FiJatelico de Mo~ique, Lourenc;o Marques.
Tern publicados dezenas de volumes sobre Direito, sobre Literatura e sobre Filatelia.
~, portanto, como V. Ex.as acabam de
ver, pessoa sobejamente autorizada para
vir hoje pronunciar, nesta Tr:buna, uma
conferencia sobre tao atraente tema, como
e 0 Filatelismo.
Tern V. Ex." a palavra, Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho».

...
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RUA D.h.S GAVEAS, ISlHi1
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BAmRO ALTO -

LISBOA
PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TO UTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

SELDS t08
Psgo bern. Portugal
e Ultramar. ColeccOes,
pac(ltes, stocks e ao
qullo.

FerrAlra da SUva -

I

Vendo antlgos e modemos. Bons deacontos. Lists deprecos
G RAT I B

Pra~a

do Municipio,

32-5.' (Elevador) LlSBOA
Te1efone,q 366i96 e 845759

Grandes e pequenas quantidades de selos
de Portugal oU Ultramar Portugues, troco
por selos para a sua colecc;ao, mediante
mancolista.
SANCHO OSORIO

Rua da Madalena, 80-3." - LlSBOA
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco.
ou compro, pagando bem. Resposta a seoretaria do Clube, ao n." 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: T·roco ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Olube, ao
22.

n..

Vendo seios de Portugal e Ultramar, com
desconto de 50%+20%, e estmngeiros a 2$00
cada N. F. Jose Pinto Duarte-Rua de Moc;ambique, 56-3.o-Esq. - Lisboa - Telefone
842083.
Canj1rOes antigos, e oandeeiros e call1''
deias de azeite, desejo, pagando bem, em

dinheiro ou, 0 dobro do 'Valor, em selos
novos de Portugal e UltramB1'. CartlaJ a Se("Tetaria, ao n." 22.
Mi deziras praktiki Esperanton Cu vi .deziras helpi min?
Skribu - Tarcizio N. Cesar - Caixa Postal 38 - Jacarezinho - Pro - Brasil.
Stamp exchange' 100 for 100 all countries,
correspondence english, french, german.
Carl W. Greiner, Hebbelstr. 15, Kiel-Western - Germany.
Troco se10s todo mundo, comemora1Iivos,
aereos, Ul~ramar, tambent novidades. Resposta imediaIta. A. Rezende - Caixa Postal
5725 - S . Paulo - Brasil.
Desejo trocar sobrescrirtos de I." ilia da
Holanda, por mesmo material de Portugal.
Valor facial. - R. Tocila, Archimedesplantsoen 9 hs, Amsterdam.Q., Holland.

E C 0 'N 0 M leo S
ENVIE 500 SELOS USAlDOS: Colados
aos papei.s, e recebera 2 bons romances de
Arnor ou PoIiciais, e 1 Brirule gratis, tudo
de valor superior a 2OiOO. M. Correia--Pias
(B. Alentejo).
Desejo manter Icorrespondetlcias amigaveis. para troca de seios, postais e a 1,gumas
curiosidades, somente com estudantes de
ambos os sexos: GeraMo M. Costa - Rua
Capitao Pairea, 431 - Carat'iIlga - M. G.Brasil.
Compro series com lCaI'imbo de 1.0 dia do
Porto, das emissOes Neg6cios do Estado,
Educac;ao Popular, Ferreira da SUva e Caminhos de Ferro. Respostas com prec;os a
.:iecretaria do Clube, ao n." 35.
Desejo troca de selos de Portugal e Provincias ultramarinas, Estados Unidos e Vaticano, base Yvert, ou selo por selo. Dou
Brarsil, novos e usados. CorrespOllldtmcia em
portuguc!s ou espanhol, registada. Dano de
Me).lo - Piumhy - Oeste de Minas Gerais
- Brasil.
Paulo Roberto Alves - Rua Joao Pinheiro, 289 - Caratinga - M. G. - Brasil Deseja trocar selos, moedas e postais com
amigos de todo 0 mundo. Resposta garan-lida. SOCio 3987.
Envoyez-moi 100/200 timbres commemoratifs .du Portugal, uses, de votre choix.
J'enverrai la meme quantitee commemoratifs d'Allemagne, Sarre et Berlin. Correspondance Allemande, Anglrais et FranC;ais.
Dr. Erick Knittel, Mtinchen-13, -Hohenstanfenstr. 7, AlemlliIlha.
Fila telistas! Deseo Portugal. Doy Espana,
Frpnc;B y Colonias. Tambien Italia, BeIgica,
Suiza y E ,E.U.U. - C. iEscuredo - Sierpes,
Ij - Sevilla (Espana).
Desejo trocar selos com coleccionadores
de todos os Continentes. Resposta garantida. Leopoldo Resende Neto - Av. Olegano
Maciel, 74 - Caixa Postal, 17 - Caratinga
-Minas Gerais - Brasil.
Coleccionador avan98do deseja correspondente parra trocas de se10s tematicos,
novos e em series completas, de fauna, despor tos, flora e cosmos. Mancolista. Novidades. Base dos CataIogos Y;vert, Michel e
Zumstein. Trojoncwsld Stanislas - Rue
Gr6jecka 31 m.5 - Varsovie 22, Pol6nia.
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Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bean. Cartas
a Secretaria, ao n." 22.
JANTSCHKE,

3

Pretendo trocar, com fiiateIistas nacianais e estrangeiros, .gelos portugueses e
alemaes - J oao Manuel Esteves Pereira Alferrarede.

Quenter, Dunckerstrasse

9, BERLIN N 5B, Germany Suche Tausch-

partner in alIer We!t, fuer Br:efmarken, Ma,
gaz·ne etc. Korrespon :lenz: DEUTSCH.
S6:io n.O 40B2, Ant6nio Santos Vallejo,
Apartado IB, Ponferrada (Le6n) EspanhaTroca selos, universais e tambem 'selos de
Nossa Senhora.
Interessam-ane selos tematicos do Ultramar Portugues, de flores, passaros, anima is,
peixes, etc. Desejo tamb6m destas ternaticas das Col6nias lnglesas, em series cornpletas, 1 a 4 exemp ~ a.res. Posso dar ,gel os da
Hungria, Romenia, Checoslovaquia, Russia
e Jugoslavia. Base CatWlogo Yvert 1962. Paul
Lehoczky - Klauzal ter 14-II1 17 - Budapest VII - Hungria.
Exchange mint complete sets of Portugal and overseas. I send P. China . Che- g
Robin, 9 Peoples Str. NANXIANG, SHANGHAI, OHINA.

S.
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No. 85 LANE 1906
North Szechuea Rd.

Send me complete mint sets Anirrals,
Birds, Sport, Fishs, of all world,
I accept correspondents of Portugal and
oyers-eas, France, Switzerland, Wes t &
Horth Europe, South !American, M·r ica . I
can send ohinese sets of mu·ticolored, exchange basis of Yvert 1962. Cheng Robin, 9
Peoples str. NANXIANG, SHANGHAI CITY,
CHINA.
F~owers ,

Vendo selos novos e usados, de Portugal,
Ultramar, Israel. estrangeiros e tematicol.
- M. do Nascimento - Rua de S. Paulo,
1902.° - Lisboa-2.
I whish to exchange mint stamps of
sports, animals and mowers, from all world.
Base Yvert - Jose Bandeira - Rua Sito
Francisco, 11 - Barcelos - Portugal.
Send me 100-500 dififerent of Your Countries commemorative, mulfcolored. III send
100-500 ,diM of my country. Cheng Robin,
9 PeOp'eS Str. NANXIANG, SHANGHAI
CITY, CHINA.
Helmut Sohonwlilder - Osterresch 40Hamburg - Gr. Flottbek - Republica Federal da Alemanba - Coleccionador avan!;ado deseja trocas. Interessam-lhe .selos de
Portugal e Ultramar. Da novddades da Alemanha, etc. Correspond!ncia em portugues
e alemao.
Pierre Buhagiar - Bl. 40009, c/o
son Loohon's Co., Ltd. - Doua1a roum - Deseja trocar selos novos
dos. Carrespandencia em franc& e

SHANGHAI- CHINA

PaterCamee usaingles.

SELOS
Portugal, Ultramar e Estrangeiro

Stamp colector

COMPRA

*

VENDE

CASA A. MOLDER

Corr: English and french.

R. I." Dezembro, 101-3."
Telefone 321514
LISBOA-2

o conferente e a mesa da presidencia
Essa ·colectanea, como V. Ex.as muito
bem compreendem, e, deste modo, um
campo uberrimo de estudo. Estou a .Iembrar-me neste momento duma serie que,
por sugestao da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, ou melb~r, com mais justi!;a
e mais verdade, do colega Ant6nio Emilio
de Magalhiies, teve urn lSucesso notavel.
Estou a pens-ar na Sene de canferenc as que
se fizeram sobre as nossas Provincias, Pravincias continentais e Provincias ultnamarinas.
Estao muitas ja realizadas, outras ainda
estao em projecto, mas, neste momento,
este docmmentario, chamemoli"lhe assim, de
alto a!cance nacional, tem urn interesse
invulg.a r, quer sob 0 ponto de vista geografico, hist6rico, urbanisti.co, turistico, oSob
o ponto de vista de cultura, sob 0 ponto
de vista de produ!;Oes das diferentes Provincias, sob 0 ponto de vista de costumes,
etc. etc.
Uma outra sene recente, e tambc!tm ainda
inacabada, mas notaveI como trabalho de
profilaxia, como tubalho de medicina, camo trabalbo social, - e a serie que e-sta
a realizar-se sobre a Silicose.
Pensamos tambem realizar uma serie de
conferenc:as sobre Filatelia. Pareceu-nos
que esta constituia motive de atrac!;ao para
urn numero avultado de individuos. Supu-

nhamos que muitissimas pessoas se interessavam pela Filatelia ern Portugal. E nao
n05 enganaroos , porque vieram ate n6s,
.com a melhor boa vontade, com 0 melbor
desejo de nos dar:a sua colaborll,!;ao, colabora!;ao inteligente, colabora!;ao prestigiasa, personalidades especializadas na materia.
E que, nll> verdade, a Filatelia nao e, de
modo nenhum, embora 0 seja tambem, um
simples passatempo, rea,l mente oheio de interesse, mas que nao visa Unicamente a
matar horas de 6cio. 0 seu objectiv~, a
sua finalidade, tern um akance muito mais
vasto, como vamos ter 0 prazer de ouvir,
pela palavra autorizada do iIustre conferente que hoje nos honra nesta Tribuna.
Por conseguinte, eu e que nao tenho na
materia competencia especial, e apenas te o
nbo, como membro da Liga de Profilaxia,
o empenho em ver 0 assunto tra!;ado, 0
assunto divulgado, 0 assunto atraindo todos
aqueles que realmente apreciam tao aliciante tema. Mas nao quero roubar tempo ao
Sr. Dr. Vasconcelos Carrvalho.
Apenas duas palavras mais, duas palavras protocol ares, a titulo de apresenta!;iio
e de curnprimentos.
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, que
hoje nos honra com uma conferencia, Hcen-
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tern sido ja os seus triunfos ern prol da
Filatelia, avultando, entre os demais, 0 de
ter conseguido urn selo para 0 «Dia .do
Selo».
Mas a obra de Vasconcelos Carv.llll.ho nao
se confinou as suas actividades como membro da Comissao Filatelica Nacional, e como
presidente do Clube Filateli.co de Po~tugal,
a maior de todas e a que vern realIzando
ha mals duma decada, sem quebras, nas
colunas de «Diario de Lisboa», divulgando,
incentivando e ate, por vezes, abrindo polemica, a qual, no ma,ras1no ern que a nossa
filatelia tern andado, levou os espiritos que
gostarn do «dize tu direi eu» a lerern
os seus escritos, a tomarem posi<;:ao num
assunto ern que nunca· tinham pensado, e,
que mais interessa, ·a ernbrenharem se nele.
Tambem 0 i1ustre causfdico tern side 0
campiao - passe 0 terrno modernista no campo das exposi<;:oos filatelicas, dando·!hes 'Corpora<;:ao, incentivando-as, promovendo-as epatI'ocinando-as, al!raVfs do clube, e quem rnais tern contribufdo para que
hoje se coleccionem provas, el'ros, relIIlipressOes, F.D.C., e se incrementasse a especlaIiza9ao de colec<;:oes, e sendo ate um dos
expositores presentes ern todas as exposi90eS, quer sejarn de competi<;:ao, quer apenas de divuJga<;:ao, e que em muitas delas
aparece na c1asse de honr.a, a dar-lhes 0
brilho que sem a sua presen<;:a fues f.altaria.
Ao come<;:armos a escrever esta ar6nica.
para «Republica», nao pensavamos ern vir
fazer 0 elogio de Vasconcelos Carvalho,
que 0 nao precisa, outrossim dizer-Ihes, 0
que agora fazemos, quanto .nos satisf.az
saber que 0 Porto, onde exilStem colecclonadores de elevado quflate, havia convidado urn coleccionador de Lisboa para lhes
falar de filatelia, e 0 recebiam com as
suas melhores galas, numa das suas JIlais
formosas salas de visitas.
£ que esta aproxirna<;:ao Porto-Lisboa, de
ha muito que devia ter sido feita, e ganho
raizes, poI'que ern Filatelia a boa politica
- a tinica uti! - e esta, a cia aproxima9aO, e nao a que divide - a da separa<;:ao
Os filatelistas de Aveiro, punhado de filatelistas que muito estimamos e prezarnos,
e de que nunca nos cansamos de falar,
corn uma clarividencia que bern !hes assenta, e muito apreciamos, tern pugnado
bastante por estaaproxima<;:ao, e estarnos
certos de que a sua posi<;:ao chave - tra<;:o
de uniao entre Lisboa e ,P orto-ha-cte consegui-la e cimenta-Ia, 0 que, no ,f undo, tambern lhes aproveitani.
Aos Filatelistas de Lisboa oxala que -

aprendendo a li<;:ao dada pelo ,P orto, neste
dia ern que, convi-dando Vasconcelos CM'vallie para urna palestra filatelica, !he abriram de par em par as ponas - fazendo
jus a esta cortezia dos nonenhos, os saibarn tambern convidar, para virem a Lisboa, dar ,a,l gumas li<;:6es que a todos podem
scr ute;s.
Cumprirnentando Vasconcelos Carvalho,
pe'a dlstin<;:ao que lhe acaba de ser feita,
por ele, endere<;:amos aos Jiilatelistas do
Porto, e tarnbem aos de Aveiro, os n ossos
cump.nmentos e agradecimentos, e lhes dizemos, ern nome <Ia FilateEa: Bern hajam,..

A MESA DA PRESIDtNCIA
Presidiu a conferencia do sr. dr. A. J.
de Vasconce!os Carvalho, 0 sr. dr. Gil da
Costa, director da Liga Portuguesa de Profilax;a Social, que tinha a sua direita os
srs. dr. Vitor Lopes Dias, ern representa<;:ao do sr. govel'Iliador civil do Porto, .dr.
Carlos Vale, vicepresidente da Associa<;:ao
dos J omalistas e Homens de Letras do
Porto, ·dr. Noronha Rodrigues, jomalista
goes, Morais Calado, presidente da sec<;:ao
filatelica dos Galitos de Aveiro, eManuel
Pimenta Vieira, director da mesrna. ISCc<;:ao
filatelica; e, a sua esquerda, os srs. prof.
doutor Sousa Pereira, da Faculdade de Medicina do Porto, eng. Orlando Valdez dos
Santos, professor do Centro de Estudos Humanisticos, eng. Paulo Seabra, daquela sec<;:ao filateLica dos Galitos de Aveiro, comodoro dr. Carlos Henrique, e Edmundo Ferreira, industrial ern Matosinhos.

A APRESEN'r.AQAO DO CONFERENTE, PlgLO SR. DR. GIL DA

COSTA
o

sr. dr. Gil ·eta Costa, abrindo a confe ·
renda, pronunciou as seguintes palavras:
«Sao vari.-as as actividades ern que a Liga
Portuguesa de Profilaxia Social tem manifestado 0 maior intreesse, e entre aquelas
ern que esta Instru<;:ao tern conseguido um
exito notavel,avulta uma serie muito grande de .conferentes vensando temas variadissimos, e constituindo hoje uma colectan.cia .notabilissima. Notabilissima pelo interesse dos assuntos; e notabilissima pela
categoria, pelo ruvel mental, pela compe·
tencia peculiar com que os temas lSiio ver·
sados.

Multicored sets of peoples China. Of
mint.
1960 Goldfisbs ................... (12)
20$00
75$00
1961 Flowers ...... .......... ..... (18)
1959 Sports .... :... .... ..... ... .. .. (16)
40$00
1961 Animal .... ... ... ............• (8)
15$00
1949 to 1962 all issues of P. China.
1$OO=Spain 2.0 pesets=France 0.15 Frs.
=Other ...
Want mint complete sets of 1962 isSUeS
Cheng Robin. 9. Peoples str NANXIANG.
SHANGHAI CITY, CHINA.

\.

Pour 300 grand format Portugal et outremer, 3 a 10 du :m!me, je donne 150 grand
format Belgique. - De:neuvi.le - 62 Rl'e
Cesar Franck - Liege - Belgique.
Felix Gut - p. a. Masana Hospital - P.
O. Bosbokrand (Eastern Transval) South
Mrica - Desejo trocar moedas african as e
de Afr~ca do Sul por moedas portuguesas.
Correspondencia ern ingles.
Alemanha: Desire exchange with collector. Give Germany. Await first sendingC. H. Bartsch - Schili:irstrasse 3 - Wilrzburg - Germany West.
Dupla irnpressao Padre Cruz, selo de
1$00. Vendo 2 quadras novas em conjunto
ou separado. M. do Nascimento - Rua de
S. Paulo, 190-2."-LISBOA.
Desejo manter tracas corn coleccionadores do mtI'arnar Portugues. Tambem, se me
c:nvillr 75 ou 50 selos cornemorativos do Uleramar, enviarei a mesma quantidade do
Brasil.
Teresinha de Assis Pena-Rua Joao Pinheiro, 375 - Car:atinga - MG - Brasil.
Desejo correspondentes em todos os paises, para trocas de selos, moedas, f1amulas,
Iivros', revistas, etlc. Correspondenc:a em
portugues, frances, ingl~s e espanhol. Eduardo Rossi Monteiro - Rua Francisco de Assis, 256 - Bairro Esp,lanada - CaratingaMinas Gerais - Brasil.
Dou, em troca de um cataIogo Yvert
1961 ou 1960, 150$00 ern selos de Portugal,
comernorativos e usados, conforme cota<;:ao do cataIogo SimOes Fer.reira, mars 100
selos comemorativos do Brasil. Ofertas p/:
RilcaI'do Pena Ass:·s - Rua Joao Pinheiro.
375 - Caratinga - M G - Brasil.

39

F. Shepherd - 69-71, Quee!1Stborough.
Terrace - tBayswater - London W. 2 - England - iDeseja trocar ~los ingleses por
portugueses. Tern bons selos de I'Ilglaterra
e suas Col6nias. Correspondencia ern portugues e ingles.
Against good new issues of s tamps and
stamps fo!lowing topic: sport, fauna, flora,
air mail, cosmos, Europa only mint. I offer
Russia mint 'n complete sets. Please send
ofiers by registered mail to: Member Clube
Filatelico de Portugal n." 3717 -lRussia.
Enviando-me 100/ 300 selos do seu pais
ou de todo 0 mundo, Tecebera igual quantidade, me:hores por melhores. - iR. Stasik
- Sroda Wkp. - ul. ArrniJczerwonej 11 Po!on:a.
Por selos do seu pais, novolS e usados,
·qualque r quanti-dade, dou se!os do Brasil,
America e de todo 0 mundo. Antonio OIimp :o - Rua de Belem, 187 - CatanduvaS. Pau!o - Brasil.
Treeo selos de Jugoslavia por selos de
Portugal. Compreendo e escrevo frances,
ingles, alernao ou italiano. Escrever para:
Pr'morac Josip, Sarajevo, PavIa Goranina
3, Yougoslavie.
Portugal: Desejo 's elos usa.dos 1900/1950
e Novidades. Ultramar: selos usados em series cornpletas. Ofere<;:o Alemanha: usados,
recentes, tarnbem novidades da BRD, Berlim, DDR, na maioria selos especia·s. Bases
para a troca. 25/25, 50/50 ou 100/100, diversos,
corn devolu<;:ao dos duplicados. Remessas
registadas por via aerea, Jaul Landwehr,
2842 Lohne i. Oldb, Schellohnerweg 7, Deutschland.
Send me mint complete sets animal, flowers, biTd, sport, olympic, of all world,
every issues for four sets. I send new Chi,.
na (1949-62) all is'SUes, exchange basis Yvert
catalogue, Answer Everybody. Robin Cheng.
9 people str. Narudang Shanghai City. China.
Cambio serio todos los paises, series
completas. Deseo corresponsales carnbiar
novedades, doy Espana, Gibraltar, Marruecos y Provincias Espanolas. Especialrnente
Portugal y Ultramar. Gasa RUBIO. Soberania Nacional n." 32. CEUTA (Africa).

- /0./
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Achat, Vente, £change. Timbre postesNham Hiep Hung 6, rue VO TANH-Longxuyen - Sud VIETNAM.

MARCOFlllA

Send me every issues ,for your sets, only
mint complete of Portugal and overseas
Countries, BeJgien and Colonies, English Cc10000es, France, Ho'land, DeutlCh Colon:e 3,
Switzerland, Austria, Africa, Latin American, Any issues of 1961-1962. I shall give any
issues of 1949-1962 new China. Exchange ba
s:s is 1962 Yvert or face value plus postag:!
Answer Everybody. Air mail registered postage, Rob:n China, 9, People Str. Nanxiang,
Shanghai City, China.

PORTUGAL

Desejo corresponder-me com filatelistas
de Portugal Continental, Insular, mtramarino, em especial; estando tambem interessada em ter correspondentes ern todas as
partes do mundo, mas cuja lCorrespondencia seja escrita em Portugues, Espanhol,
Ingles ou Fram:es. - MariHa Palma CaNaco
- Caixa Postal 171 - Moc;Amedes - Angola.

Selos da Austria
A Administra!;iio dos Correios e Telegrafos Austriaca estabeleceu urn departamento pr6prlo de expedi~es para
os coleccionadoree do eetrangeiro, dos
selos postals austrlacos, e que tern a
seguinte direc!iAo:
cOsterreichische Post - Briefrnarkenversandstelle, Wien 1. Osterreich.
Que fomece:
1.°) - Novas emissoes de selos postals
austrfacos;
2.°) - Selos rostals que se vendam
aos postlgos na .A. ustrla.
A Lista doe selos actualmente a venda
pode ser consultada na Secretaria do
nosso Clube.
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«Motivos, I'inalidades e
vantagens da Filatelia»,

~J~
Lisboa - S.LR. - Rua de S. Jose, 2024 de Mar!;o de 1962. Porto (Batalha)
ca·rimbo idfultico e com a mesma data.

ANGOLA.
CARIMBO DE 1.0 DI-A iDE CIRCUlACAO

~

titulo ds conFerencis org8nizads, no Porto, pe/a
fLigs Portuguesa de Profilaxis Social», e proFerida

Emisscio Desportiva

3~:~:ti}~
<VANO"
Luanda - Esta~ao Central dos Cor reios
- 3 de Mar!;o de 1962.

CABO VERnE
CARIMBO COMEMORATIVO

Viagem turistiea do «Empress of Britain»

pelo Dr. A.

J. de Vasconcelos Carvalho

No passado dia 31 de Mar90, pelas 21,30,
o nosso director, sr. dr. A. I. de Vascon"
eelos Carvalho, presidente do Clube Filatelieo de Portugal e membro da Comissao Filateliea Nacional, proferiu no Por-to, na
sa/a dos Feniados, a sua anunciadiJ. conferencia, «Motivos, finalidades e vantagens da
FiIatelia», prcnnovida pela prestigiosa Liga
Portuguesa de Prafilaxia Social, e integrada
no seu notdvel ciclo de eonferencias culturais.

Um artigo do dr. Jorge Vieira:
«A APROXIMAQAO LIS BOAPORTO»
Antes de fazermos a reportagem de tal
conferencia, pedimos venia para transcrever aqui 0 interessante aIltigo que, nesse
mesmo dia, poucas horas antes, foi publicado no d1ia.rio "Republica», de Vsboa, e
assinado pelo sr. dr. Jorge de Melo Vieira:

EMBLEMA

DO C. F. P.
12UO

PedldoB lL Secretaria

IN.O 130

ANO XViI

OAlRDMlBO DE 1.0 DJ.A DE CIRCULACAO
Emisscio «_4.reanjo S . Gabriel"

ot. eiRe£!

,

[

S. Vicente de 1%2.

C.T.T . -

21 de Fevereiro

..0 dr. A. J . de Vasconcelos Carrvalho,
dist'nto advogado, «double" de filatelista
ilustre, realiza hoje a noite, a convite da
Liga de Profila~a Social do Porto, numa
cLas rnms belas e famosa:s salas da cidade

Invicta, ados Fenianos, a sua anunciada
conferencia.
Vasconcelos Carvalho, que desde ha anos
vern, prestimosamente, presid:.ndo aos destinos do Clube Fllatelico de Portugal - sem
duvida a maior organiza!;ao de coleccionadores de selos no nosso Pais, e a Unica
que nos ultimos tempos tern lanc;ado a
maos cheias a semente e as bases de meIhores <lias para a FdlateJia Lusiada, - e,
tambem, merce desta sua posi!;ao, e por
mandato dos coleccionadores espalhados
pelas organiza!;Oes congeneres, 0 seu representante junto da Comissao FilateIica Nacional.
N6s, que nem sempre temos afinado pelo
diapasao deste ilustre amigo, no tocante a
conreitos e principios filatelicos, dado que
ambos somos avessos ao ",magister dixib,
eque entendemos estar na base da discussao honesta urna luz mais clara ou urn
m.elhor escla'l'ecimento, temos, porem, acompanhado de perto a sua actividade junto
dJa Comissao iFilate.Iica Nacionru, e, se os
problemas postos nem sempre tern tido a
solu!;ao que desejariamos que tivessempor vezes e necessario contemporizar para
algo se ganhar! -, podemos dizer que a
sua obra tern sido salutar, e Que muitos

,
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fAIRICA DE ARTEfACTOS DE BORRACHA

RedacCjao e AdministraCjao: Av. Almirllnte Reis, 70-3.·-0t.· - L1SBOA - Telef. 54936
Composi ..ao e impressao: Tip. do «Jornal do Fundao» - FUNOAO - Telef. 52211 P.B.X.
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DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Enderec;:o telegnifico: LUSIT ANA
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-DE-

Dr. AntOnio d'Alme' da Figueiredo
Prof. Doutor Carlos Trinciio
Brigadeiro J. do. Cunha Lamas
Eng.· Aurelio Marcos Pereira
Eduardo Cohen
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Jose Rodrigo Dill8 Ferreira.
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Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
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JOSE G. GONZALEZ, SUC;RA

Portu~lil

RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAI_)

CLUBE FILATELICO DE PORTU(;AL

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

FI LIAD O NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F. l

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-Dt.· - L1SBOA - Telef. 54936
COR .~ ESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA- PORTUGAL
[XPEOIENTE - Ter"lIs e Sextlls-fairlls, das 21 as 24 horas. a Sbbad.:os, des 16 as 20 horas

,~----------------------------------------------------_~I

"

CATEGORIA DE SOCIOS, E RESPECTIVA COTIZA<;AO :

Corllincmte (excepto Lisboa) , llllas e Provincias Ultramaril1as:
Efe~tivos ......... ... 60$00, par ano I ou equiva~ente em moeda local

J ..I:Jlo res ....... ....... 30$00, por ano f
Brasil. ....... .... .... . ... ...... ... .... Cr. $30, por ano
LISBOA- Efectivos ... ...... 10$00, por mes;

Juniores .. ..... ..

hlp6lltO

,,

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

2$50, por mes

t'AGA MENTO AD !I\N TADO , POR CHEQUE VALE. DINHEIRO OU SE LOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 A:-JOS

FOG{)ES - LANTERNAS - PULVERlZADORES - CALDEffiAS DE DESTILA<)AO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HlDRAULICAS, ETC., ETC.

AQENTES DO CLUBE FILA. TELICO DE PORTUQAL
MACAU -

Ro!ando

dos

Rei

Angelo-

C. P. 143 - Macau .
MADEIRA - Funchal- M. M. Lourenc;:o de
Gouveia -

Rua das Dificuldades, 2&-30.

S. TOM!:. - Joao Paulo Rego Te'xeira - S.
Tome.

INDIA E PAQUISTAO - Dom'ngos Fernand::s - Se:lretary Catholic Book Crusad
R.:lg:J: iITI Camp -

CASA HIPOLITO, L.DA

7 Have!e:k Road.

U. S. A. - Manuel L. Gouveia -

TORRES VEORAS

5436, 14 th

Avenue - 15 th Ave. At Stockton Bhd.
Sacramento, 20- Calif6mia.

\
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SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL
To collectors interested in fine stamps we are able to offer an approvel service
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the following
periods: British Commonwealth-1840/1951.
All other countries -Mainly 1843/1880, particularly 1m perforates.
Below we list some 01 the countries in which we are particularly strong at the momente
Refereces essential.
Afghanistan
Austria
Austrian Italy
Argentinne
Belgium
Brazil
Bolivia
Chile
China
Cc>lombla
Colombia States
Denmark
Egypt
Finland
France
FrHnce Used
Abroad

French Colonies
Greece
Germany
German States
Hungary
Italy
ItaliAn ~tate
Japan
Luxembourg
Mexico
Mongolia
Mongolia Used
in China
NorwbY
Netherlands
Netherlands Indies

Peru
Poland
Portugal
Portuguese Outr.
Rouma nia
Rus ~ la

Spain
Sweden
Tibet
Turkey
U.S.A.
Uruguay
Venezuela
Great Britain
GreHt Britain Us ed
Abroad

•

British Guiana
Canada
Ceylon
Heligoland
Hong Kong
India and I.E.F.
New Zealand
New Soutll
Wbles
Palestine
I:>t. Helena
South Africa
South Australia
South · West
Africa
Victoria

J. A. L. FRANKS, LTD
180, FLEET STREET, LONDON, E. C.1t
200 yards from the Law Courts

~s ZI;HJI.A.J~.I

Holborn 0274
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