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RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AVORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Caslilho, 57 -Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

RESTAURANT TYPIQUE

S. TOM~ - Joio Paulo Rego TeixeiraS. Tom6.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. CalleIS, N.o 7-37 - Apartado A~reo n.o S59,
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 49tI, IS th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, CaIif6rnia.

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO." A NOlTE

OUVERT TOUT LA NUIT

OPEN ALL NIGHT
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5172 - Mudo Sergio Cabral Lopes - Praoot,l
D. Gualdim Lopes, JMV-2.°-Drt.oTomar.
5217 - Padre JOlI{luim l?adnha Cllrd 0 Rua Martins Afonso de SOllsa, 20Vila Y1<;058 - (P) C.
5219 - Jose Mar!luC5 Marcelino - Una de
S. Jono de De us - Gnle/as da nllillha
- (P) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 9+.
5220 - Elng. l!'.crJ1mldo Antonio Abelha Leite
- Av. Dr. Augusto de CI'stro,
Lote 21-1."-Drl.o - Ociras - (P) .Fr.
I<:s. It. Es. It. T. C. N. U. 60. 1.
2. 9~.
5221 - Jose Manuel till Veiga -'- TestosUua Oenantes, 7-2.°-Drt.o - Lisboa _
(P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
522a - LULa l'lcnril(ue Ah.cs Nunes Viseu- Hua Dr. Julio Mada tin Co.sta, 5
- Apartado 1~0 - Codlhii - (P) Fr.
T. C. V. N.
. 60. 1. 2. 90. 94.
A90RES

50-6 -

Francisco JOlIC Nmes - Rua do Pas.sal, 55-A - Pon til Dclgada - S. Miguel- (M) Po. Fr. It. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 13. 19. 26.
Uruguai. Temutir.as de fllulla, :florn e
desportos. 90. 9~.
ANGOLA

A LEI/ANTI"
522~

5017 - EIic.."C Domingos i\inrreirns - Soldado
110444/67 - S, P. M. +.664 (P) Po.
.Fr. Es. U. C. N. U. 60. 1. 2. 94 .
5162.- Manuel Pinheiro Correia - Caixa p.ostal 2283 - Louren<;o Marques.
BR;lSIL

5065 - Francisco Szabo - Cllixa Postal 15138
- Carnbuci - Suo Paulo.
5160-Hugo Leite de Albuquerquc-A\ cnida Floriano Peixoto, 391 - Joiio
P'e.ssoa.
5163 - Prof. Dr. Lofort>!! - HUll C () ne g ()

OCfJJE),'T A£
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f

- Bernhard Frye - Hort c,nsiclIstL·. ';' _
4- Dusseldorf-Nord. - .\]. Fr. Itt. 1'.
60. 10. 13. Luxcmburgo. 26. 9·7.

55161 - W'orlo\skv b' rnnk - P. O. Rox 54
PlzctI 1. '
HOL ANIJ.1

5205 - Y. v. Lcnnepkadc 59 huis - Amsterdam T. V. 60.
I NGLATERI1A

7ao - Augusto Jorge Hibe.iro da :Follseca4, Blackhall Uond - Oxford - (i\I)
Po. Fr. In. T. C. N. U. 3. 9:-1. 96.

TURQUI II
5165 - Yorgo Karn<;ali - I!'ermeneciler
n.O 82 - Ka rakoy - Tstambul.
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Data de entrada em circulacoo dos selos
do primeira emissao de D. Luis
PROI=. DOUTOR MANUR VALADAR!;S

CIlEro SWV AQUltI

II

N,O 208-209

Palo

4654 - Nerhko lIadcff - 76112 MOlltbrun Sl-Leonard - Mo.ntr-enl :-16.
4906 - Eo I'\orman Senez - 1259, Hue Cartier - Monlreal 24.

i

NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1988

Homenagem ao Prof. Doutor Carlos TriAcao

C INAIJ (

4231 - Jose Rer.nardino de Lima PereiraC. Postal 17a- Sih a' Porlo - (M)
Po. l!'r. Es. Gompreende ~II U. C.
V. N. U. 60. 2. :H. UPU. Dc~portos,
Fauna, Flora. 90. 94.
5212 - Fernando Fcrrdra Ah fS - Samba Caju - (P) Po. Fr. It. Es. III. T
N. U. 60. 1. 2. 3
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Viall a, 78 - Porto Alegre - n. G. do
Sul.
1"
,
5167 - Atlilson de Oliveira Leao - C. P. al
- Arapica - Alagoas.
51611- Prof. Helio Fcnllll/ldes de Mnl"CdoAv. Ministro Urbano M nr c 0 II des.
11.° 205 - GU8ratillguetu - S. PUlllo.
5218 - Walt;e r Per,eira de Bdto - Cai xa P t..s1al 7::15 - Sal \ ador (Ba hin ) - Po. )<'1'.
Es. Ep. U. 60. l!'DC. 611. Tlldo sobrc
pilltllra. 90.
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Em princlpLOs de 1965, escrevi ao meu
velho amigo Carlos Pinto Trincao, para
lhe pedir a sua opiniao sobre as datas
de entrada em servi~o de .alguns dos selo s
da emissiio de D. Pedro V, cabelos lisos .
Com a sua provervial gentileza, Carlos
Trincao nao s6 esclareceu as duvidas que
eu tinha, como se ofereceu para publicar
as folografias de duas cartas da minha
colec!;,Bo, que demonstravam terem sido
postos em circula!;ao os selos de 25 rei5 ,
cunho 1, e de 100 reis, anteriormente as
datas que entao eram admitidas (ver BoI.etim do CLube Filatelico de PortlL!7uL,
Maio-Junho de 1965, pag. 13).
Trocamos, depois, vasta correspondencia filatelica, e cada carta por mim recebida constituiu uma preciQsa Ii<;ao de
filatelia. Em Mar!;o deste ano, e5crevi-lhe sobre urn problema analogo ao anterior, mas respeitante agora as data:s
de entrada em servi<;o dos selos da primeira emissao de D. Luis. Carlos Trincao
respondeu-me imediatamente, e mais urn :!
vez se prontificou, como eu Ihe pedia, a
publicar a fotografia de uma carta da
minha col€c~ao, com as considera<;oes que
o seu muito saber permitia.
Infelizmente, razoes independentes da minha
vontade retardaram a obten!;ao da fotografia, e s6 a enviei em Setembro ; did'>
depois, recebia a noticia de que Carlos
Trinciio nos tinha deixado. Esta a tristc
razao pela qual estou eu a escrever 0
presente artigo.
Este tern, certamente,
deficiencias: - que elas sejam perdoadas
a urn homem que, vivendo ha longos
anos longe da terra onde nasceu, encotltra

muitas dificuldades para consul tar a blbliografta filatelica portuguesa, anUga e
moderna. Se 0 lei tor encontrar algum
merito no artigo, que este seja a homenag·em prestada por urn modesto filatelista ao excepcional estudioso da filateH"
que foi Carlos Pinto Trinciio.
Ao alto da pagina 93 do livra de Olir
"eira Marques, Hist6ria do seto postat portugues, leem-se as seguintes Hnhas: ~
«Segundo Marsden, 0 cunha II (do sela
de 5 reis da primeira emissiio de D. LuIs)
deve ter apru-ecido por volta de Maio de
1865, porque ele possula uma carta franqui ada com esse selo e carimbada em
25 de Maio. «Ora na minha colec!;iio tenho urn sobrescrito fran quia do com urn
selo de 25 reis e dois de 5 reis, estes do
cunho II, enviado de Porto em 2 de Julho
de 1863 (ver fotografia) . As caracteristicas desta pe!;a sao as seguintes: - sobrescrito constituido par uma folha de papel
dobrada, tendo como endere!;o : Hespanha
- Messrs. Menendez & Barcena - Vigo, e
o carimbo a dais cirtUlos PORTO, 2 JULHO
1863; na parte de tras do sobrescrito tern
tres carimbos : VALENCA 3-7-1963, TUY 3
J . . L 63 ESPANHA, VIGO 4 . . . . 63 PONTEVEDRA. No interior do sobrescrito,
tern escrito: 1863 C H Noble y Murat
Oparto 2 Julio (nao garanta a ortagrafia
Murat). A data 63 e perfeitamente nltida nos quatra carimbos e no escrtto
iI mao pelo destinatario."
Assim, en quanta Marsden pensava que
o selo de 5 reis, cunha II, s6 teria
entrado em servi!;a tres an as depots
do cunha I (Selembro de 62, segundo 0
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citado, pagina 90), este sobrescrito
prova que 0 cunho II ja estava em circula~ilo em principios de Julho de 63,
isto e, s6 dez meses depois do primeiro.
F.oi 0 que levou Carlos Trincao, na carta
que me 'enviou a este prop6sito, a escrever as seguintes linhas: - «Todos temos pensado que s6 0 estrago de urn
cunho v·e lho justificava a feitura de urn
novo. Esquecemo-nos do ponto de vista
do impress or. Este era responsavel por
tiragens que satisfizessem as necessidades
postais e nestas condi ~oes nao deveria
sentir-se tranquila com urn cunho tinico
que qualquer acidente poderia inuti1izar . ~
Ainda sobre a primeira emissao de
D. Luis, tenho algumas notas a fornecer
no que respeita as datas de entrada em
circula~ao dos diferentes cunhos do selo
de 25 reis. Devo contudo acrescentar que
sobre 0 que vou es crever nao troquei
impressoes com Carlos Trincao, e e pois
possivel que, embora eu nao tenha encQntrado na bibliografia que pude consultar refer~ncia alguma a este ass unto,
ap6s a publica~ao do livro de Oliveira
Marques, talvez algum estudioso tenha
e{ltretanto modificado as datas resultantes
d"s investlga~oes de Marsden (pagina 94

livr~

do mesmo livro). Se assim for, desde
ja the apresento as desculpas a que me
sinto obrigado pela minha involuntaria
omissao.
No que respeita ao tipo VI, Marsden
considera que ele apareceu em Dezembro
de 1865. Ora tenho na minha colec~!io
urn sobrescrito franquiado com urn selo
de 10 reis e urn de 25 reis, cunho VII
tendo no recto 0 carimbo da firma Fortunato Chamigo Junior, Lisbonne, 0 e,nderego Srs. Menendes y Barcena - Vi go, e
o carimbo a !duplo cfrculo "L ISBOA 12-7-63.
No verso do sobrescrito hi! tres carimbos:
~.iiC"'~~~~"""'-"~""""""""~"""""''''''''''''''''~:ii ...

I CATALOGUE
I
I
I
I
I

THIAUDE

1 96 9

I

(54·& edl~io)
I
Fran~a e paillel de exprelsio
)
francesa
55 2 p6glDU
Pre~o, 5 Frs. I

I

I

Alberto Abrillltes - Pensiio Z{>zerc. :-\."-Es11' - Ferreira do ~c7"' re - T. N.
U. 60. 1. 2. 19. 21. M6naro. V"tirall~. Benelux. 2·t S. MarLlIho. Cent.
do Sclo. Tcmuticas de Pinlura e r cIigiosa, 66 por manro1istll. 90. 94.
BO, - Char1ies Ho,aux - Av. Siio Joiio d..
Ueus, 3-rm·c-Esq., Lisboa - (P) P o.
Fr. lill.. Es. T. C. V. N. U. 1. 2. 3.
91l-Fernando Jose Vil·ira - Av. de Aljuborrola, 17-1.0-Es11' - Amodora (P) Po. Fr. LII. F..s. T. C. V. N. 60.
10. Xustria. 26. :~J. 90. 97.
1909 - Joiio Maria Pinto de Alrneiun Mnldonllclo - Distinto i<:srriviio de Dimto - BenavlC.nte.
2314 - Ed~ar Pil6 - Rua Fialho de AImelda, 40-4.n-Drt." - Lisboa-l - (M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60.. 3. 90.
2530 - Antonio Luis de Queir6s Araujo RUII de CedofieiUl, 255·2." - Porto (M) Po. Fr. T. V. 60. 3. 90.
3:~21 - Cnp. Gabriel Futillla do ;'\lasr.imellio
M1!;lIdes - A,. de Pangim, 13-4.. 0-Esq.
- Rebolcira - AII1Rdorll - (P) Po. Fr.
Es. T. C. N. U. 60.

~~-..-------------.-----,,,

I
I CAS A FILATELICA

II

H. THIAUDE

I

I

24. Rue du 4 Septembre

l!
I

!

Parlll

2.e -

Fran~a

....!:-.......".,.",. ______

.."..,,,.,,,,.,~~fI/IIIIW'~:!I. #

I
J.ELL
I
PRE~OS I
I
«

NOVIDADES AOS MELHORES

RUI dl Prltl, 184-2.0 -Elq. - Talat. 32350B

LISBOA-2

f

341 .1 - T-en- I!ln g. Antonio Joiio Martins lIe
Abl'r u - Messc de Oficillis - ~elli ll
Prati ra d.1l Eng. - Polillino MiIitar Tanros - (P) Po. Fr. In. T. N. U
60. I. 2. :~. 90. 94 .
f(}-n - Eng. Pais Ludeira - R. 31 lIe Ju n eiro, 47 - Vila Praiu de A~lro r'l 
(M) Fr. Es. T. C. V. N. 60. 1. 2.
RAU. Ghana. HepubIiclI da Guinc.
Tlemutica de f10rrs :t 90. 9:t Torre ns
(f1orel"'8).
4812 - Jose da Nazare Franco HodrigucsAlu llo TCCllico Esfilrialista 438-63 For4tn Aerea Portuguesn - Base Acrea 2 - ata (P) Po. Fr. T. C. ~.
60. 94..
4900 - Sabino E. Gabriel - Hua Cui;; HUm cs,
34-r 'r.-Esq. - Amadorn.
4903 - AdeJino Jorge Nir.olau - Hua Siio
Joiio da Pra4ta, 54-iJ.." - Lisboa-2 (P) Po. T. C. U. 60. 1. 2. 10. Orid .
19. 21. 28. 94.
49# - Comandante Jose Tunon Correia Hua Vist-.ond·c de Santarem, 4-1.°-Drt.o - Lisboa - (M) P. Ln. Fr. AI.
Es. Finlnndes. T. C. V. N. -. 60.
3. 90.
4945 - Alfredo Alnt6nio :\10ta !la Ctulha Rua Alfncdo Keil, ~2-,r /r~-Esq. - Amlldorn - (M) Po. Fr. [no T. C. V.
N. U. 60. I. 2. 90. 93.
5164 - Dr. JO<I'luim Trixeira da Rocha - Rua
do Conde Ferreira, 25-].0 ~ Porto.
5166 - Gabriel Dlnid Conde Rodrigo - Rua
Jose Ril\vas, 335 - Alpiar4ta.
5169 - Nuno Maria Marquor,s da Costa- Cal11booses - Rua de Santa Catarina, 19
-Il:Yora.
5170 - Jose Francisco !In Sih'a RamiresSantiago do Cnr.el11.
5171 - Jose Manllllll Vieira Pereira - Rna
Ber.nardino de Olh-eira, 4_1.0_Drt.. o _
Alg~s - Lisbon .
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OSlmerlcanos com as olhos
pastas nos aerogramas
militares portugueses
A nossa cSec~iio AerofiJaitilica>, Ii qual 5e
deve 0 surto de progresso verificado na Aerofilatell a Portuguesa, tem divulgado e fomentado 0
coleccionamento d05 aerogramas, isentos de rranquia, expedidos PARA e PELOS elementos dos
tres ramos das For~as Armadas destacados no
Ullramar (Portaria n.V 18545, de 23.6-1961).
E niio hli dtivida que hoje, entre n6s, ja esia
generalizada a ideia de que uma coleclilnea desses
inteiros aeropostais, praticamenie graluita, constitui uma moliva!;iio atraente e um variado campo
de actividade. Proliferam os coleccionadores de
aerogram as militares, novos e/ou usados, nao 56
no Continente mas tamMm nas i1has Adjacentes.
Angola e Mo!;ambique.
Em seguimento de negocia~oes enlre 0 Sr. Capitiio Lemos da Silveira e 0 autor, a publica~iio
em oplisculo separado da sec~iio Portugal e UItromar do cCatalogo Mundial de Inteiros Aeropostais>, do belga Franvois Godinas, que inclui
o estudo preciso e cuidadoso dos aerogram as militares, veio tornar ainda mais acessivel uma colecviio destas f6rmulas postais.
Sentimo-nos, pois, naturalmente lisonjeados
ao anotar que, ultrapassando fronteiras, os nossos aerogramas estiio a alcanvar uma importAncia e uma popularidade crescentes. No n.· 461
(Ouiubro) do mensario The Airpost Journal,
argiio oficial da nossa prestigiosa congenere
cAmerican Air Mail Society., foram publicados
dois extensos artigos sobre 0 aSBunio, da autoria
de Richard L. Singley e Joseph L. Eisendralh.
Esia provado que quando os norte-americanos, com 0 Beu grande polencial filat6lico, se
interessam por uma especializaviio, e caso a considerar de born, de excelsnle pronuncio.
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AMBIENTE SELECCIONADO
Reconhecida oCiciaImente
de uti lid ad e turistica
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I Telifones J2 02 80 - J2 6674
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Ko\obrzeg - POL6NIA
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Deaejo .~rlell completall novas de
Portugal, Angola e Mo~amblque: anl- ,
mais, ave", flora e fanna. Don temA- I
II ticu de flora, fauna, dellporloll. coscmos, plntnra., etc., Rusllia, Pol6nia, I
Hnngrla, Catalogo Yvert 6." Corr.
Ingles, Frances, Portugnes.
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-------Marsd",

I Mostr. Filatelica do

Cunho
Cunho
Cunho
CunhQ
Cunho
Cunho
Cunho

Clube Recreativo das Minai
da Panasquelra
Em comemora!;iio do 25. 0 Aniversario da Fundo Clube Recreativo das Minas da Panasqueira, a Secviio Filalelica e Numismatica desle
Clube leva a ereito, de 22 a 29 do corrente mas,
I Mostra Filatelica, reservada a s6cios do Clube
a empregados da Beralt Tin & Wolfram, limited.

e 0 carimbo a vermelho de passagem
PORTUGAL S.t JEAN-DE-LUZ 5 MAl 66
AMB A. No verso, um carimbo muito
nitido BADAJOZ 2 MAY 66 (19) e um
carimbo de Bordeus ileglvel. No interior
esttt escrito a mao: Lisbonne Cazeneuve
l.er Mai 1866;
b) Carla tendo no recto 0 carimbo
em clrculo de barras 180, e 0 endere~o
Ex.m. Sr." Marquesa da Bemposta de Sub·
serra Ferrojal de Baixo Lisboa; no verso;
tem um selo de 25 reis cunho I, com 0
carimbo 180 e os carimbos a duplo cfrculo PORTO 27 ABRIL 65 e LISBOA
28-4-65.
A carta e datada no interior
de 24 de Abril 1865 ;
,c) 0 sobrescrito reproduzido acfma
(com os dois selos de 5 reis, cunho II)
tem tambem um selo de 25 rlHs, do
cunho I, e a <data de partida e e'videntemente 2 de Julho de 1863.
Com estes dados e posslvel .estabelecer
o segl.linte quadro:

Datos de entrada em circulafao dos cunhos do selo de 25 reis
de D. Luis (I.a emissao)

~f1IWIIW _ _ _ _ ....._ _ _ _ _ _ • •

II
V
IV
VII
VI
III
I

esfll

Julho de 1862
Oulubro de 1862
Novembro de 1863
Janeiro de 186 5
Dezernbro de 186 5
Marvo de 1866
Oezembro de 1866

artigo

12 de Julho de 1863
20 de Feverelro de 1866
2 de Julho de 1863

da~io

·t--;~~~~-BOSIA~~7--l •
I
Kosullnaklstreet
I
C

•

VALEN~A 15-7-1863, TUY data ilegfveI
ESPANA. VIGO 16 JUL 63 PONTEVEDRA.
No interior, escrito a mao, ha a confirmal;ao destas datas.
Para 0 cunho III, Marsden ass in ala
il ciat~
de Mar~o de 1866. Tenho um
sobrescrito franquiado com um selo de
10 reis e um de 25 reis cunho III,
tepdo no recto 0 carimbo Duarte Carvalho & C .• , Lisboa, 0 enderel;o Monsieur Adolfe Laffitte, Madrid, e um carimbo de duplo circulo, perfeitamente
nftido, LISBOA, 20-2-1866. Os carimbos
do verso sao pouco nftidos.
Marsden pensava que 0 C'UIlha I ideste
sel(· apareceu em Dezembro de 1866.
Tenho tres cartas anteriores a esta data
co m as caracterfsticas seguintes:
(I) Sobrescrito franqueado
com um
5( 10 de 25 reis cunho I, tendo no recto
o enderec;o Voie d'Espagne, Messieurs Paul
Dubois & C.ie Bordeaux France, 0 carimbo a duplo drculo LISBOA 1-5-1866

Pel a Administraltiio-Geral dos C. T. T. rui
criado um carimbo comemoralivo, que:sera aposto
em todas as correspond6ocias apresentadas no
Posto de Correio, que funcionara junto do local
da Exposi.iio: Edificios das Escolas Primarias, em
Minas da Panasqueira.

o pedido da aposi!;iio do Carlmbo Comemoralivo pode ser feito pelo correio, de!lde que os
sobre!lcritos a c;arimbar venham devidamenle
franquiados .

It muito provavel, direi mesmo e
quase certo, que esta classifica ~ao n ao
seja senao provis6ria, visto qu e, dispondo
de uma pequena- colec~1io, seria bizarro
que nela tivesse as cartas mais antigas
do emprego de cada um des tes cunhos.

Assim, as linhas que aqui ficam devem
ser consideradas como uma simples j9.cpega
ao capitulo respeitante as datas de entrada em circula~ao dos selos portugues~s
das primeiras emissOes.

I
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o meu encontro com o Dr. Carlos Trincao
Quando, longe de Lisboa, tomei conhecimento da inesperada e triste noticia da
morte do Prof. Doutor Carlos Trind'io,
passei ern revista, corn saudade imensa,
a epoca afastada ern que contactei, pcla
primeira vez, corn 0 ilustre filatelista .
Foi ha 34 anos.
Iniciavam-s e os trabalhos preparat6rios
da l.a Exposi!;iio Filatelica Nacional, ern
1935, e a Administra!;iio-Geral dos Correios e Telegrafos encarregara-me de organizar a sua participac;iio no cert ame
que ia reaUzar-s e.
Naa minto afirmando que tal incumbencia me deixou perplexo, pOis ate entao, ·eu passara s empre ao largo da filateUa; sabia, e certo, que · ela existLa,
e tinha ern to do 0 mundo muitos ·e ferrenhos adeptos, mas eu, pobre de mim,
poueo ou nada sabia sobre a materia.
Na primeira reuniao a que, por dever
de oncio, assisti corn os interessados naquele entusiastieo movimento, prometi a
mim mesmo a sabia atitude de ver , ouvil'

•
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RUB dl Elcola Pollticnlco - 8 -10
Telefone 32 58 58
Talegrams. : ISOLANTES
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WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPRESS CREDIT ClRDS HONOURED HERE
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CABO VERDE
Nova emissao de sefos

~----------- Por------------~

com as dimensiies de 25)<' 3) mm., que abriu
com 0 motivo do Porto de S. Vicente, seguido-se
oito da flora daquela Provincia e fechando com a
flgura de uma rapariga nativa, transportando os
frutos colhidos.
Os referidos selos, impressos a dez cores na
Litografia Nacional, do Porto, e desenhado$ por
.Jose de Moura, foram distribuidos pelas taxas e
quantidades seguintes :

GODOFREDO FERRI:IRA
e caLor, res ervando-me 0 unico papel
que podia a ssumir: 0 de aprendiz!
De todos aqueles horn ens dedicad os
a filatelia, s6 urn era meu conhecido, 0
General Raul E steves que, quando t en e nte,
fora meu explicador de matematica ; os
outros, via- os pela primeira vez.
Mas pouco trabalho de obs ervac;iio
me foi necessario para notar que 0 fulcr o
principal desse nucle o de pessoas era 0
Dr. Carlos Trinci'io, que depois soube
ser, ja nessa altura, urn coleccionador com
varias di s tin!;oes obtidas em exposi!;oes
internacionais, a que concorrera corn a
sua preciosa colec!;ao de Portugal. Compreendi qu e os seus conhecimentos, no
que r espeita v8 a s elos de correio, eram
s6lidos e sobrelevavam os dos outros'
circunstantes , embora entre estes houveS5e m estres no ojicio.
E dele ouvi entao ensinamentos que
foram a porta aberta por onde entrei na
filatelia, apesar d e nunca ter passado
de mere espectador.
o s eu convivio foi-me muito agradavel durante 0 perfodo da prepara!;ao e
da realiza!;ao da Exposic;ao Filatelica
de 1935.
Nunca mais perdi 0 contacto corn ele,
e pude apreciar 0 homem superior que
era 0 Professor Dr. Carlos Trineao, para
atem da fiJatelia: hematologista de renome, analista compe tentissimo, professor de medicina tropical distinto, poliglota
nota vel, que escrevia e falava flu entemente umas poucas de linguas; e, alem ·
de tudo 0 mais, pessoa de convivio agradabilissimo.
Das nossas ' rela!;oes de 1935, que a s
circunstancias da minha vida oficial prolongaram para alem daquele acidental
encontro, resultou 0 arduo trabalho qu e,
como Presidente e Vice-Presidente da
Comissao Exeeutiva, dispendemos mais
tarde na organiza!;ao e direc!;ao da Exposi!;ao Filatelica Internacional de Lisboa 1953, por ocasiao do centenario do
selo postal portugues.
Na minha lembran!;a passam a gora,'
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50
1$00
1$50
2$50

-

:; 000
2 000
2 000
3000

000
000
000
000

3$50 4$00 -

400 000
500 000

4$ 50

400 000
400000
150 000
150 000

5$00 10$00 30$00 -

(Porto de S. Vicente)
(Ricin 0)
(Amendoim)
(Purgueira)
(Inhame)
(Tamareira)
(Goiabeira)
(Tamarindeiro)
(Mandioca)
(Rapariga Cabo Verde)

o mesmo Ministerio mandou confeccionar um
carimbo de cPrimeiro Dia de Circula~iio», que foi
aposto nas correspond~ncias que, para 0 efeito,
foram apresentadas na Esta~iio Central dos Correios da Praia, na data aeirna indicada.

.:PW ____

~_---.,.,."..,_--'_~,."".,.~

.... I•

I

GUIN~

I

II

e De/esa
Dafasl - Cruz Granda - 2.?

II

I Emissoes local's de Assis/encia I
I
I
c

II

C

I

j&O, tjOO, li&OO (' l.jOO

Dafesa -1968

j50, tjOO. eloo, 2jliO. 3&00,
",,00, 5100, ~"OO. ",,00, 10",
t Ii&, 30&. 50,. (' tOO& (n'l(n-

m.lH t .. x .... de IIl1l1zo\,uo pre"omlnnnl~DleDtc rhlcn')

I AlslstAncla - Impressllo local
fl30, &:iO, .,,50, 1i&00 (' 10100
I
I Assistilnoia - 1968 liO
I ,.liO,. &00, .,,00, aft , :i600 e to"OO

I
(

o

Ministerio do UItramar p6s em circula ~ iio,
na Provincia de Cabo Verde, no dia 15 de Outubro, uma serie de doze milhiies de selo s postais

I
I
I
I
I

I
II
I(
I
I
I
I
I

AsslstAnola -1988 - Blooo
Asslstinola -1968 - Sobraoargas

I

lororm0t;iies.

I
I
I
I
I

C

HI *jOO (
A venda na A. G. U. enos comerciantes
fllatelicos
,,1i0 . , 2,,00 e '''00

(,~R'.O M

&.

()~R0080

Pra~ Ralnha Santa, 5-6.· Fr Tel. 79 2S 8. - Llsboa-5

RIOEIRO
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Uma sugestao rETiQU~ilsDu(jsFORosi
I
I
I
I
por mes
Ral.,
-Dt.°
I
A

,

a nosso conCrade Noficias FilaftfUco lanwa
regularmente .uma sugestao por mes o No seu
nO 28 (autubro) sugere muito judiciosamente
a inclusilo, no plano de emis~oes de 1969, dum
selo ou serie comemorativa do centemirio do nascimento do glorioso aviador Gago Coutinho.
a Clube Filatelico de Portugal. que relIne a
totalidade dos aerofilateli~tas nacionais, e alguns
dos estrangeiros de maior prestigio _ especialistas, portanto, em Avill~ii() e em Correio Aereo transcreve, pais, na inlegra, a j usta e possivel
sugestilo de Nofidas Pi/aNtico, que apoia com
o mesmo espirito alento e activu :
.Gago Coutinho foi uma C,gura de pre ;tigi o.
nao s6 nacional, c Imo tambem internaci( nal.
Nascido em Li!;boa em 1869, ocorre para 0 ano 0
centemirio des~e nascimento.
Almirante, ge6grafo, navegador e hisloriador,
notabilizou-se a parll r de J 898 nos levantamentos geograficos e nas ddimita~oes de Cronteiras
de algumas das nossas prllvincias ultramarinas.
Mas 0 que acima de tudo 0 imp;) 5 aos olhos
do Mundo, fui a travessia aerea do Atl antico,
Ceila com Sacadura Cabral - outra ['gura que
perteoce Ii Hbt6ria, e muito honrou a Palria. Essa
aventura maravilhosa espantou us meir s cientificos de todo 0 Mundo, e Gago Coutinho apareceu
como uma figura lendaria, emergindo das brumos
de urn passado glorioso e brilhanlis,imo Vai
passar para 0 ano 0 primeiro centenario do seu
nasclmento. Nao seria tempo de se ir pensando
numa homenagem filatellca digna da sua mem6ria? Ao criterio de quem de direito fica a suges- ·
tao, que nos parece merecer estudo ronveniente •

.:-......--~~ ..... ~--------

I

IF. Castel-Branco &Filho

I

LIMITADA

I Apartado n.o 44
I
:

Telefone 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
0 Mundo. Selos classicos de Portugal
e Ultramar

..f

t

I

~.---------- --"...,,---:!'

~~-- ........... -~---------,....",.-~ ...
I
Des eio trocar selos de Portug al e
Ultramar e outros paises, novos de
prefer~Dcla, c om tematicoll de Barcos,. Heligiao, Fauna e Flora, par
equlvale nte Po lo Dia, Danzig, Russia,
Roma nia, etc. Cat:Hog o Yvert 6g.

M a ria To m a sze ws ka LOCH
- ~ZCZECIN, 2 - Wyspianskiego 47
PoloDia.

I
I
I
I
I
I

•

S imoes Ferreira e muitos outros, que a
f otografi a fixou no grupo feito apos a
ex p osi~iio, grupo que ilustra estas simples e desp r etencios as notas de saudade
de urn do s poucos sobreviventes desse
histo; ico documento filat elico.

Comissao Organizadora da l. a Exposi<;ao
Filatelica Portuguesa

J
C

I

I
~- --------------,..,, :~

.

.:--"""..,-----------------:.
I CASA A. MOLDER I
I

I

I TUDO

PARA FILA TELIA

I

IC
~.
~
.•~'~"'m:'~'~ DEI
I
I
O

Telef. 321 51 4

LISBOA
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I L'HISTOIRI: DI:S PR!;;MII:RS I
I
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Reunifies para trocas todos os sabados,
das 1 7 li s 1 9 horas, na nossa sede
Av. Almlranta
70-3. 0
LIS BOA

ao recordar 0 Prof. Carlos Trinciio, as
imagens de outros filatelistas que 0 acompanhavam na euforia daquele 1.0 certame filatelico portugues de ha 34 anos:
Conde da Folgosa, General Raul Esteves,
Dr. Henrique Bonhorst, Sa Nogueira, Carlos Gieorg.e, Engenheiro Pinto Osorio,

par Moist C. Consta1ltinis

I
I
I

Prec;o U . S. $1. Editor : rue Filis 175
Athenes 821 - Grece

II

DE LA GRECE

(Aeroespresso)

II

-

...'!:,.,.--,.",..,----",.,..,-.,---".."..,.-;!! ...

•
Da Isqusrda para a di,'eita ~ SlIItados.. Corollli Pifllo Osorio, Car/os George (mlmbro do
jliri), Brigadeiro Raul E.~tevBs. cOllde da Folgo~a (prBsidl1ltl da Comissao Orga"isadom), Dr Hmriqll6 VOII BOllho"st (presidmtl da Comissiio EXlcutiva), Luis d, Sd
Noglte;"a (Cotllissdrio Gn'al', admi1listrador adju1Ito dos CTT ElIgmiteiro Duarte
Calheiros. DII Pi.' E1Ig, Campos Fm',ira, da Cos a da MOlda, SimDls Ferreira (tlSOUreiro da Comissilo Ex""Uva), El1g. Pit/lo B"avo (membro da Comissao EXIClltiva),
Dr. Ca,los Trincao (m6t11b,'o da Comissao EX8ruliva , do J,t ri), Dr. Vas Flrrlira,
HenriquI Matlilro (sBcretd"io da Comissiio ExeCJ/tiva B Orgaflisadora), Joh" N, MardSlll (presidentl do Jliri), Tuttll/l-Coromi Botelho Monis, ElIg. Santos Baslos, Gododo/redo F,rrlira, Frattcisco Perry Vidal (mlmbro da Comissao Executiva , do Jliri),
Ttmetlll F,rllatldo Bart'os (membro da Comissilo Extclltiva) e Coroml Joaquim Sa1llos.
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NOVA 'EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA
ST.

KITTS

NEVIS ANGUILLA

I ',"'ishexhangc stamps of alI oOilltriCS of
the world (SFedaly Spain, Fran~ , Germany,
IIungar, and Sweden) scnd me 100 a 200 of
your c~untry, y gh-e you 100 11 200 of
Portugal lind others Portuguese 0, erseas,
11 Y,ert 1969 value.
Fernando Cabr;tll Pra~ Gil Vioonte, 1)).0 9-3. 0 -Drt: - Almad.l
Portugal.

Bundesrepublik Deutschland
Suche
Tauschpar:ner - deutsmhschreibend - Reiner, 638 - Bad-Homburg, Am Platzenberg
Deutschland.

Com pro e vendo selos aos melhores
pre!;05. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

Em troea adquiro selos usados Portugal e forne!;o Portugal, Ultramar e Estrangeiro. - Dr. Ant6nio Trigo - Vide
(Man corvo).

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagan do bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

NATAL 1968

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxo e
de artistas, FDCs, postais maximos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, com pro e
vendo. Felix da Costa Ilha - Bairro n.O 2
- Alcoentre.

Pl'imeiro dia de ciuulafiio, 27 de Nov.e11lbl'o de I968

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern.
Carta3 a Secretaria, ao n.O 22.
All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working association
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hiibner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.
COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS ao Eng.o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Sea bra, 2-2.0-Drt. o
- Lisboa-5.

r

•
OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

23

Iuzij W. Tochkow - Industzialnij, 7-8Gorkij S. 14. - Russia - Match box label's
collector.

Venda, pela melhor oferta, colecc;ao
muito adiantada de Portugal e Ultramar,
albuns «Eladio», cartolina, impecavel, somente bonitos e perfeitos selos novas, a
excep!;ao dos n.·· 3 e 4 de Portugal e
n.O 4 da Guine, usados, sem charneiras, e
sim toda colada em fitas de «Wavid»,
tenho urn grande numero de classicos
adquiridos em Inglaterra. Para uma ideia
do seu estado adiantado, informa-se as
faltas : Portugal, 14 - Cabo Verde, completa - Guine, 6 - S. Tome, 11 - Angola, 1
Mo!;ambique, 4 - India, 40 - Macau, compi eta e Timor, 1. Somente as albuns
indicados, sem assistencia n em porteado.
Alberto Mira de Almeida - Caldas de
Monchique - Algarve.
ASTRONAUTICA: Selos usa dos, blocos, envelopes, desejo por compra au
troca.
ASTRONAUTIQUE: Timbres obliteres,
blocs, enveloppes, j'achete au echange,
base Yvert. - F. A. Silva, Av. Rio de
Janeiro, 60-3.·-E. - Lisboa-5.

ANTONIO DE ARAuJO OGANDO C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RELIGIAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos tern as. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS .

Exchange wanted - Send 50/100 different, and you will receive some quantity and quality. Better for better. All
letters will be answered. - Frode Jansen
- P. O. Box, 44 - DK-2970 HorsholmDenmark.

Austria collector wish exchang - Walter Ritt, A -1037 Viena, Austria.

if-;-;;;:-;.-,:;-:;-~;.-=r

Cherche echange avec collectionneuc
portugais, 100-200 pieces Portugal et contre meme nombre d'Allemagne et d'autres
pays europeens. Outremer. Corresponddance: allemand, anglais au fran!;ais.Wolfgang Kiichler, Spitzwegstrasse 52,
D-8012 Ottobrunn, Alemanha.

I SELOS PARA
I
II

COLEC<;OES

Ca/~ada do Carma, 25-S/L. E

LIS. 0 A - Te/efone 35207

I

I
J.I

'!:........ ~.-.----,..,.."--,..,..""."..~.,.".,,..--"""" •.
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7

ANUNCIOS ECON6MICOS
. \~ende-se Urn grande stock de selos naClonalS, ultramarinos e estrangeiros. Satisf~~e~-se listas de faltas com des contos apreClavelS, tanto de selos novos como usados
Pac~tes, ,feito.s h:i bast antes a.nos, a prec;o~
de Inegavel mteresse. Av. RIO de Janeiro
24-1. 0 -0. - LISBOA.
'

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos au usados. Tambem yen do. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -0rt. o,
(clef. 784816 - Lisboa-4.

PORTUGAL E UL TRAMAR - com pro
e troco Correio Acreo (selos documentos
~arc~) anterior a 1939. Cap.' F. Lemos d~
Stlvelra, Rua Pedro Ivo, 3-3. 0 -EF - Lisboa-S.

CanjirOes antigos e candeeiros e candelas de azeite, desejo, pagan do bern, em
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta II
Secretaria, ao n.o 22.

Permuto e compro selos do Imperio,
da AI. ocupada incI. zona francesa, Rep.
Fed. da AI., Berlim, Baviera, Vurtenberga
Bade, Prussia, Thurn e Taxis e Confed:
rlo Norte.
Oou AI. e outros paisesDr. Carlos Oberacker, Lisboa, R. C.
n.o 8-7. 0 -Drt. it Estrada da Luz - T.elefone 783164.

Com pro series novas campletas de Portugal, ~em charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito tracas. Ofertas detaIhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.

r:-;;;;~;~~~-;'-;;;I
I
I

I

encontra-se semprc as ordens de todos
os fitatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO

I

PrafQ da Alegria,58-2.0-A
Telefone .J28I76

!

LISBOA

C

II
I

Selos classicos

1.........
~

*

Modernos

*

Tematicos

COMPRA E VENDE

I
I

I
I
'I

II
,

I

C.ONICA DO

Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

•

Adeus,. Professor Trincao

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
SELOS - MOEDAS -MEDALHAS- etc.
Compra e venda. (Troeas s6 fac;o em base
Comercial 50 %). - A. OA COSTA - P. do
Municipio, 13-1. 0 -Esq.o - SANTARSM.
Compro, Troeo e Vendo selos Clas3icos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Cherche
pagne, neuf
Carl-Heinz
Wurzzburg,

echange avec Portugal et Eset oblitere. Donne Allemagne.
Bartsch. Schl1irstrasse, 3. 47.
5 - Alemanha.

of

.-...-~~.....- ......... -----------:~

6.0 -

7.0 8... 9." 10 ... -

11.0 12.0 13." 1+.0 15.0 -

Maria Elisabeth Coelho
I,abel Mal"ia Caleiro
Maria Jo~e Caleil"O
M;u·ia Tere~a Vieira
habel Maria Pereira Leite
Luisa Maria Pereira Leite
Clara Maria Leao
Maria Paula Fernandes
Margal"ida Maria Pereira Leite
Maria C.·j.,tina Fernandes.

Selos nllcionllis e eslrangeiros ·
Antes de comprar, veja os nossos pre~QS e compare.
Enviamos Hsla de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
Comprb selos ao cento, comemorativos
do Continente eaves, animais, peixes e
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do NascimentoApartado 112 - FARO.

t

Grande cientista... g ran d e filateUsta . .. grande companheiro.
Foi com enorme surpresa que recebi a
noticia de que 0 Prof. Trincao nao tinha
compar€cido it LUBRAPEX-68, em virtude de sua saude, e, pouco depois, foi
tremendo 0 choque aqui no Brasil, quando
se recebeu a informa!;ao de seu falecimento.
o Prof. Trincao era urn dominador
nas suas actividades cientificas e filatelicas, pelos seus profundos conhecimentos
nestes sectores, e, nas suas actividad i!s
pessoais, pela sua lhaneza e savoir jaire.
Eu somente tenho possibilidades de
dizer algo a seu respeito, com rela!;ao a
sua ac~ao em urn dos mais importantes
e diffceis sectores da Filatelia: jurado
internacional.
E' not6rio 0 que e necessario e se
pede a urn indivlduo para a conquista
deste cargo. Assim, e facil de imaginar
quando €sta se destaca nestas suas actividades.
o Prof. Trincao era urn dos jurados
que mais tomaram parte em juris internacionais, e fazia parte do grupo dos
cinco maiores e mais competentes jurados internacionais.
Minha primeira actua~ao em urn juri
internacional junto com 0 Prof. Dr. Trin-

Por

HUGO

~RACCAROLI

Vlce-Presldente do Club. FUalelico do Brasil

~ao foi €m Lisboa, em 1953, depois estivemos novamente juntos em outras exposi!;oes, e sempre tive nele urn grande
elemento de orienta!;Ao, bern como a
s.eu apoio· nas minhas interven!;oes au
ac!;oes durante os trabalhos de julgamento.
A .ele muito se deve a vit6ria da
minha tese, de fen did a durante varios anos,
de que urn conjunto especializada de carimbos raros em selas classicos podia
merecer uma medalha de ouro em uma
exposi!;ao internacional.
Esta tese foi
lan!;ada e defendida desde Nova York,
em 1956, e foi em Paris, em 1964, que
tive a satisfa!;ao de aver victoriosa por
vota!;ao levada a efeito no jUri pleno da
PHILATEX-64.
Nessa exposi!;il.o, coube ao grupo ~e
que eu fazia parte, junto com Sir John
Wilson, David Lidman e Prof. Trincao,
julgar uma c01eccAo especializada de carimbos que merecia uma medalha de
ouro.
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Sir John quis dar prata, mas, ·e m vista
de argumentos nossos, concorclou com
vermeil.
Por ocasiao da adi!;ao das meclalhas de
ouro pelo juri pleno, 0 Prof. Trincao,
que estava no meu lado direito, disse-me:
Lanoe a sua tese. Lancei, com os meus
argumentos. Sir John, que estava 3 meu
lado a ~squerda, de imediato foi contra
meus argumentos. A seguir, 0 ·Prof. Trincao roi a favor e a discussao gcneralizou-se.
Diz-me 0 Prof. Trindio: Fac;a a propesta a m~sa, para por em vota~ao . Fiz
a proposta seguinte: Pode 'lllerecer mec1alha de Duro urn conjunto especializadn
de carimbos raros em selos classicos, cle
grande valor filatelico?
A maioria declarou... SIM.
Sir John levantou-se de imediato c
disse: Em vista do resultaclo da vota~ao,
proponho que seja concedido uma meclaIha de curD a colecc;ao 'tal de ~Im filatelista brasileiro.
Vit6ria da minha tesc, do cavalhei-

rismo britimico e clo poderoso apoio do
Prof. Trincao.
Foi em Londres, em 1960, que tive a
oportunidade de verificar 0 'seu profundo
ccnhecimento e grande prestigio entre
os jurados internacionais.
Nada menos de 7 colecc;6es tinham
side apontadas e escolhidas para a conquista do Grande Premio.
Com 0 andamento das discussoes, somente fica ram na lic;a duas colec~oe3.
o ultimo a falar foi 0 Prof. Trincao.
A vota!;ao foi quase unanime aquele por
ele defendicla.
Numerosas vezes a sua opinao ern
vitoriosa, e quasc sempre a sua opinino
era solicitada. Trata-se de urn verdacleiro as da Filatelia internacional. A Filatelia perdeu urn dos seus maiores e
mais importantes elementos.
E' com grande tristeza e profunclamente chocado que escrevo estas linhas.
Os pesames nao sao exclusivos a sua
ex. m , familia, mas tam bern para a Filatelia internacional.

I Salao de Divulga~ao Filatelica do Centro
de Cultura e Desporto do Pesso61 da
Companhia Uniao Fabril
Portuense
Ao acto de abcrtura e ... ti,'eram prl·... ente ~ ,
al6m de muito~ filatelbta ~, figura~ dc ... tacad a ... no meio filatelico nacional, como 0
Sr. Dr. Antonio Frago~o, Sr. Corond Alexandre Magalhiit.· ", e outro ....
o programa de ahel'lura fo i comtituido
por uma "i ... ita a Expo~i<;ao, pa~,agem de
do is filme~ cedido, pel a... EmhaixaJa... J a
Fran"a e da Inglatc1'I'a, filme ... de ele"ado
interc ~~ c filatelico, como pelos proprio... no1l1l: ~ ,e pode depreender:
- The StOl'\' of the Letter Po ... t
- De Plume et d' Ader (La Fahl'lc.ltton
d'un timbt'c-postc).

4~'-f/IWIIIWl----"----------------------------"

reio - Pr, Marques de Pombal, 3 - Lisboa
~ Pro D. Filipa de Lencastre, 1 - Porto.

FILAULIA EUGENIO LLACH S. L.

Carimbos comemorai£vos

I
I

I

chaves dos suos ofertos quinzfnois, ofere eel he :

,

I

-+

I
t
t

,
t

Selos clbsicos de valor com a sua reprodut;ao fotogrUica.
Sl:rles modernas de todos os palses,
Novidades. Urn suplemento com B8 ultimas emislloes mundials, todas fotografadas e com a indicat;io do sen caso, do tema
a que pertencem.
.
PAgina selecta. Grandes pet;B8 clAuicas e modernas fotografadas, geralmente na sua cor original.
Sect;iio temAtica. Grande oferta de series dos ternas mai& colecclonados e sugestoes de novas colecc;Oes pela imagem.
Artigos' fIIatellcos. Um grande sortldo de Albuns, classificadores e toda a classe de material fIIatelico.
Servlt;o de assinatura a novas emissoes de qualquer pals e
tema.

... to c multo
.1t Tndo
lemo. Ifr"'uICRDlC~nte.

Illllh.

I

I

.

0 pBgamento das

SUBS

e .. couh·ora

IIIIN

nO'''''1I1I orcr'oll que con'ro petlldo r('m....

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLlCITANDO 0 SEU ENVIO

compras pode efectult-Io em moeda do seu pr6prio pals

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L.
I
Fundada em 1 9 1 5
I
I
Avenida Generalissimo, 489
I
I,___________________
BARCELONA-ESPANHA
~ ________________ 'r
I
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ANGOLA
I Jo:XPOSICAO FILATELICA - Silva Pc.·rto,
10 de Agosto cle 1968,

IV CONGRESSO DA ASSOCIACAO MEDICA DA LINGUA PORTUGUESA
Luanda, 4 de Setembro de 1968.
CABO VERDE

Carimbos de I. O dia de circulafiio
C',.
o
1I
a:
o

,..C

IIJ

~

~
».
o

a:
Q.

C.T.T.

CABO VERDE

FLORA - Praia, 15 de Outubro de 1968.
lIWCAlIIBIQU E

Carimbo comemorativo
II CONGRESSO NACIONAL DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA - L . Marques, 20 cle Outubro de 1968.

No intervalo enlre 0' doi~ filmes, a
Sr, Dr. Antonio Frago ... o pronunciou uma
brilhante conferencia ... ahrc a cOl're io pre-selo, que pn:ndcu vivamcnlc a numet·a . . a
a"istencia.
. No final, a Scn'ilio de Rela<;o~~ Puhlica . .
da Comp a ~~i a ofereceu ao~ pal'licipante~
um . copo-d agua •.
Durante
perlodo em que a Expo ... it,:.10
c,tc\'c p~llcntc ao publico, foi vi ... itada pOI'
alguma ... ccnlcna, de pe~ . . oa~, quer filaleli ... la"
quet' apena, curio,o~, que jamai ... t'egatcaram
aplau ... o ... ao certame, deixando alguma~ dcla .,
e ... ~e aplau,o bem exprcs,o no livro de a~~i
nallll'a ... ft'.mquedn a tad a a gente.
o pa~LO do correio, in ... talado junl,) do
~~diio, funcionou .em pleno. , carimhando algun~ milhare... de ... ohre~criLO~ pam ali cn\' iado~, ou pc ...... oalmcnte entregue~.
No ultimo dia, foram di ... trihuido... no.,
premio, aD... mclhores c1a~~ificado~ entre a
cla~~e
. E mprcgado~ . , bem como it c1a"e
K)uvenil . , que, alc!m do~ premio, canquistado~ pelo lugar ocupado, tivcram premios
de pre~cn<;a, eonstituido~ na sua tbtalidade
pOl' matcrial filatelico.
Acre~ccntc-~e ainda a ~ imp :itica oferta,
a todo, o~ expositorc~, de ~obl'cscrito ~ antcriOl'cs il invcnr,;ao do se\o, oferta eqa fcita
(lclo Sr. Dr. Antonio Fragoso.
Ei, a li . . la da clas~ificar,;ii o final das
dua, cla ...... e ... Cxpo~ i LOra s: .

°

ClasS/~

Bl71pregac/os:
Vilet'bo Silva
2.0 - Antonio Silva Rei~
3. 0 ' - (Ex aeql/o) - Lui~ Freirc Queiro~,
Eng." Aux. )o~e FCl'rcim da Silv'l,
Mario Albano P0<ra ~ e Sel'gio Antonio Coutinha.
1.0 -

I

Dom i ngo~

CIa sse JI/vellil :
1.0 - Mari a )0,6 Coelho
2.0 - Jo~e M:lrio )e~ u s Soarc ...
3." - Luis Miguel Araujo Lcao
4.0 - Jo~e Lu is Jes u~ Soares
5.0 - Maria In b Co~ta Cambeiro
Segue -+
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14.0 « Dia do Selo» Portugues - 1968
Pelo

DR. A. MAR<;:AL CORRbA NUNES
Vlce-Presldente dB Federaqlio Portuguese de lilletelle

Est:i de lute a F ilatelia Portugue~ a pelo
do Prof c ~~or Dr. Carde ilustre fila te lista,
fo i urn dos fundadore\ da Fedemc;iio POl·tugue~ a
de Filatelia, e a el e ~e deve 0
gmnde impulso dado a filatelia port ugucsa
ne~ tc~ (!Itimos anos.
Internacionalmente, era
reconhecido como urn do ~ grande~ filat e li~ta ~
desta epoca, tendo ~iilo convidado para membro do J uri de varias Expo~ic;6e~ J mernacionai~ .
Era 0 Prof. Doutor Carlo~ Trinciio
quem pe~soalmente, ~e dirigia ao~ filatel i ~ta~,
lembrando-Ihe a comcmoracrao do -Dia do
Selo-.
Infelizmente, j:i 0 nao pode fa zel', vendo-me eu, como Vice-Presidente da F. P. F.,
obl'igado a dil'igir-me a todo~, pedindo-Ihe~
para que procurem comemorar e~ te dia 0
mai~ bl"ilhantemente po~~ i vel.
A comemorar;iio do -D ia do Selo. tern
,ida fcito ininterruptamcntc de, de 1955, urn
ano depois da fundac;ao da F. P. F., , endo
c~te 0 decimo quarto.
A ~ua finalidade e fa zer a propaganda
de tiio util e pl'Oveito~o pa~ ~ ;ttempo, e procurar unir ainda mai~ a Familia Filatclica.
A\ comemOl'aC;Oe\ de vern er real izada\
em todo 0 terr itorio portugue" promovenine~perado falecimento
lo~ Trincao.
Alem

do-~e,

loca lmente, sempre que ~eja po,~ ivel,
pequenas cxposic;oes filatelica~, confcrencia~ ,
reunioc\ de camaradagcm, etc.
O~
progress o ~ da filatel ia
ponugut" ,1
tern ~i d o grandes nestes ultimo~ ano" como
,e po de verificar: Pelos re~ultado, das dua ~
ultima ~
E xpo~ic; oe s Lubrapex-66, realizada
no Brasil, e VI Exposic;iio Filatelica Nacional e Luhrapex-68, realizada ultimamentc
no Funchal; pelo aumento do numero de
~ 6cio~ d o~ Clube~ Filatelicos existentes ; pela
criac;iio de novos nucleos ; pelo grande numero de cxpo~ic;6es regi onai s ultimamentc
realiz ud a" etc., etc. Sem duv ida, muito ~e
lem fe ilo, mas ainda estamos longe de
at ingil' 0 nivcl a que deve chcgar a filatelia portugucsa.
Em 1970, deve real izar-w uma Expo~ ir; iio Intcrnacional em Portugal.
Devemo,
comer;ar a trabalh ar para que ela seja urn
,uce~~o como foi a ult ima, e po~samos mostrar internaciona lmente 0 valor da nossa
filatelia.
Oxal :i ,e consiga na comemorac;ao do
proximo dia 1 de Dczembro - 14.0 Dia do
Selo - , aproximar e unir ainda mai~ a
Fam ili a Filatelica c~palhada por todo 0 territorio POl'tugues.

,---------------------------------,

MARCOFILIA

PORTUGAL

Cm"imbos comemorativos
XVIII CONGRESSO DA LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES
Lisbon,
18 de Outubro de 1968 - Posto de Correio - Pavilhiio da Feira Internacional
de Lisboa.
XI JAMB ORES NO AR - Lisboa, 19 de
Outubro de 1968 - Posto do Correio-

..

Associac;ao dos Escuteiros de Portug al
- Cais do Sodre.
IV EXPOSI<;AO FILATELICA DO ESTORIL - Estoril, 20 de Outubro de 1968 Posto do Correio - Casino Estoril.
35." CONGRESSO DA UNIAO DAS FEIRAS INTERNACIONAIS
Estoril,
:J2 de Outubro de 1968 - Posto· do
Correio - Hotel-Palacio.
II RALLYE INTERN ACIONAL - TAP :!4 de Outubro de 1968 - Posto do Cor-

Segue -
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In memoriam do Prof. D.outor Carlos Trincao
- - - - - - - - P.lo - - - - - - - - ,
Embaixador GEORGES ARGYROPOULOS
Ha anos, quando da minha partida
para Portugal, onde devia desempenhar
fun~oes diplomatic as na entao Lega~!l.o da
Grecia em Lisboa, ouvi, em Atenas, P3lavras do mais alto apre~o sobre a sabedoria filatelica e a simpatia que ema-

Ao conhecer 0 grande filatelista portugues, pode constatar pessoalmente, quer
como coleccionador de selos, quer como
cli.ente deste eminente cientista, a just~
aprecia~!l.o
do meu irm!l.o, alilis pattiIhada por quantos tiveram a o casi!l.o de
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,

de 50$()() nas anterlores emissoes locais oe
selos de Defesa, tinhamos procllrado .doclImentar-nos acerca da circllla~ao de vale ~
de correio e valores declarados ; nao obtivemos in~orma<;5es concludentes para alem
do conhecimento de nao ser habitual circularem pelo correio val ores superiores a
10 000$00, mas esta informa<;ao e, naturalmente, dada sob reserva.
Deste modo, as taxas de 50$00 e
100$00 haveriam de ser filatelicamente
ignoradas, mas poderao excluir-se s6 por
que e menos provav~l a sua aplica~ao·!
Ainda nao vimos nenhllm criterio dE'
exdusao filatelica baseada numa baixa
frequemcia, e, pelo contrario, sao as pe<;as
escassas as mais procllradas.
E sendo assim, a par dos exemplares novos, imaculados e sem charneira,
tao ao gosto actual, e que serao sempre
relativamente vulgares, 05 selos realmente
de interesse estarao usados nos vales de
correia (e estes s6 veem a mao do publico atraves dos leil5es de refugos postais) .e nos sobrescritos de valores declarados. E a situac;ao antes exposta fara
ter por potencialmente suspeitos os carimbos sobre selos soltos dos taxas mais
elevadas.
As abundantes tiragens desta emissao
e 0 facto de as duvidas apenas se poderem par em rela~ao as taxas mais elevadas, pare cern colocar os filatelistas ao
abrigo de qualquer surpresa ou manobra
de caracter especulativo, mas conviria que
se pudesse estabelecer uma fronteira aceitave!.

Tern sido habito aceitar como born 0
criterio dos editores dos catalogos nacion ais e estrangeiros, e estamos em supar
que fllndamentam objectivamente as s uas
decis5es de inclusao ou de exclusilo destas
ou daquelas taxas de cada emissao, mas
par·e ce ICGiti m o perguntar se a sist ematica exdusiio das tax as mais altas corresponde ao seu uso com fins exclusivamente fiscais, e u a uma deficiimcia dc
informa~ilo a justifirnr cautelas de in clusao?
Mas se os criterius desses editores
tambem silo divergentes entre si, quem
esta em condic;oes de tra~ar a fron t eir!!
entre 0 postall e a fiscal?
Quererilo pronunciar-se as leitores do
Bol~tim

do Clube FilateLico de Portu gal ?

l" '-----:;;~~-----~:l·

I

I

I «Noticlas Fllatelico~) I
I
I
I
II
EXCELENTE MENSARIO DA ESPECIALIDADE

Assinaturas O?llIais:

II
I
I
I
.I

ContinentI, IIhas, Brasil e Elpanha
Provlnclas Ultramarlnas e outros
palsel.... . . . . . .
Rodac(:60

0

Admlnlslra~60

80$00

70$00

I

Rut d. Figueitl de FGZ, 128-3.0

COIMBRA

I
I
I
I
I.

~:----.....----------- . . . . :!'

.:-~--------------:.

I

C

1 Domingo; do Sacromento I ·I:-;;;"~Q;:;~L~;;~-:i

o Pro!

Doutor Carlos Trincilo na Exposifilo
Iflllrnac;ona~ cLisboa I95.J"

nava da p.ersonalidade do Prof. Doutor Carlos Trincao.
Este elogio foi proferido pelo meu
saudoso irmao, Al-exandre Argyropoulos,
considerado como 0 fiiatelista n.D 1 da
Grecia, sobre 0 filatelista n.D 1 de Portugal, que .,era 0 tambem hoje saudoso
Prof. Doutor Carlos Trincilo.

entrar em contacto com a sua imponente
e simultfmeamente modesta personalidade, qualidade, esta ultima, propria da3
individualidades de real valor.
Homem de cora~ao generoso e magnanimo, costumava tratar com extrema
delicadeza todos os que lidavam ,.Com
ele.

I1
1
I
'1I
I

(Mercado filotelico de lisboa)
Rtla do C,.,lCi/ixo, 26
Telefone 324891

LISBOA 2

Portul;;al

~

Selos Naciooais e Estraogeiros

~

I
I

I

-+

Albuns e Material Filatelico

~

Lista de ofcrtas em

~:"""'~

dlatribui~40

___ -""""'-.,Ji _ _ _ _ _ _ _ _ _

II I
I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

II

I
I

I

REMESSAS i ESCOLHA
Seloliiolados naval e Dildos - 50 °/0 Deloonlo

II
I
l
l

SERIES NOVAS - 40 °/0 Desconto
Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valorizB\;40 e condi\;oes I
de TROCA
(

SANCHO OSORIO
Trldont!' 3108.6

ApBrtadoI312-LlSBOA'1
POBTIiG .lI.

~"""".,:~

'!:........,~_~_~#'ftINI_~AIII'tttI~

Il
I
I

_________--..:!'
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LUCERNA - 26

0

I
I
28 de A b r i I I
I
I
I

I ~xposi~ao AeroJilatelica N~(ional e Internacional I
I
II

9.0 (ongresso da F. I. S. A.

i

FEDERA<;:AO INTERNACIONAL DAS SOCIEDADES AEROFILAT~L1CAS

I
I
I

I
I

r

_ _ _ _ _ _ '''''''' _ _ _ _ _
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~
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'
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'

'
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'
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~
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'

'

'

'

'

'
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-

-
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'

'

'
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'

'

0 ma£or acontecimmto arroj£latil£co de I969, por altura do
5 0 . 0 Aniversdrio do Correio Aereo Suzf;o

I
I

I
I,

e

'

(1) 50 000$00 nos vales oficiais, que, por
e starem is entos de s elo de -Assistencia, nao
interessam n es t e caso.

LUPO-691

"

Parece ainda vantajoso citar que na o
existindo dependencias bancarias no interior da Provincia, os movimentos de fundos fazem-se predominantemente por vi a
postal.
o es ealonamento aeima indicado nao
deixa duvidas quanto a utiliza~ao postal
da maior parte das taxas desta serie c,
rigorosam ente, todos os selos poderiam
s er cons iderados de usa postal ,ja que bastaria a circula!;ao de urn valor declarado
de 33000$10 para exigir urn ou mais seLls
de Defesa a perfazer 100$00.
A proposito da existencia de uma taxa

muitos exitos na sua vida profissional, e
outros tantos na sua carreira filatelica .
Por causa da sua fabulosa col,ec~ao
de selos classicos portugueses, premiada
corn os mais altos galardoes sempre que
apar,eeia nas Exposi!;oes Filatelicas 1nternacionais, e ainda pelos seus profundos conhecimentos filatelicos, t eve a
grande satisfar;ao de ver a sua earreira
fiJatelica coroada por urn facto que e
considerado como a rna is insigne distinc;ao para recompensar meritos filatelistas : a Royal Philatelic SOCiety de Londres conferiu-lhe a honra de assinar 0
s eu Rol de Filatelistas Distinguidos.
A sua Patria soube tambem apreciar
os seus meritos cientfficos e filatelieos,
conferindo-Ihe uma condecorar;ao da Ordem do Infante D . Henrique.
o desaparecimento do Prof. Doutor
Carlos Trincao e uma perda para a Filatelia, nao s6 do seu Pais mas tambem
para a FilateUa ern geraI, sem delimitac;oes de fronteira s.

I

"

- 0 limite dos valores declarados provincials e de 100000$00.
- 0 limite dos valores de correia provinciais e de 10 000$00 (1).
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das Encomendas Pos8 e 10 kg.
con tendo livros podem
entre 3 e 5 kg.

~

a) Os escal6es
tais sao 5: 2, 4, 6,
b) Os volumes
circular corn pesos

~

3$00

Para articula!;ao deste teor l egal com
as diversas taxas, interessam as indicar;oes
seguintes:

~

2$50
4$00

5$00

'

2$00

2$50

"

2$00
4$00

2$50

"

1$00

2$50

'

$50

3$00

"

Na correspondencia postal
ou telegrflfica expedida pelas esta!;oes pos tais para qualquer localidade da Provincia . . . . . "
b) Nas ,encomendas postais:
Por cada escalao ern uso nos
C. T. T . . . . . . . . . . "
c) Nos volumes contend!} livros, por cada quilo ou frac!;ao
d) Nos avis os C. P. 34 .
e) Na correspondimcia registada, sujeitos a embolsos passiveis de direitos aduaneiros
f) Nos pedidos de informar;ao
ou reclamar;ao de correspondencia :
National . . . . . . . .
1nternacional . . . . . .
g) Nos valores declarados, por
eada 1 000$00 ou frac!;ao . . .
h) Nos vales do correia ern itidos, tie valor superior a 100$00
a)

por eada 1 000$00 ou fracc;ao . . .
i) Nos pedidos de revalida!:iio
de vales de correia . . . . . .
j) Nos pedidos de substituir;ao
de vales de correia . . . . . "
l) Nos pedidos de rectifiear;ao
de enderer;os ou de localidade de
pagamento ou reembolso . .
m) Nos recibos de taxas de
radioreceptores . . : . . . .

"

A recente entrada ern circular;ao de
uma nova serie de selos de Defesa, misto
de emissao postal e fiscal, vern par de
novo 0 problema da fronteira entre aquclas duas aplicar;6es, ja que apenas a primeira apresenta interesse filatelico .
A emissao ern causa compoe- s e' de
14 valores corn urn unico motivo, e apenas variando a cor do rundo. As diversas
taxas van de $50 a 100$00, e as tiragens
sao de 1 000 000 ($50 e 1$00), 800000 (2$00 e
2$50), 600 000 (5$00 e 10$000), 300 000
(50$00 e 100$00) e 100 000 (3$00, 4$00,
8$00, 9$00, 15$00 e 30$00).
Nos termos do n.O 2 do artigo 4.0 do
Diploma Legislativo n.O 1847, de 31 de
Dezembro de 1966 (Boletim Oficial n.O 53)
e a par de uma variada fncidencia de caracter exclusivarnente fiscal, os selos de
Defesa devem ser obrigatoriamente 3plicados nos Correios, Telegrafos e Telefones :

"

Pelo
DR. CARLOS A. CARDOSO RIBEIIlO

~

ComantttrlDS a prop6slto da nova emisslo local da selos
de Defasa da Gulne

"

Selos fiscais - postais : Uma fronteira indefinida

no

Urn exemplo da sua bondosa disposir;ao nas suas relar;oes para corn os homens, foi citado numa cronica refeljente
a Exposi r;ao Filatelica 1nternacional «Amphilex-67", de Amsterdam.
Quando da sua presen!;a como membro do juri da mencionada Exposi!;ao,
foi acometido de congestao de certa gravidade 0 seu colega ingles do mesmo
juri, Sir John Wilson, 0 conhecldo filatelista e conservador da colecr;ao de selos
da Coroa Britanica.
Apesar do trabalho exaustivo de apreciar;ao dos inumeros quadros das colecc;oes cllissicas expostas, 0 Prof. Doutor
Carlos Trincao nao hesitou ern se dedicar
logo corn altruismo e abnegar;ao, proporcionando ao enfermo, alem de toda a
assistencia medica necessaria, tambem palavras consoladoras de reconforto, assim
como fazer companhia a quem tanto necessitava dela .
Grar;as as suas qualidades intelectuai3
e it assiduidade ao trabalho, alcanc;ou
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Homenagem de um arganilense ao eminente
Prof, Doutor Carlos Trinc60
Pode parecer estranho que urn modesto filatelista - mais urn que as exposi!;oes filatelicas regionais, patrocinadas
pelo Clube Filatelico de Portugal, fizeram, e as criticas construtivas do meu
querido Amigo Dr. A. J . de Vasconcelos
Carvalho tern ~mcorajado - que nao teve 0
gosto de, pessoalmente, conhecer 0 Prof.
Doutor Carlos Trinciio, venha falar do eminente filatelista que a morte aeaba de
levar, precisamente na altura em que
na vila de Arganil se mostrava ao pli-
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quentemente folheio, na mira de colher
ensinamentos que possam contribuir para
valorizar a minha modesta col ec<;ao de
selos.
E ao folhear esses bolelins, 0 nome
de urn ilustre filatelista, que para mim
era desconhecido, pas sou a prender a

Leil60 em Londres
das segunda e terceira partes da colecelio de
fama mundial Lars Amundsen.
A primeira parte desta cole celio, quando oferecida em leillio, em Novembro ultimo, obteve um
enorme interesse, quando realizou uma quantia
de longe mais elevada do que 0 valor caLculado.
A beleza desta notavel colec~lio esta na perfeiCliO de cada peea. Am undsen coleccionou rarldades do s~culo XIX, e os que estlio na sua
colecclio slio, na maioria, os melhores exemplares que existem.

o Pro!. Dr. Carlos TrillciJo numa j,sta
do Club, Pi/atilico d, Portugal
blico a I Exposi!;1io Filatelica Provincial
das Beiras e V de Arganil.
Pode parecer realmente estranho, mas
se atentarmos nas razoes que vamos aduzir, talvez haja motivo para nao se julgarem despropositadas estas palavras de
homenagem a quem fol urn dos vultos
mB.ximos da Filatelia portuguesa.
Quando em 1964 se realizou em Arganil a 1.- ·Exposi!;ao Filatelica, que teve
o condao de lan!;ar alguns filatelistas arganilenses em maiores cometimentos, inscr·evi-me s6cio do Clube Filatelico de
Portugal, passando .assim a receber 0
selj. Boletim, que multo aprecio e fre-

minha aten!;ao: era 0 Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia e 0 primeiro portugues qne assinou 0 «Roll of Distinguished
Philatelists», 0 maior galaraao qu e pode
ser dado a urn filatelista.
Fazendo parte dos jUris de exposi!;oes
internacionais - estou a recordar-me da
INTERPOSTA-59, em Hamburgo, SICiLIA-59, LONDRES E BARCELONA-BO, ISTAMBUL-63, PHILATEC-PARIS-64, WIPA-65, LUBRAPEX-66, AMPHILEX-67, etc.,
etc., expondo nas classes de honra ou
nas salas de honra de numerosas exposi!;oes internacionais - 0 Prof. Doutor

r
Fevereiro, 5, 6 e 7, Europa eo Mundo (excluindo
os paises da Commonweah, Alemanha e Inglaterra.
Marco, 6 e 7, Estados da Alemanha e Alemanha.
Catalogos 40$ cada. Ambos con tendo ilustra trac5es em cores e a preto e branco.

16

BOLETIM DO CLUBE FlLAnLICO DE PORTUGAL

Como eu vejo

0

",=----------------:i
I Selos de Portugal e Ultramar. EsI trangeiros. Novidades. Tematicos.
I Sobrescritos ' de 1.0 dis. Todo 0
I
material fllat6lico
I BASTOS & CAMPOS, L.DA

I

R.MAR/AANDRADE,55-Te/ef.834108

I LISBOA

,------------------------------------------------~

Pro·f. Dr. Carlos Trincio

H a mais de cinquenta anos, entrando
nos no Colegio Nacional, p.a ra a primeiro
liceal, jii Iii en contra mas, n.o terceiro deste
curs 0, Carlos Trincao, que no fim do ano,
ap6s exame, passou ao Camoes, e depois
a Medica, para ai decorrer 0 seu brilhante
curso de Medicina.
Passaram-se anos, e novo encontro
fizemos na vida, 0 -qual denominiimos puramente filatelico . Jii algures tivemos OC3siao de dizer que, quando Trincao apare-
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ceu na Filatelica, uma ndva estreia tinha
despontado no seu firmamento. Nao nos
enganiimos, pOis foi sempre uma estrela
que cintilou, durante toda a sua vida,
sob multiplos aspectos .
Se foi grande na Medicina, au se foi
muito grande na Filatelia, foi, sem duvida alguma, enorme na amizade, que
dedicou a cada urn dos seus amigos.
Trata-se de uma figura impar, que
deixa uma grande lacuna, dificil de ser
preenchida. Tudo nele era pur~, claro,
singeio, conexo.
Soe a Filatelia muito the fica devendo,
cada urn de nos muito mais, a sua
grande alma, ao seu COra!;ao, a sua boa
amizade. Passiimos a vida a seu lado,
e nao sao os poucos an os desta que nos
restam, que serao capazes de fazer esquecer 0 ilustre Pro fessor Doutor Carlos
Pinto Trincao.
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No final da cr6nica de domingo passado, 5." sobre a «2 .• LUBRAPEX - FUNCHAL - 6S",escrevemos que, par duas
semanas, tinhamos de interromper a respectiva serie, para dedi car duas cr6nicas
a «1." Exposi<;ao Filatelica das Beiras e
V de Arganib .
Mas e da sabedoria dos povos que 0
hom em poe, e a vida dis poe .. .
Na vespera, tinha falecido em L isboa
o Prof. Doutor Carlos Trincao, e nos, em
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Carlos Trincao deu tam bern a honrs, aos
arganilenses, de poderem apreciar algumas
das suas colec!;oes.
AS3im, na II Exposi!;ao Filatelica de
Arganil e I ,Regiol'lal, expos na classe de
he·nra «CORREIO TURCO NO IRAQUE
(4 quadrcs); e na IV Exposi!;ao Filatelica
de Arganil e II do Distrito de Coimbra,
expos, na mesma classe «EMISSAO DE
MOSUL lO , 1919 (2 quadros).
Como arganilense, nao podia, poi.;, ficar indiferente a tao infausto aconteci- mento, sentindo profundamente a morte
do Prof. Doutor Carlos Trincao, nao s o
por se tratar de uma pessoa que foi, no
campo da medicina, considerado uma sumidade, mas, principalmente, porque foi
na Filatelia urn dos grandes, urn dos maiores, senao 0 maior filatelista portugues de
todos as tempos, e urn dos maio res do
mundo.
Associando-me com estas descoloridas
palavras a homenagem que 0 Boletim do
Clube Filatelico de Portugal dedica ao
saudoso Professor e eminente Filatelista,
presto, assim, como arganilense, tam bern
a minha modesta mas sin cera homenagem,
certo de que a meu lade estarao todos
os modestos filatelistas portugueses que,
como eu, depioram tao grande perda para
a Filaielia nacional.

terras beiroas, com barba de tres dias,
mal tivemos tempo para chegarmos a
capital, ve-lo durante minutos, e acompanha-Io a sua ultima morada.
E decerto cedo para escrever sobre 0
Prof. Doutor Carlos Trincao, grande medico, professor e cientista, e grande e
eminente filatelista, verdadeiramente eminente, e nao so por todas as suas muitas
e variadas actividades filatelicas, mas tambern porque foi 0 primeiro, e sup om os
que urn dos dois unicos filatelistas portugueses, a receber tal grau de eminente,
avaramente atribuido pela mais prestigiosa
entidade filatelica da Inglaterra e do
mundo inteiro.
E decerto cedo para escrever sobre 0
Prof. Doutor Carlos Trincao. Mas n6s;
nesta coluna, nao podemos deixar de
registar 0 seu infausto falecimento, e de
acentuar que ele, na Filatelia pOJtuguesa,
deixou vaga muito grave e irrepariivel.
Como nao podemos deixar de noticiar
que 0 Boletim do Cl'Ube Filatelico de
pOl·tugaL, elube de que ele era s6cio dos
mais ilustres, e revista da qual ele era
colaborador dos mais prestigiosos, - vai
preparar urn numero especial, totalmente
dedicado ao grande e querido amigo, e no
qual, colegas cientistas e colegas filatelistas, estes mais modestos, mas nao menos
sinceros e nao menos justos, focarao as
altas qualidades pessoais, profissionais,
culturais e sociais, do Prof. Doutor Carlos
Trincao.
Sim, e ce do de mais para dele s e es. crever. Mas nao 0 e para desde jii
se poder afirmar qu e Carlos Trincao deixou nome gravado na Ciencia Hematol6gica e na Filatelia, portuguesas e mundiais, do mesmo modo que ~eixou saudades profundas nos cora!;oes de todos os
seus amigos e admiradores.

...
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Professor Doutor Carlos Trincao tomou
lugar nesse ficheiro, e, a for!;a de repetido, tantas vezes quantos os exitos das
suas notaveis participa!;oes em actividades
filatelicas, quer como expositor, como,
membro de juris, ou ainda quando como

A memoria do Prof. Doutor Carlos Trincao
Muito longe de ser urn j i LatetistCl , eu
sou, em primeiro lugar, urn mode~to coleccionador de selos - novos e u~dos - e
urn ajuntador, como agora se diz, de selos
de varios temas.
Necessariamente, eu
colecciono a tematica de COlVlUNICAI;OES,
dado que sendo uma pe!;a da maquina
postal portuguesa, as telecomunica!;oes estao, portanto, no primeiro lugar do nosso
interesse.
Iniciamo-nos na coleccionat;iio de selos
em 1930, adolescente com pretensoes a homenzinho, e tanto que, tres anos depois,
seguindo uma tradi!;fio de familia - a que
Somos 0 primeiro a reconhecer que e
este a segundo au terceiro lugar comum
desta cronica. Mas lugares comuns sao
as rosas, que sao de todos os dias, mesmo
quando sejam apenas de urn dia, sempre
belas e sempre eternas, - e sao destls
que aqui desfolhamos, pais em caso algum as trocaremos pelas rosas artificiais
da retorica: sol ene, pomposa e fria . .
11. J. de V. C.

Por
A. J. PATROCrNIO

I

talvez devessemos ter fugido - viemos enlear-nos na teia dos CTT.
Afora a mal que dai nos tenha
vindo . " enos sabemos a que nos tern
custado a ra iz de familia, razoes de sabra,
portanto, para a nossa preferencia pela
tematica e par tudo relacionado com as
ielecomunicat;oes.
Avidos por saber, a tudo recorremoS.
F~ a par das nossas
colect;oes, irfamo,
arranjar urn as derivantes - PARA ALEM
DA FILATELIA!
Os carimbos, os pos tai , a literaiura e,
por ultimo, urn ficheiro, que para n6s funciona como uma enciclopedla filatelica !
Milhares de ficha s, e s ao ja uns bons
milhares, com nomes e \d atas, representam
apenas urn trabalho de pacienc1a em que,
ainda hoje, gastamos largas horas dos
nossos momentos de ocio.
Cedo, portanto, 0 nome do saudoso

-(

o Prof. Doutor Ca,los Tt·imiio. com a
Sr. Eduardo Coh61l ntlma das Exposir:{jes
do "Dia do Selo. 110 Cltlb, FilaWico d,
Portugal. De costas, a 110SS0 Director.

(

o

Prof. Doutor Carlos Tri11CQO ~ a Dr. Vasc01lCIIos Carvalho, d,I'gados d, Portugal
1/0 C01lgresso da F. I. P. Lisboa, I95J

primeiro portugues e primeiro estrangeiro
a figural' no almejado galardao maximo.
como foi 0 do ass'ento no Roll of D. Philatelists, criou-nos urn ambiente de carinho, de admirat;ao, de respeito e de
inveja, confessemo-lo com a magoa de 0
nao poder imitar, por essa figura que em
Filatelia portuguesa se elevou - e hoje
mais ainda - acima dos maiores coleccionadores de selos.
Nos, caminhamos hoje como que ja
no declinio do entusiasmo, mas a nossa
perseverant;a em lutar pela propaganda
da Filatelia mantem-se viva, talvez mais
viva pelo incitamento que recebemos desse
Homem que foi Presidente da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia, que foi no maximo da sua excessiva modestia, urn EMINENTE filatelista, que foi 0 Professor Catedratico dos mais distintos, que foi urn
notavel hematologista e que, na vida
privada com os homens, foi 0 mais que
uma pessoa pode aspirar ser na sua passagem pela terra - UM HOMEM!
Pelo menos, uma carta que fica como
o meu mais valioso autografo coleccionado
no grupo filatelico, diz bern quanto essa
figura genUI sabia contactar com a modestia dos que, como noS, par forma in-

15

significante se dedicam a uma causa, e
nos faz crer que VALE SEMPRE A PENA
agitar ideias, ainda que pando problemas
ja iratados, de forma a interessar a s
novas na ciencia que deriva dos assuntos
filatelico s.
A dar pungente que nos avassalou na
hora do passamento desse Homem, nao
nos tolheu as animas e, antes, fez-nos
criar alma para nos jornais de provincia
- a pequena Imprensa - como impropriamente a apelidam, registar a facto da
Filatelia ter perdido urn dos seus mais
ilustres representantes.
Pres tarnos assim, na medida das nossas
limitadas possibilidades, a justa homenagem, que deviamo:i, e todos devemos, ao
mais i1ustre filatelista portugues, a quem
a Pais mesmo fica devendo muito da
projeCt;aO do nome de Portugal nas terhUlas filatelicas dos ultimos trinta anos!
Respeitosamente, e com a mais profunda magoa, aqui ficam estas palavras,
como singelo ramo de rosas a desfolh::lrem as suas petalas IN MEMORIAM

Portugal representado em
Sofia par 15 coleeclona.
dares fllatallcos
II maior representa~iio portuguesa de sempre,
no campo fllat6lico, estanl com as suas colec~oes
em S6fia, em meados do pr6ximo ano, para cancorrer a Exposi~iio Filat6lica Mundial de SOFIA.
Quinze colecltoes divididas pelas diferentes classes da exposiliBO representariio 0 Pais no certame. Fazem parte da representa~lio portuguesa
os Srs Carlos Moreira de Oliveira, do Funchal,
Cap. Sid6nio Bessa Pais, de Lisboa, Dr. J. Vieira
Pereira, das Caldas da Rainha, IInt6nio Ferreira
Rodrigues, de Lisboa, com colec\ioes classicas;
Paulo de Oliveira Sa Machado, do Porto , Domingos Gonltalves Pinto Rema, do Porto, Carlos Alberto Silveira Jardim, do Funchal, Carlos Francisco Teixeira, de Miranda do Douro, D. Maria
de Matos Mouriio, do Bombarral, Eng Ant6nio
Bello Dias, de Lisboa, Fernando Gomes Carriio,
de Lisboa, IInt6nio Aires Pereira, de Leixoes,
Dr. Miguel Macedo Teixeira, de Matosinhos.
Jorge Alberto de Sousa Carneiro, de Aveiro, e Antonio Barreira, de Lisboa, com coleclioes tematicas.
Esperemos que a representaljiio portuguesa
obtenha boas classificaljoes, con forme ja se vai
tornando usual em certames internacionais, onde
a matelia portuguesa dlsfruta ja de uma posiyiio
valiosa.
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enganiimos, pOis foi sempre uma estrela
que cintilou, durante toda a sua vida,
sob multiplos aspectos .
Se foi grande na Medicina, au se foi
muito grande na Filatelia, foi, sem duvida alguma, enorme na amizade, que
dedicou a cada urn dos seus amigos.
Trata-se de uma figura impar, que
deixa uma grande lacuna, dificil de ser
preenchida. Tudo nele era pur~, claro,
singeio, conexo.
Soe a Filatelia muito the fica devendo,
cada urn de nos muito mais, a sua
grande alma, ao seu COra!;ao, a sua boa
amizade. Passiimos a vida a seu lado,
e nao sao os poucos an os desta que nos
restam, que serao capazes de fazer esquecer 0 ilustre Pro fessor Doutor Carlos
Pinto Trincao.
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Catalogos, Material filatt~lico, Pacotes, Selos avulso, Series compI etas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de prec;os gratis
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No final da cr6nica de domingo passado, 5." sobre a «2 .• LUBRAPEX - FUNCHAL - 6S",escrevemos que, par duas
semanas, tinhamos de interromper a respectiva serie, para dedi car duas cr6nicas
a «1." Exposi<;ao Filatelica das Beiras e
V de Arganib .
Mas e da sabedoria dos povos que 0
hom em poe, e a vida dis poe .. .
Na vespera, tinha falecido em L isboa
o Prof. Doutor Carlos Trincao, e nos, em
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Prof. Doutor Carlos Trincao
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Carlos Trincao deu tam bern a honrs, aos
arganilenses, de poderem apreciar algumas
das suas colec!;oes.
AS3im, na II Exposi!;ao Filatelica de
Arganil e I ,Regiol'lal, expos na classe de
he·nra «CORREIO TURCO NO IRAQUE
(4 quadrcs); e na IV Exposi!;ao Filatelica
de Arganil e II do Distrito de Coimbra,
expos, na mesma classe «EMISSAO DE
MOSUL lO , 1919 (2 quadros).
Como arganilense, nao podia, poi.;, ficar indiferente a tao infausto aconteci- mento, sentindo profundamente a morte
do Prof. Doutor Carlos Trincao, nao s o
por se tratar de uma pessoa que foi, no
campo da medicina, considerado uma sumidade, mas, principalmente, porque foi
na Filatelia urn dos grandes, urn dos maiores, senao 0 maior filatelista portugues de
todos as tempos, e urn dos maio res do
mundo.
Associando-me com estas descoloridas
palavras a homenagem que 0 Boletim do
Clube Filatelico de Portugal dedica ao
saudoso Professor e eminente Filatelista,
presto, assim, como arganilense, tam bern
a minha modesta mas sin cera homenagem,
certo de que a meu lade estarao todos
os modestos filatelistas portugueses que,
como eu, depioram tao grande perda para
a Filaielia nacional.

terras beiroas, com barba de tres dias,
mal tivemos tempo para chegarmos a
capital, ve-lo durante minutos, e acompanha-Io a sua ultima morada.
E decerto cedo para escrever sobre 0
Prof. Doutor Carlos Trincao, grande medico, professor e cientista, e grande e
eminente filatelista, verdadeiramente eminente, e nao so por todas as suas muitas
e variadas actividades filatelicas, mas tambern porque foi 0 primeiro, e sup om os
que urn dos dois unicos filatelistas portugueses, a receber tal grau de eminente,
avaramente atribuido pela mais prestigiosa
entidade filatelica da Inglaterra e do
mundo inteiro.
E decerto cedo para escrever sobre 0
Prof. Doutor Carlos Trincao. Mas n6s;
nesta coluna, nao podemos deixar de
registar 0 seu infausto falecimento, e de
acentuar que ele, na Filatelia pOJtuguesa,
deixou vaga muito grave e irrepariivel.
Como nao podemos deixar de noticiar
que 0 Boletim do Cl'Ube Filatelico de
pOl·tugaL, elube de que ele era s6cio dos
mais ilustres, e revista da qual ele era
colaborador dos mais prestigiosos, - vai
preparar urn numero especial, totalmente
dedicado ao grande e querido amigo, e no
qual, colegas cientistas e colegas filatelistas, estes mais modestos, mas nao menos
sinceros e nao menos justos, focarao as
altas qualidades pessoais, profissionais,
culturais e sociais, do Prof. Doutor Carlos
Trincao.
Sim, e ce do de mais para dele s e es. crever. Mas nao 0 e para desde jii
se poder afirmar qu e Carlos Trincao deixou nome gravado na Ciencia Hematol6gica e na Filatelia, portuguesas e mundiais, do mesmo modo que ~eixou saudades profundas nos cora!;oes de todos os
seus amigos e admiradores.

...

•
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Stanley Gibbo'ns Auctions Ltd.

Homenagem de um arganilense ao eminente
Prof, Doutor Carlos Trinc60
Pode parecer estranho que urn modesto filatelista - mais urn que as exposi!;oes filatelicas regionais, patrocinadas
pelo Clube Filatelico de Portugal, fizeram, e as criticas construtivas do meu
querido Amigo Dr. A. J . de Vasconcelos
Carvalho tern ~mcorajado - que nao teve 0
gosto de, pessoalmente, conhecer 0 Prof.
Doutor Carlos Trinciio, venha falar do eminente filatelista que a morte aeaba de
levar, precisamente na altura em que
na vila de Arganil se mostrava ao pli-

I

Por
CARLOS GABRIEL GON<;ALVES

Drury House Russel Street
London W.C.2
England

I

quentemente folheio, na mira de colher
ensinamentos que possam contribuir para
valorizar a minha modesta col ec<;ao de
selos.
E ao folhear esses bolelins, 0 nome
de urn ilustre filatelista, que para mim
era desconhecido, pas sou a prender a

Leil60 em Londres
das segunda e terceira partes da colecelio de
fama mundial Lars Amundsen.
A primeira parte desta cole celio, quando oferecida em leillio, em Novembro ultimo, obteve um
enorme interesse, quando realizou uma quantia
de longe mais elevada do que 0 valor caLculado.
A beleza desta notavel colec~lio esta na perfeiCliO de cada peea. Am undsen coleccionou rarldades do s~culo XIX, e os que estlio na sua
colecclio slio, na maioria, os melhores exemplares que existem.

o Pro!. Dr. Carlos TrillciJo numa j,sta
do Club, Pi/atilico d, Portugal
blico a I Exposi!;1io Filatelica Provincial
das Beiras e V de Arganil.
Pode parecer realmente estranho, mas
se atentarmos nas razoes que vamos aduzir, talvez haja motivo para nao se julgarem despropositadas estas palavras de
homenagem a quem fol urn dos vultos
mB.ximos da Filatelia portuguesa.
Quando em 1964 se realizou em Arganil a 1.- ·Exposi!;ao Filatelica, que teve
o condao de lan!;ar alguns filatelistas arganilenses em maiores cometimentos, inscr·evi-me s6cio do Clube Filatelico de
Portugal, passando .assim a receber 0
selj. Boletim, que multo aprecio e fre-

minha aten!;ao: era 0 Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia e 0 primeiro portugues qne assinou 0 «Roll of Distinguished
Philatelists», 0 maior galaraao qu e pode
ser dado a urn filatelista.
Fazendo parte dos jUris de exposi!;oes
internacionais - estou a recordar-me da
INTERPOSTA-59, em Hamburgo, SICiLIA-59, LONDRES E BARCELONA-BO, ISTAMBUL-63, PHILATEC-PARIS-64, WIPA-65, LUBRAPEX-66, AMPHILEX-67, etc.,
etc., expondo nas classes de honra ou
nas salas de honra de numerosas exposi!;oes internacionais - 0 Prof. Doutor

r
Fevereiro, 5, 6 e 7, Europa eo Mundo (excluindo
os paises da Commonweah, Alemanha e Inglaterra.
Marco, 6 e 7, Estados da Alemanha e Alemanha.
Catalogos 40$ cada. Ambos con tendo ilustra trac5es em cores e a preto e branco.
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(1) 50 000$00 nos vales oficiais, que, por
e starem is entos de s elo de -Assistencia, nao
interessam n es t e caso.

LUPO-691

"

Parece ainda vantajoso citar que na o
existindo dependencias bancarias no interior da Provincia, os movimentos de fundos fazem-se predominantemente por vi a
postal.
o es ealonamento aeima indicado nao
deixa duvidas quanto a utiliza~ao postal
da maior parte das taxas desta serie c,
rigorosam ente, todos os selos poderiam
s er cons iderados de usa postal ,ja que bastaria a circula!;ao de urn valor declarado
de 33000$10 para exigir urn ou mais seLls
de Defesa a perfazer 100$00.
A proposito da existencia de uma taxa

muitos exitos na sua vida profissional, e
outros tantos na sua carreira filatelica .
Por causa da sua fabulosa col,ec~ao
de selos classicos portugueses, premiada
corn os mais altos galardoes sempre que
apar,eeia nas Exposi!;oes Filatelicas 1nternacionais, e ainda pelos seus profundos conhecimentos filatelicos, t eve a
grande satisfar;ao de ver a sua earreira
fiJatelica coroada por urn facto que e
considerado como a rna is insigne distinc;ao para recompensar meritos filatelistas : a Royal Philatelic SOCiety de Londres conferiu-lhe a honra de assinar 0
s eu Rol de Filatelistas Distinguidos.
A sua Patria soube tambem apreciar
os seus meritos cientfficos e filatelieos,
conferindo-Ihe uma condecorar;ao da Ordem do Infante D . Henrique.
o desaparecimento do Prof. Doutor
Carlos Trincao e uma perda para a Filatelia, nao s6 do seu Pais mas tambem
para a FilateUa ern geraI, sem delimitac;oes de fronteira s.

I

"

- 0 limite dos valores declarados provincials e de 100000$00.
- 0 limite dos valores de correia provinciais e de 10 000$00 (1).
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das Encomendas Pos8 e 10 kg.
con tendo livros podem
entre 3 e 5 kg.

~

a) Os escal6es
tais sao 5: 2, 4, 6,
b) Os volumes
circular corn pesos

~

3$00

Para articula!;ao deste teor l egal com
as diversas taxas, interessam as indicar;oes
seguintes:

~

2$50
4$00

5$00

'

2$00

2$50

"

2$00
4$00

2$50

"

1$00

2$50

'

$50

3$00

"

Na correspondencia postal
ou telegrflfica expedida pelas esta!;oes pos tais para qualquer localidade da Provincia . . . . . "
b) Nas ,encomendas postais:
Por cada escalao ern uso nos
C. T. T . . . . . . . . . . "
c) Nos volumes contend!} livros, por cada quilo ou frac!;ao
d) Nos avis os C. P. 34 .
e) Na correspondimcia registada, sujeitos a embolsos passiveis de direitos aduaneiros
f) Nos pedidos de informar;ao
ou reclamar;ao de correspondencia :
National . . . . . . . .
1nternacional . . . . . .
g) Nos valores declarados, por
eada 1 000$00 ou frac!;ao . . .
h) Nos vales do correia ern itidos, tie valor superior a 100$00
a)

por eada 1 000$00 ou fracc;ao . . .
i) Nos pedidos de revalida!:iio
de vales de correia . . . . . .
j) Nos pedidos de substituir;ao
de vales de correia . . . . . "
l) Nos pedidos de rectifiear;ao
de enderer;os ou de localidade de
pagamento ou reembolso . .
m) Nos recibos de taxas de
radioreceptores . . : . . . .

"

A recente entrada ern circular;ao de
uma nova serie de selos de Defesa, misto
de emissao postal e fiscal, vern par de
novo 0 problema da fronteira entre aquclas duas aplicar;6es, ja que apenas a primeira apresenta interesse filatelico .
A emissao ern causa compoe- s e' de
14 valores corn urn unico motivo, e apenas variando a cor do rundo. As diversas
taxas van de $50 a 100$00, e as tiragens
sao de 1 000 000 ($50 e 1$00), 800000 (2$00 e
2$50), 600 000 (5$00 e 10$000), 300 000
(50$00 e 100$00) e 100 000 (3$00, 4$00,
8$00, 9$00, 15$00 e 30$00).
Nos termos do n.O 2 do artigo 4.0 do
Diploma Legislativo n.O 1847, de 31 de
Dezembro de 1966 (Boletim Oficial n.O 53)
e a par de uma variada fncidencia de caracter exclusivarnente fiscal, os selos de
Defesa devem ser obrigatoriamente 3plicados nos Correios, Telegrafos e Telefones :

"

Pelo
DR. CARLOS A. CARDOSO RIBEIIlO

~

ComantttrlDS a prop6slto da nova emisslo local da selos
de Defasa da Gulne

"

Selos fiscais - postais : Uma fronteira indefinida

no

Urn exemplo da sua bondosa disposir;ao nas suas relar;oes para corn os homens, foi citado numa cronica refeljente
a Exposi r;ao Filatelica 1nternacional «Amphilex-67", de Amsterdam.
Quando da sua presen!;a como membro do juri da mencionada Exposi!;ao,
foi acometido de congestao de certa gravidade 0 seu colega ingles do mesmo
juri, Sir John Wilson, 0 conhecldo filatelista e conservador da colecr;ao de selos
da Coroa Britanica.
Apesar do trabalho exaustivo de apreciar;ao dos inumeros quadros das colecc;oes cllissicas expostas, 0 Prof. Doutor
Carlos Trincao nao hesitou ern se dedicar
logo corn altruismo e abnegar;ao, proporcionando ao enfermo, alem de toda a
assistencia medica necessaria, tambem palavras consoladoras de reconforto, assim
como fazer companhia a quem tanto necessitava dela .
Grar;as as suas qualidades intelectuai3
e it assiduidade ao trabalho, alcanc;ou

'
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In memoriam do Prof. D.outor Carlos Trincao
- - - - - - - - P.lo - - - - - - - - ,
Embaixador GEORGES ARGYROPOULOS
Ha anos, quando da minha partida
para Portugal, onde devia desempenhar
fun~oes diplomatic as na entao Lega~!l.o da
Grecia em Lisboa, ouvi, em Atenas, P3lavras do mais alto apre~o sobre a sabedoria filatelica e a simpatia que ema-

Ao conhecer 0 grande filatelista portugues, pode constatar pessoalmente, quer
como coleccionador de selos, quer como
cli.ente deste eminente cientista, a just~
aprecia~!l.o
do meu irm!l.o, alilis pattiIhada por quantos tiveram a o casi!l.o de

19
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,

de 50$()() nas anterlores emissoes locais oe
selos de Defesa, tinhamos procllrado .doclImentar-nos acerca da circllla~ao de vale ~
de correio e valores declarados ; nao obtivemos in~orma<;5es concludentes para alem
do conhecimento de nao ser habitual circularem pelo correio val ores superiores a
10 000$00, mas esta informa<;ao e, naturalmente, dada sob reserva.
Deste modo, as taxas de 50$00 e
100$00 haveriam de ser filatelicamente
ignoradas, mas poderao excluir-se s6 por
que e menos provav~l a sua aplica~ao·!
Ainda nao vimos nenhllm criterio dE'
exdusao filatelica baseada numa baixa
frequemcia, e, pelo contrario, sao as pe<;as
escassas as mais procllradas.
E sendo assim, a par dos exemplares novos, imaculados e sem charneira,
tao ao gosto actual, e que serao sempre
relativamente vulgares, 05 selos realmente
de interesse estarao usados nos vales de
correia (e estes s6 veem a mao do publico atraves dos leil5es de refugos postais) .e nos sobrescritos de valores declarados. E a situac;ao antes exposta fara
ter por potencialmente suspeitos os carimbos sobre selos soltos dos taxas mais
elevadas.
As abundantes tiragens desta emissao
e 0 facto de as duvidas apenas se poderem par em rela~ao as taxas mais elevadas, pare cern colocar os filatelistas ao
abrigo de qualquer surpresa ou manobra
de caracter especulativo, mas conviria que
se pudesse estabelecer uma fronteira aceitave!.

Tern sido habito aceitar como born 0
criterio dos editores dos catalogos nacion ais e estrangeiros, e estamos em supar
que fllndamentam objectivamente as s uas
decis5es de inclusao ou de exclusilo destas
ou daquelas taxas de cada emissao, mas
par·e ce ICGiti m o perguntar se a sist ematica exdusiio das tax as mais altas corresponde ao seu uso com fins exclusivamente fiscais, e u a uma deficiimcia dc
informa~ilo a justifirnr cautelas de in clusao?
Mas se os criterius desses editores
tambem silo divergentes entre si, quem
esta em condic;oes de tra~ar a fron t eir!!
entre 0 postall e a fiscal?
Quererilo pronunciar-se as leitores do
Bol~tim

do Clube FilateLico de Portu gal ?

l" '-----:;;~~-----~:l·
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EXCELENTE MENSARIO DA ESPECIALIDADE

Assinaturas O?llIais:
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ContinentI, IIhas, Brasil e Elpanha
Provlnclas Ultramarlnas e outros
palsel.... . . . . . .
Rodac(:60

0

Admlnlslra~60

80$00

70$00

I

Rut d. Figueitl de FGZ, 128-3.0

COIMBRA
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1 Domingo; do Sacromento I ·I:-;;;"~Q;:;~L~;;~-:i

o Pro!

Doutor Carlos Trincilo na Exposifilo
Iflllrnac;ona~ cLisboa I95.J"

nava da p.ersonalidade do Prof. Doutor Carlos Trincao.
Este elogio foi proferido pelo meu
saudoso irmao, Al-exandre Argyropoulos,
considerado como 0 fiiatelista n.D 1 da
Grecia, sobre 0 filatelista n.D 1 de Portugal, que .,era 0 tambem hoje saudoso
Prof. Doutor Carlos Trincilo.

entrar em contacto com a sua imponente
e simultfmeamente modesta personalidade, qualidade, esta ultima, propria da3
individualidades de real valor.
Homem de cora~ao generoso e magnanimo, costumava tratar com extrema
delicadeza todos os que lidavam ,.Com
ele.

I1
1
I
'1I
I

(Mercado filotelico de lisboa)
Rtla do C,.,lCi/ixo, 26
Telefone 324891

LISBOA 2

Portul;;al

~

Selos Naciooais e Estraogeiros

~

I
I

I

-+

Albuns e Material Filatelico

~

Lista de ofcrtas em
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REMESSAS i ESCOLHA
Seloliiolados naval e Dildos - 50 °/0 Deloonlo

II
I
l
l

SERIES NOVAS - 40 °/0 Desconto
Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valorizB\;40 e condi\;oes I
de TROCA
(

SANCHO OSORIO
Trldont!' 3108.6

ApBrtadoI312-LlSBOA'1
POBTIiG .lI.
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14.0 « Dia do Selo» Portugues - 1968
Pelo

DR. A. MAR<;:AL CORRbA NUNES
Vlce-Presldente dB Federaqlio Portuguese de lilletelle

Est:i de lute a F ilatelia Portugue~ a pelo
do Prof c ~~or Dr. Carde ilustre fila te lista,
fo i urn dos fundadore\ da Fedemc;iio POl·tugue~ a
de Filatelia, e a el e ~e deve 0
gmnde impulso dado a filatelia port ugucsa
ne~ tc~ (!Itimos anos.
Internacionalmente, era
reconhecido como urn do ~ grande~ filat e li~ta ~
desta epoca, tendo ~iilo convidado para membro do J uri de varias Expo~ic;6e~ J mernacionai~ .
Era 0 Prof. Doutor Carlo~ Trinciio
quem pe~soalmente, ~e dirigia ao~ filatel i ~ta~,
lembrando-Ihe a comcmoracrao do -Dia do
Selo-.
Infelizmente, j:i 0 nao pode fa zel', vendo-me eu, como Vice-Presidente da F. P. F.,
obl'igado a dil'igir-me a todo~, pedindo-Ihe~
para que procurem comemorar e~ te dia 0
mai~ bl"ilhantemente po~~ i vel.
A comemorar;iio do -D ia do Selo. tern
,ida fcito ininterruptamcntc de, de 1955, urn
ano depois da fundac;ao da F. P. F., , endo
c~te 0 decimo quarto.
A ~ua finalidade e fa zer a propaganda
de tiio util e pl'Oveito~o pa~ ~ ;ttempo, e procurar unir ainda mai~ a Familia Filatclica.
A\ comemOl'aC;Oe\ de vern er real izada\
em todo 0 terr itorio portugue" promovenine~perado falecimento
lo~ Trincao.
Alem

do-~e,

loca lmente, sempre que ~eja po,~ ivel,
pequenas cxposic;oes filatelica~, confcrencia~ ,
reunioc\ de camaradagcm, etc.
O~
progress o ~ da filatel ia
ponugut" ,1
tern ~i d o grandes nestes ultimo~ ano" como
,e po de verificar: Pelos re~ultado, das dua ~
ultima ~
E xpo~ic; oe s Lubrapex-66, realizada
no Brasil, e VI Exposic;iio Filatelica Nacional e Luhrapex-68, realizada ultimamentc
no Funchal; pelo aumento do numero de
~ 6cio~ d o~ Clube~ Filatelicos existentes ; pela
criac;iio de novos nucleos ; pelo grande numero de cxpo~ic;6es regi onai s ultimamentc
realiz ud a" etc., etc. Sem duv ida, muito ~e
lem fe ilo, mas ainda estamos longe de
at ingil' 0 nivcl a que deve chcgar a filatelia portugucsa.
Em 1970, deve real izar-w uma Expo~ ir; iio Intcrnacional em Portugal.
Devemo,
comer;ar a trabalh ar para que ela seja urn
,uce~~o como foi a ult ima, e po~samos mostrar internaciona lmente 0 valor da nossa
filatelia.
Oxal :i ,e consiga na comemorac;ao do
proximo dia 1 de Dczembro - 14.0 Dia do
Selo - , aproximar e unir ainda mai~ a
Fam ili a Filatelica c~palhada por todo 0 territorio POl'tugues.

,---------------------------------,

MARCOFILIA

PORTUGAL

Cm"imbos comemorativos
XVIII CONGRESSO DA LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES
Lisbon,
18 de Outubro de 1968 - Posto de Correio - Pavilhiio da Feira Internacional
de Lisboa.
XI JAMB ORES NO AR - Lisboa, 19 de
Outubro de 1968 - Posto do Correio-

..

Associac;ao dos Escuteiros de Portug al
- Cais do Sodre.
IV EXPOSI<;AO FILATELICA DO ESTORIL - Estoril, 20 de Outubro de 1968 Posto do Correio - Casino Estoril.
35." CONGRESSO DA UNIAO DAS FEIRAS INTERNACIONAIS
Estoril,
:J2 de Outubro de 1968 - Posto· do
Correio - Hotel-Palacio.
II RALLYE INTERN ACIONAL - TAP :!4 de Outubro de 1968 - Posto do Cor-

Segue -
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Sir John quis dar prata, mas, ·e m vista
de argumentos nossos, concorclou com
vermeil.
Por ocasiao da adi!;ao das meclalhas de
ouro pelo juri pleno, 0 Prof. Trincao,
que estava no meu lado direito, disse-me:
Lanoe a sua tese. Lancei, com os meus
argumentos. Sir John, que estava 3 meu
lado a ~squerda, de imediato foi contra
meus argumentos. A seguir, 0 ·Prof. Trincao roi a favor e a discussao gcneralizou-se.
Diz-me 0 Prof. Trindio: Fac;a a propesta a m~sa, para por em vota~ao . Fiz
a proposta seguinte: Pode 'lllerecer mec1alha de Duro urn conjunto especializadn
de carimbos raros em selos classicos, cle
grande valor filatelico?
A maioria declarou... SIM.
Sir John levantou-se de imediato c
disse: Em vista do resultaclo da vota~ao,
proponho que seja concedido uma meclaIha de curD a colecc;ao 'tal de ~Im filatelista brasileiro.
Vit6ria da minha tesc, do cavalhei-

rismo britimico e clo poderoso apoio do
Prof. Trincao.
Foi em Londres, em 1960, que tive a
oportunidade de verificar 0 'seu profundo
ccnhecimento e grande prestigio entre
os jurados internacionais.
Nada menos de 7 colecc;6es tinham
side apontadas e escolhidas para a conquista do Grande Premio.
Com 0 andamento das discussoes, somente fica ram na lic;a duas colec~oe3.
o ultimo a falar foi 0 Prof. Trincao.
A vota!;ao foi quase unanime aquele por
ele defendicla.
Numerosas vezes a sua opinao ern
vitoriosa, e quasc sempre a sua opinino
era solicitada. Trata-se de urn verdacleiro as da Filatelia internacional. A Filatelia perdeu urn dos seus maiores e
mais importantes elementos.
E' com grande tristeza e profunclamente chocado que escrevo estas linhas.
Os pesames nao sao exclusivos a sua
ex. m , familia, mas tam bern para a Filatelia internacional.

I Salao de Divulga~ao Filatelica do Centro
de Cultura e Desporto do Pesso61 da
Companhia Uniao Fabril
Portuense
Ao acto de abcrtura e ... ti,'eram prl·... ente ~ ,
al6m de muito~ filatelbta ~, figura~ dc ... tacad a ... no meio filatelico nacional, como 0
Sr. Dr. Antonio Frago~o, Sr. Corond Alexandre Magalhiit.· ", e outro ....
o programa de ahel'lura fo i comtituido
por uma "i ... ita a Expo~i<;ao, pa~,agem de
do is filme~ cedido, pel a... EmhaixaJa... J a
Fran"a e da Inglatc1'I'a, filme ... de ele"ado
interc ~~ c filatelico, como pelos proprio... no1l1l: ~ ,e pode depreender:
- The StOl'\' of the Letter Po ... t
- De Plume et d' Ader (La Fahl'lc.ltton
d'un timbt'c-postc).

4~'-f/IWIIIWl----"----------------------------"

reio - Pr, Marques de Pombal, 3 - Lisboa
~ Pro D. Filipa de Lencastre, 1 - Porto.

FILAULIA EUGENIO LLACH S. L.

Carimbos comemorai£vos

I
I

I

chaves dos suos ofertos quinzfnois, ofere eel he :

,

I

-+

I
t
t

,
t

Selos clbsicos de valor com a sua reprodut;ao fotogrUica.
Sl:rles modernas de todos os palses,
Novidades. Urn suplemento com B8 ultimas emislloes mundials, todas fotografadas e com a indicat;io do sen caso, do tema
a que pertencem.
.
PAgina selecta. Grandes pet;B8 clAuicas e modernas fotografadas, geralmente na sua cor original.
Sect;iio temAtica. Grande oferta de series dos ternas mai& colecclonados e sugestoes de novas colecc;Oes pela imagem.
Artigos' fIIatellcos. Um grande sortldo de Albuns, classificadores e toda a classe de material fIIatelico.
Servlt;o de assinatura a novas emissoes de qualquer pals e
tema.

... to c multo
.1t Tndo
lemo. Ifr"'uICRDlC~nte.

Illllh.

I

I

.

0 pBgamento das

SUBS

e .. couh·ora

IIIIN

nO'''''1I1I orcr'oll que con'ro petlldo r('m....

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLlCITANDO 0 SEU ENVIO

compras pode efectult-Io em moeda do seu pr6prio pals

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L.
I
Fundada em 1 9 1 5
I
I
Avenida Generalissimo, 489
I
I,___________________
BARCELONA-ESPANHA
~ ________________ 'r
I
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ANGOLA
I Jo:XPOSICAO FILATELICA - Silva Pc.·rto,
10 de Agosto cle 1968,

IV CONGRESSO DA ASSOCIACAO MEDICA DA LINGUA PORTUGUESA
Luanda, 4 de Setembro de 1968.
CABO VERDE

Carimbos de I. O dia de circulafiio
C',.
o
1I
a:
o

,..C

IIJ

~

~
».
o

a:
Q.

C.T.T.

CABO VERDE

FLORA - Praia, 15 de Outubro de 1968.
lIWCAlIIBIQU E

Carimbo comemorativo
II CONGRESSO NACIONAL DE ORTOPEDIA E TRA UMATOLOGIA - L . Marques, 20 cle Outubro de 1968.

No intervalo enlre 0' doi~ filmes, a
Sr, Dr. Antonio Frago ... o pronunciou uma
brilhante conferencia ... ahrc a cOl're io pre-selo, que pn:ndcu vivamcnlc a numet·a . . a
a"istencia.
. No final, a Scn'ilio de Rela<;o~~ Puhlica . .
da Comp a ~~i a ofereceu ao~ pal'licipante~
um . copo-d agua •.
Durante
perlodo em que a Expo ... it,:.10
c,tc\'c p~llcntc ao publico, foi vi ... itada pOI'
alguma ... ccnlcna, de pe~ . . oa~, quer filaleli ... la"
quet' apena, curio,o~, que jamai ... t'egatcaram
aplau ... o ... ao certame, deixando alguma~ dcla .,
e ... ~e aplau,o bem exprcs,o no livro de a~~i
nallll'a ... ft'.mquedn a tad a a gente.
o pa~LO do correio, in ... talado junl,) do
~~diio, funcionou .em pleno. , carimhando algun~ milhare... de ... ohre~criLO~ pam ali cn\' iado~, ou pc ...... oalmcnte entregue~.
No ultimo dia, foram di ... trihuido... no.,
premio, aD... mclhores c1a~~ificado~ entre a
cla~~e
. E mprcgado~ . , bem como it c1a"e
K)uvenil . , que, alc!m do~ premio, canquistado~ pelo lugar ocupado, tivcram premios
de pre~cn<;a, eonstituido~ na sua tbtalidade
pOl' matcrial filatelico.
Acre~ccntc-~e ainda a ~ imp :itica oferta,
a todo, o~ expositorc~, de ~obl'cscrito ~ antcriOl'cs il invcnr,;ao do se\o, oferta eqa fcita
(lclo Sr. Dr. Antonio Fragoso.
Ei, a li . . la da clas~ificar,;ii o final das
dua, cla ...... e ... Cxpo~ i LOra s: .

°

ClasS/~

Bl71pregac/os:
Vilet'bo Silva
2.0 - Antonio Silva Rei~
3. 0 ' - (Ex aeql/o) - Lui~ Freirc Queiro~,
Eng." Aux. )o~e FCl'rcim da Silv'l,
Mario Albano P0<ra ~ e Sel'gio Antonio Coutinha.
1.0 -

I

Dom i ngo~

CIa sse JI/vellil :
1.0 - Mari a )0,6 Coelho
2.0 - Jo~e M:lrio )e~ u s Soarc ...
3." - Luis Miguel Araujo Lcao
4.0 - Jo~e Lu is Jes u~ Soares
5.0 - Maria In b Co~ta Cambeiro
Segue -+
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7

ANUNCIOS ECON6MICOS
. \~ende-se Urn grande stock de selos naClonalS, ultramarinos e estrangeiros. Satisf~~e~-se listas de faltas com des contos apreClavelS, tanto de selos novos como usados
Pac~tes, ,feito.s h:i bast antes a.nos, a prec;o~
de Inegavel mteresse. Av. RIO de Janeiro
24-1. 0 -0. - LISBOA.
'

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos au usados. Tambem yen do. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -0rt. o,
(clef. 784816 - Lisboa-4.

PORTUGAL E UL TRAMAR - com pro
e troco Correio Acreo (selos documentos
~arc~) anterior a 1939. Cap.' F. Lemos d~
Stlvelra, Rua Pedro Ivo, 3-3. 0 -EF - Lisboa-S.

CanjirOes antigos e candeeiros e candelas de azeite, desejo, pagan do bern, em
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta II
Secretaria, ao n.o 22.

Permuto e compro selos do Imperio,
da AI. ocupada incI. zona francesa, Rep.
Fed. da AI., Berlim, Baviera, Vurtenberga
Bade, Prussia, Thurn e Taxis e Confed:
rlo Norte.
Oou AI. e outros paisesDr. Carlos Oberacker, Lisboa, R. C.
n.o 8-7. 0 -Drt. it Estrada da Luz - T.elefone 783164.

Com pro series novas campletas de Portugal, ~em charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito tracas. Ofertas detaIhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.

r:-;;;;~;~~~-;'-;;;I
I
I

I

encontra-se semprc as ordens de todos
os fitatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO

I

PrafQ da Alegria,58-2.0-A
Telefone .J28I76

!

LISBOA

C

II
I

Selos classicos

1.........
~

*

Modernos

*

Tematicos

COMPRA E VENDE

I
I

I
I
'I

II
,

I

C.ONICA DO

Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

•

Adeus,. Professor Trincao

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
SELOS - MOEDAS -MEDALHAS- etc.
Compra e venda. (Troeas s6 fac;o em base
Comercial 50 %). - A. OA COSTA - P. do
Municipio, 13-1. 0 -Esq.o - SANTARSM.
Compro, Troeo e Vendo selos Clas3icos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Cherche
pagne, neuf
Carl-Heinz
Wurzzburg,

echange avec Portugal et Eset oblitere. Donne Allemagne.
Bartsch. Schl1irstrasse, 3. 47.
5 - Alemanha.

of

.-...-~~.....- ......... -----------:~

6.0 -

7.0 8... 9." 10 ... -

11.0 12.0 13." 1+.0 15.0 -

Maria Elisabeth Coelho
I,abel Mal"ia Caleiro
Maria Jo~e Caleil"O
M;u·ia Tere~a Vieira
habel Maria Pereira Leite
Luisa Maria Pereira Leite
Clara Maria Leao
Maria Paula Fernandes
Margal"ida Maria Pereira Leite
Maria C.·j.,tina Fernandes.

Selos nllcionllis e eslrangeiros ·
Antes de comprar, veja os nossos pre~QS e compare.
Enviamos Hsla de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
Comprb selos ao cento, comemorativos
do Continente eaves, animais, peixes e
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do NascimentoApartado 112 - FARO.

t

Grande cientista... g ran d e filateUsta . .. grande companheiro.
Foi com enorme surpresa que recebi a
noticia de que 0 Prof. Trincao nao tinha
compar€cido it LUBRAPEX-68, em virtude de sua saude, e, pouco depois, foi
tremendo 0 choque aqui no Brasil, quando
se recebeu a informa!;ao de seu falecimento.
o Prof. Trincao era urn dominador
nas suas actividades cientificas e filatelicas, pelos seus profundos conhecimentos
nestes sectores, e, nas suas actividad i!s
pessoais, pela sua lhaneza e savoir jaire.
Eu somente tenho possibilidades de
dizer algo a seu respeito, com rela!;ao a
sua ac~ao em urn dos mais importantes
e diffceis sectores da Filatelia: jurado
internacional.
E' not6rio 0 que e necessario e se
pede a urn indivlduo para a conquista
deste cargo. Assim, e facil de imaginar
quando €sta se destaca nestas suas actividades.
o Prof. Trincao era urn dos jurados
que mais tomaram parte em juris internacionais, e fazia parte do grupo dos
cinco maiores e mais competentes jurados internacionais.
Minha primeira actua~ao em urn juri
internacional junto com 0 Prof. Dr. Trin-

Por

HUGO

~RACCAROLI

Vlce-Presldente do Club. FUalelico do Brasil

~ao foi €m Lisboa, em 1953, depois estivemos novamente juntos em outras exposi!;oes, e sempre tive nele urn grande
elemento de orienta!;Ao, bern como a
s.eu apoio· nas minhas interven!;oes au
ac!;oes durante os trabalhos de julgamento.
A .ele muito se deve a vit6ria da
minha tese, de fen did a durante varios anos,
de que urn conjunto especializada de carimbos raros em selas classicos podia
merecer uma medalha de ouro em uma
exposi!;ao internacional.
Esta tese foi
lan!;ada e defendida desde Nova York,
em 1956, e foi em Paris, em 1964, que
tive a satisfa!;ao de aver victoriosa por
vota!;ao levada a efeito no jUri pleno da
PHILATEX-64.
Nessa exposi!;il.o, coube ao grupo ~e
que eu fazia parte, junto com Sir John
Wilson, David Lidman e Prof. Trincao,
julgar uma c01eccAo especializada de carimbos que merecia uma medalha de
ouro.

6
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NOVA 'EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA
ST.

KITTS

NEVIS ANGUILLA

I ',"'ishexhangc stamps of alI oOilltriCS of
the world (SFedaly Spain, Fran~ , Germany,
IIungar, and Sweden) scnd me 100 a 200 of
your c~untry, y gh-e you 100 11 200 of
Portugal lind others Portuguese 0, erseas,
11 Y,ert 1969 value.
Fernando Cabr;tll Pra~ Gil Vioonte, 1)).0 9-3. 0 -Drt: - Almad.l
Portugal.

Bundesrepublik Deutschland
Suche
Tauschpar:ner - deutsmhschreibend - Reiner, 638 - Bad-Homburg, Am Platzenberg
Deutschland.

Com pro e vendo selos aos melhores
pre!;05. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

Em troea adquiro selos usados Portugal e forne!;o Portugal, Ultramar e Estrangeiro. - Dr. Ant6nio Trigo - Vide
(Man corvo).

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagan do bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

NATAL 1968

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxo e
de artistas, FDCs, postais maximos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, com pro e
vendo. Felix da Costa Ilha - Bairro n.O 2
- Alcoentre.

Pl'imeiro dia de ciuulafiio, 27 de Nov.e11lbl'o de I968

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern.
Carta3 a Secretaria, ao n.O 22.
All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working association
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hiibner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.
COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS ao Eng.o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Sea bra, 2-2.0-Drt. o
- Lisboa-5.

r

•
OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS
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Iuzij W. Tochkow - Industzialnij, 7-8Gorkij S. 14. - Russia - Match box label's
collector.

Venda, pela melhor oferta, colecc;ao
muito adiantada de Portugal e Ultramar,
albuns «Eladio», cartolina, impecavel, somente bonitos e perfeitos selos novas, a
excep!;ao dos n.·· 3 e 4 de Portugal e
n.O 4 da Guine, usados, sem charneiras, e
sim toda colada em fitas de «Wavid»,
tenho urn grande numero de classicos
adquiridos em Inglaterra. Para uma ideia
do seu estado adiantado, informa-se as
faltas : Portugal, 14 - Cabo Verde, completa - Guine, 6 - S. Tome, 11 - Angola, 1
Mo!;ambique, 4 - India, 40 - Macau, compi eta e Timor, 1. Somente as albuns
indicados, sem assistencia n em porteado.
Alberto Mira de Almeida - Caldas de
Monchique - Algarve.
ASTRONAUTICA: Selos usa dos, blocos, envelopes, desejo por compra au
troca.
ASTRONAUTIQUE: Timbres obliteres,
blocs, enveloppes, j'achete au echange,
base Yvert. - F. A. Silva, Av. Rio de
Janeiro, 60-3.·-E. - Lisboa-5.

ANTONIO DE ARAuJO OGANDO C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RELIGIAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos tern as. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS .

Exchange wanted - Send 50/100 different, and you will receive some quantity and quality. Better for better. All
letters will be answered. - Frode Jansen
- P. O. Box, 44 - DK-2970 HorsholmDenmark.

Austria collector wish exchang - Walter Ritt, A -1037 Viena, Austria.

if-;-;;;:-;.-,:;-:;-~;.-=r

Cherche echange avec collectionneuc
portugais, 100-200 pieces Portugal et contre meme nombre d'Allemagne et d'autres
pays europeens. Outremer. Corresponddance: allemand, anglais au fran!;ais.Wolfgang Kiichler, Spitzwegstrasse 52,
D-8012 Ottobrunn, Alemanha.

I SELOS PARA
I
II

COLEC<;OES

Ca/~ada do Carma, 25-S/L. E

LIS. 0 A - Te/efone 35207

I

I
J.I

'!:........ ~.-.----,..,.."--,..,..""."..~.,.".,,..--"""" •.
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Uma sugestao rETiQU~ilsDu(jsFORosi
I
I
I
I
por mes
Ral.,
-Dt.°
I
A

,

a nosso conCrade Noficias FilaftfUco lanwa
regularmente .uma sugestao por mes o No seu
nO 28 (autubro) sugere muito judiciosamente
a inclusilo, no plano de emis~oes de 1969, dum
selo ou serie comemorativa do centemirio do nascimento do glorioso aviador Gago Coutinho.
a Clube Filatelico de Portugal. que relIne a
totalidade dos aerofilateli~tas nacionais, e alguns
dos estrangeiros de maior prestigio _ especialistas, portanto, em Avill~ii() e em Correio Aereo transcreve, pais, na inlegra, a j usta e possivel
sugestilo de Nofidas Pi/aNtico, que apoia com
o mesmo espirito alento e activu :
.Gago Coutinho foi uma C,gura de pre ;tigi o.
nao s6 nacional, c Imo tambem internaci( nal.
Nascido em Li!;boa em 1869, ocorre para 0 ano 0
centemirio des~e nascimento.
Almirante, ge6grafo, navegador e hisloriador,
notabilizou-se a parll r de J 898 nos levantamentos geograficos e nas ddimita~oes de Cronteiras
de algumas das nossas prllvincias ultramarinas.
Mas 0 que acima de tudo 0 imp;) 5 aos olhos
do Mundo, fui a travessia aerea do Atl antico,
Ceila com Sacadura Cabral - outra ['gura que
perteoce Ii Hbt6ria, e muito honrou a Palria. Essa
aventura maravilhosa espantou us meir s cientificos de todo 0 Mundo, e Gago Coutinho apareceu
como uma figura lendaria, emergindo das brumos
de urn passado glorioso e brilhanlis,imo Vai
passar para 0 ano 0 primeiro centenario do seu
nasclmento. Nao seria tempo de se ir pensando
numa homenagem filatellca digna da sua mem6ria? Ao criterio de quem de direito fica a suges- ·
tao, que nos parece merecer estudo ronveniente •

.:-......--~~ ..... ~--------

I

IF. Castel-Branco &Filho

I

LIMITADA

I Apartado n.o 44
I
:

Telefone 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
0 Mundo. Selos classicos de Portugal
e Ultramar

..f

t

I

~.---------- --"...,,---:!'

~~-- ........... -~---------,....",.-~ ...
I
Des eio trocar selos de Portug al e
Ultramar e outros paises, novos de
prefer~Dcla, c om tematicoll de Barcos,. Heligiao, Fauna e Flora, par
equlvale nte Po lo Dia, Danzig, Russia,
Roma nia, etc. Cat:Hog o Yvert 6g.

M a ria To m a sze ws ka LOCH
- ~ZCZECIN, 2 - Wyspianskiego 47
PoloDia.

I
I
I
I
I
I

•

S imoes Ferreira e muitos outros, que a
f otografi a fixou no grupo feito apos a
ex p osi~iio, grupo que ilustra estas simples e desp r etencios as notas de saudade
de urn do s poucos sobreviventes desse
histo; ico documento filat elico.

Comissao Organizadora da l. a Exposi<;ao
Filatelica Portuguesa

J
C

I

I
~- --------------,..,, :~

.

.:--"""..,-----------------:.
I CASA A. MOLDER I
I

I

I TUDO

PARA FILA TELIA

I

IC
~.
~
.•~'~"'m:'~'~ DEI
I
I
O

Telef. 321 51 4

LISBOA

'!:--------.. . ---------:!'

..

-

:-"".,.,.-.,.",.".-~--------""':

.....

I
I
I L'HISTOIRI: DI:S PR!;;MII:RS I
I
TIMBRES DE LA POSTE
I

I I AI:RI!;;NN~
I I
II
I

I
,
I
I
'!I-,.",..""---.,."".-.,,.---......... - - - -....... :~
:

J.

Reunifies para trocas todos os sabados,
das 1 7 li s 1 9 horas, na nossa sede
Av. Almlranta
70-3. 0
LIS BOA

ao recordar 0 Prof. Carlos Trinciio, as
imagens de outros filatelistas que 0 acompanhavam na euforia daquele 1.0 certame filatelico portugues de ha 34 anos:
Conde da Folgosa, General Raul Esteves,
Dr. Henrique Bonhorst, Sa Nogueira, Carlos Gieorg.e, Engenheiro Pinto Osorio,

par Moist C. Consta1ltinis

I
I
I

Prec;o U . S. $1. Editor : rue Filis 175
Athenes 821 - Grece

II

DE LA GRECE

(Aeroespresso)

II

-

...'!:,.,.--,.",..,----",.,..,-.,---".."..,.-;!! ...

•
Da Isqusrda para a di,'eita ~ SlIItados.. Corollli Pifllo Osorio, Car/os George (mlmbro do
jliri), Brigadeiro Raul E.~tevBs. cOllde da Folgo~a (prBsidl1ltl da Comissao Orga"isadom), Dr Hmriqll6 VOII BOllho"st (presidmtl da Comissiio EXlcutiva), Luis d, Sd
Noglte;"a (Cotllissdrio Gn'al', admi1listrador adju1Ito dos CTT ElIgmiteiro Duarte
Calheiros. DII Pi.' E1Ig, Campos Fm',ira, da Cos a da MOlda, SimDls Ferreira (tlSOUreiro da Comissilo Ex""Uva), El1g. Pit/lo B"avo (membro da Comissao EXIClltiva),
Dr. Ca,los Trincao (m6t11b,'o da Comissao EX8ruliva , do J,t ri), Dr. Vas Flrrlira,
HenriquI Matlilro (sBcretd"io da Comissiio ExeCJ/tiva B Orgaflisadora), Joh" N, MardSlll (presidentl do Jliri), Tuttll/l-Coromi Botelho Monis, ElIg. Santos Baslos, Gododo/redo F,rrlira, Frattcisco Perry Vidal (mlmbro da Comissao Executiva , do Jliri),
Ttmetlll F,rllatldo Bart'os (membro da Comissilo Extclltiva) e Coroml Joaquim Sa1llos.
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BOLETIM DO CLUBE

FILA~LICO

o meu encontro com o Dr. Carlos Trincao
Quando, longe de Lisboa, tomei conhecimento da inesperada e triste noticia da
morte do Prof. Doutor Carlos Trind'io,
passei ern revista, corn saudade imensa,
a epoca afastada ern que contactei, pcla
primeira vez, corn 0 ilustre filatelista .
Foi ha 34 anos.
Iniciavam-s e os trabalhos preparat6rios
da l.a Exposi!;iio Filatelica Nacional, ern
1935, e a Administra!;iio-Geral dos Correios e Telegrafos encarregara-me de organizar a sua participac;iio no cert ame
que ia reaUzar-s e.
Naa minto afirmando que tal incumbencia me deixou perplexo, pOis ate entao, ·eu passara s empre ao largo da filateUa; sabia, e certo, que · ela existLa,
e tinha ern to do 0 mundo muitos ·e ferrenhos adeptos, mas eu, pobre de mim,
poueo ou nada sabia sobre a materia.
Na primeira reuniao a que, por dever
de oncio, assisti corn os interessados naquele entusiastieo movimento, prometi a
mim mesmo a sabia atitude de ver , ouvil'
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CABO VERDE
Nova emissao de sefos

~----------- Por------------~

com as dimensiies de 25)<' 3) mm., que abriu
com 0 motivo do Porto de S. Vicente, seguido-se
oito da flora daquela Provincia e fechando com a
flgura de uma rapariga nativa, transportando os
frutos colhidos.
Os referidos selos, impressos a dez cores na
Litografia Nacional, do Porto, e desenhado$ por
.Jose de Moura, foram distribuidos pelas taxas e
quantidades seguintes :

GODOFREDO FERRI:IRA
e caLor, res ervando-me 0 unico papel
que podia a ssumir: 0 de aprendiz!
De todos aqueles horn ens dedicad os
a filatelia, s6 urn era meu conhecido, 0
General Raul E steves que, quando t en e nte,
fora meu explicador de matematica ; os
outros, via- os pela primeira vez.
Mas pouco trabalho de obs ervac;iio
me foi necessario para notar que 0 fulcr o
principal desse nucle o de pessoas era 0
Dr. Carlos Trinci'io, que depois soube
ser, ja nessa altura, urn coleccionador com
varias di s tin!;oes obtidas em exposi!;oes
internacionais, a que concorrera corn a
sua preciosa colec!;ao de Portugal. Compreendi qu e os seus conhecimentos, no
que r espeita v8 a s elos de correio, eram
s6lidos e sobrelevavam os dos outros'
circunstantes , embora entre estes houveS5e m estres no ojicio.
E dele ouvi entao ensinamentos que
foram a porta aberta por onde entrei na
filatelia, apesar d e nunca ter passado
de mere espectador.
o s eu convivio foi-me muito agradavel durante 0 perfodo da prepara!;ao e
da realiza!;ao da Exposic;ao Filatelica
de 1935.
Nunca mais perdi 0 contacto corn ele,
e pude apreciar 0 homem superior que
era 0 Professor Dr. Carlos Trineao, para
atem da fiJatelia: hematologista de renome, analista compe tentissimo, professor de medicina tropical distinto, poliglota
nota vel, que escrevia e falava flu entemente umas poucas de linguas; e, alem ·
de tudo 0 mais, pessoa de convivio agradabilissimo.
Das nossas ' rela!;oes de 1935, que a s
circunstancias da minha vida oficial prolongaram para alem daquele acidental
encontro, resultou 0 arduo trabalho qu e,
como Presidente e Vice-Presidente da
Comissao Exeeutiva, dispendemos mais
tarde na organiza!;ao e direc!;ao da Exposi!;ao Filatelica Internacional de Lisboa 1953, por ocasiao do centenario do
selo postal portugues.
Na minha lembran!;a passam a gora,'
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(Porto de S. Vicente)
(Ricin 0)
(Amendoim)
(Purgueira)
(Inhame)
(Tamareira)
(Goiabeira)
(Tamarindeiro)
(Mandioca)
(Rapariga Cabo Verde)

o mesmo Ministerio mandou confeccionar um
carimbo de cPrimeiro Dia de Circula~iio», que foi
aposto nas correspond~ncias que, para 0 efeito,
foram apresentadas na Esta~iio Central dos Correios da Praia, na data aeirna indicada.

.:PW ____
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I Emissoes local's de Assis/encia I
I
I
c

II

C

I

j&O, tjOO, li&OO (' l.jOO
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I
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Ministerio do UItramar p6s em circula ~ iio,
na Provincia de Cabo Verde, no dia 15 de Outubro, uma serie de doze milhiies de selo s postais
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I

lororm0t;iies.

I
I
I
I
I

C

HI *jOO (
A venda na A. G. U. enos comerciantes
fllatelicos
,,1i0 . , 2,,00 e '''00

(,~R'.O M

&.

()~R0080

Pra~ Ralnha Santa, 5-6.· Fr Tel. 79 2S 8. - Llsboa-5

RIOEIRO

'!:....------------".",.,.,-.-....-:~

26

BOLETIM DO CLUBE FILA'ttLICO DE PORTUGAL

OSlmerlcanos com as olhos
pastas nos aerogramas
militares portugueses
A nossa cSec~iio AerofiJaitilica>, Ii qual 5e
deve 0 surto de progresso verificado na Aerofilatell a Portuguesa, tem divulgado e fomentado 0
coleccionamento d05 aerogramas, isentos de rranquia, expedidos PARA e PELOS elementos dos
tres ramos das For~as Armadas destacados no
Ullramar (Portaria n.V 18545, de 23.6-1961).
E niio hli dtivida que hoje, entre n6s, ja esia
generalizada a ideia de que uma coleclilnea desses
inteiros aeropostais, praticamenie graluita, constitui uma moliva!;iio atraente e um variado campo
de actividade. Proliferam os coleccionadores de
aerogram as militares, novos e/ou usados, nao 56
no Continente mas tamMm nas i1has Adjacentes.
Angola e Mo!;ambique.
Em seguimento de negocia~oes enlre 0 Sr. Capitiio Lemos da Silveira e 0 autor, a publica~iio
em oplisculo separado da sec~iio Portugal e UItromar do cCatalogo Mundial de Inteiros Aeropostais>, do belga Franvois Godinas, que inclui
o estudo preciso e cuidadoso dos aerogram as militares, veio tornar ainda mais acessivel uma colecviio destas f6rmulas postais.
Sentimo-nos, pois, naturalmente lisonjeados
ao anotar que, ultrapassando fronteiras, os nossos aerogramas estiio a alcanvar uma importAncia e uma popularidade crescentes. No n.· 461
(Ouiubro) do mensario The Airpost Journal,
argiio oficial da nossa prestigiosa congenere
cAmerican Air Mail Society., foram publicados
dois extensos artigos sobre 0 aSBunio, da autoria
de Richard L. Singley e Joseph L. Eisendralh.
Esia provado que quando os norte-americanos, com 0 Beu grande polencial filat6lico, se
interessam por uma especializaviio, e caso a considerar de born, de excelsnle pronuncio.
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-------Marsd",

I Mostr. Filatelica do

Cunho
Cunho
Cunho
CunhQ
Cunho
Cunho
Cunho

Clube Recreativo das Minai
da Panasquelra
Em comemora!;iio do 25. 0 Aniversario da Fundo Clube Recreativo das Minas da Panasqueira, a Secviio Filalelica e Numismatica desle
Clube leva a ereito, de 22 a 29 do corrente mas,
I Mostra Filatelica, reservada a s6cios do Clube
a empregados da Beralt Tin & Wolfram, limited.

e 0 carimbo a vermelho de passagem
PORTUGAL S.t JEAN-DE-LUZ 5 MAl 66
AMB A. No verso, um carimbo muito
nitido BADAJOZ 2 MAY 66 (19) e um
carimbo de Bordeus ileglvel. No interior
esttt escrito a mao: Lisbonne Cazeneuve
l.er Mai 1866;
b) Carla tendo no recto 0 carimbo
em clrculo de barras 180, e 0 endere~o
Ex.m. Sr." Marquesa da Bemposta de Sub·
serra Ferrojal de Baixo Lisboa; no verso;
tem um selo de 25 reis cunho I, com 0
carimbo 180 e os carimbos a duplo cfrculo PORTO 27 ABRIL 65 e LISBOA
28-4-65.
A carta e datada no interior
de 24 de Abril 1865 ;
,c) 0 sobrescrito reproduzido acfma
(com os dois selos de 5 reis, cunho II)
tem tambem um selo de 25 rlHs, do
cunho I, e a <data de partida e e'videntemente 2 de Julho de 1863.
Com estes dados e posslvel .estabelecer
o segl.linte quadro:

Datos de entrada em circulafao dos cunhos do selo de 25 reis
de D. Luis (I.a emissao)

~f1IWIIW _ _ _ _ ....._ _ _ _ _ _ • •

II
V
IV
VII
VI
III
I

esfll

Julho de 1862
Oulubro de 1862
Novembro de 1863
Janeiro de 186 5
Dezernbro de 186 5
Marvo de 1866
Oezembro de 1866

artigo

12 de Julho de 1863
20 de Feverelro de 1866
2 de Julho de 1863

da~io

·t--;~~~~-BOSIA~~7--l •
I
Kosullnaklstreet
I
C

•

VALEN~A 15-7-1863, TUY data ilegfveI
ESPANA. VIGO 16 JUL 63 PONTEVEDRA.
No interior, escrito a mao, ha a confirmal;ao destas datas.
Para 0 cunho III, Marsden ass in ala
il ciat~
de Mar~o de 1866. Tenho um
sobrescrito franquiado com um selo de
10 reis e um de 25 reis cunho III,
tepdo no recto 0 carimbo Duarte Carvalho & C .• , Lisboa, 0 enderel;o Monsieur Adolfe Laffitte, Madrid, e um carimbo de duplo circulo, perfeitamente
nftido, LISBOA, 20-2-1866. Os carimbos
do verso sao pouco nftidos.
Marsden pensava que 0 C'UIlha I ideste
sel(· apareceu em Dezembro de 1866.
Tenho tres cartas anteriores a esta data
co m as caracterfsticas seguintes:
(I) Sobrescrito franqueado
com um
5( 10 de 25 reis cunho I, tendo no recto
o enderec;o Voie d'Espagne, Messieurs Paul
Dubois & C.ie Bordeaux France, 0 carimbo a duplo drculo LISBOA 1-5-1866

Pel a Administraltiio-Geral dos C. T. T. rui
criado um carimbo comemoralivo, que:sera aposto
em todas as correspond6ocias apresentadas no
Posto de Correio, que funcionara junto do local
da Exposi.iio: Edificios das Escolas Primarias, em
Minas da Panasqueira.

o pedido da aposi!;iio do Carlmbo Comemoralivo pode ser feito pelo correio, de!lde que os
sobre!lcritos a c;arimbar venham devidamenle
franquiados .

It muito provavel, direi mesmo e
quase certo, que esta classifica ~ao n ao
seja senao provis6ria, visto qu e, dispondo
de uma pequena- colec~1io, seria bizarro
que nela tivesse as cartas mais antigas
do emprego de cada um des tes cunhos.

Assim, as linhas que aqui ficam devem
ser consideradas como uma simples j9.cpega
ao capitulo respeitante as datas de entrada em circula~ao dos selos portugues~s
das primeiras emissOes.

I
Clube Filatelico de Portugal 1

."'~---...------------------------~----~----~

'I
III

PROPONHA

~11----------

NOVOS

s6cIOS

PARA 0

SEU

. . -------.----------------.. "

2

BOLETIM DO CLUBE

FILA~LICO

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

DE PORTUGAL

27

LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI- MIBLlEDERLISTE - MEMBERS LIST -lISTE DE MEMBftES

AL TERA~DES

REINGRESSOS - HOVOS SOCIOS

l'OIlT('GAL

76:1 -

citado, pagina 90), este sobrescrito
prova que 0 cunho II ja estava em circula~ilo em principios de Julho de 63,
isto e, s6 dez meses depois do primeiro.
F.oi 0 que levou Carlos Trincao, na carta
que me 'enviou a este prop6sito, a escrever as seguintes linhas: - «Todos temos pensado que s6 0 estrago de urn
cunho v·e lho justificava a feitura de urn
novo. Esquecemo-nos do ponto de vista
do impress or. Este era responsavel por
tiragens que satisfizessem as necessidades
postais e nestas condi ~oes nao deveria
sentir-se tranquila com urn cunho tinico
que qualquer acidente poderia inuti1izar . ~
Ainda sobre a primeira emissao de
D. Luis, tenho algumas notas a fornecer
no que respeita as datas de entrada em
circula~ao dos diferentes cunhos do selo
de 25 reis. Devo contudo acrescentar que
sobre 0 que vou es crever nao troquei
impressoes com Carlos Trincao, e e pois
possivel que, embora eu nao tenha encQntrado na bibliografia que pude consultar refer~ncia alguma a este ass unto,
ap6s a publica~ao do livro de Oliveira
Marques, talvez algum estudioso tenha
e{ltretanto modificado as datas resultantes
d"s investlga~oes de Marsden (pagina 94

livr~

do mesmo livro). Se assim for, desde
ja the apresento as desculpas a que me
sinto obrigado pela minha involuntaria
omissao.
No que respeita ao tipo VI, Marsden
considera que ele apareceu em Dezembro
de 1865. Ora tenho na minha colec~!io
urn sobrescrito franquiado com urn selo
de 10 reis e urn de 25 reis, cunho VII
tendo no recto 0 carimbo da firma Fortunato Chamigo Junior, Lisbonne, 0 e,nderego Srs. Menendes y Barcena - Vi go, e
o carimbo a !duplo cfrculo "L ISBOA 12-7-63.
No verso do sobrescrito hi! tres carimbos:
~.iiC"'~~~~"""'-"~""""""""~"""""''''''''''''''''~:ii ...

I CATALOGUE
I
I
I
I
I

THIAUDE

1 96 9

I

(54·& edl~io)
I
Fran~a e paillel de exprelsio
)
francesa
55 2 p6glDU
Pre~o, 5 Frs. I

I

I

Alberto Abrillltes - Pensiio Z{>zerc. :-\."-Es11' - Ferreira do ~c7"' re - T. N.
U. 60. 1. 2. 19. 21. M6naro. V"tirall~. Benelux. 2·t S. MarLlIho. Cent.
do Sclo. Tcmuticas de Pinlura e r cIigiosa, 66 por manro1istll. 90. 94.
BO, - Char1ies Ho,aux - Av. Siio Joiio d..
Ueus, 3-rm·c-Esq., Lisboa - (P) P o.
Fr. lill.. Es. T. C. V. N. U. 1. 2. 3.
91l-Fernando Jose Vil·ira - Av. de Aljuborrola, 17-1.0-Es11' - Amodora (P) Po. Fr. LII. F..s. T. C. V. N. 60.
10. Xustria. 26. :~J. 90. 97.
1909 - Joiio Maria Pinto de Alrneiun Mnldonllclo - Distinto i<:srriviio de Dimto - BenavlC.nte.
2314 - Ed~ar Pil6 - Rua Fialho de AImelda, 40-4.n-Drt." - Lisboa-l - (M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60.. 3. 90.
2530 - Antonio Luis de Queir6s Araujo RUII de CedofieiUl, 255·2." - Porto (M) Po. Fr. T. V. 60. 3. 90.
3:~21 - Cnp. Gabriel Futillla do ;'\lasr.imellio
M1!;lIdes - A,. de Pangim, 13-4.. 0-Esq.
- Rebolcira - AII1Rdorll - (P) Po. Fr.
Es. T. C. N. U. 60.

~~-..-------------.-----,,,
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RUI dl Prltl, 184-2.0 -Elq. - Talat. 32350B
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341 .1 - T-en- I!ln g. Antonio Joiio Martins lIe
Abl'r u - Messc de Oficillis - ~elli ll
Prati ra d.1l Eng. - Polillino MiIitar Tanros - (P) Po. Fr. In. T. N. U
60. I. 2. :~. 90. 94 .
f(}-n - Eng. Pais Ludeira - R. 31 lIe Ju n eiro, 47 - Vila Praiu de A~lro r'l 
(M) Fr. Es. T. C. V. N. 60. 1. 2.
RAU. Ghana. HepubIiclI da Guinc.
Tlemutica de f10rrs :t 90. 9:t Torre ns
(f1orel"'8).
4812 - Jose da Nazare Franco HodrigucsAlu llo TCCllico Esfilrialista 438-63 For4tn Aerea Portuguesn - Base Acrea 2 - ata (P) Po. Fr. T. C. ~.
60. 94..
4900 - Sabino E. Gabriel - Hua Cui;; HUm cs,
34-r 'r.-Esq. - Amadorn.
4903 - AdeJino Jorge Nir.olau - Hua Siio
Joiio da Pra4ta, 54-iJ.." - Lisboa-2 (P) Po. T. C. U. 60. 1. 2. 10. Orid .
19. 21. 28. 94.
49# - Comandante Jose Tunon Correia Hua Vist-.ond·c de Santarem, 4-1.°-Drt.o - Lisboa - (M) P. Ln. Fr. AI.
Es. Finlnndes. T. C. V. N. -. 60.
3. 90.
4945 - Alfredo Alnt6nio :\10ta !la Ctulha Rua Alfncdo Keil, ~2-,r /r~-Esq. - Amlldorn - (M) Po. Fr. [no T. C. V.
N. U. 60. I. 2. 90. 93.
5164 - Dr. JO<I'luim Trixeira da Rocha - Rua
do Conde Ferreira, 25-].0 ~ Porto.
5166 - Gabriel Dlnid Conde Rodrigo - Rua
Jose Ril\vas, 335 - Alpiar4ta.
5169 - Nuno Maria Marquor,s da Costa- Cal11booses - Rua de Santa Catarina, 19
-Il:Yora.
5170 - Jose Francisco !In Sih'a RamiresSantiago do Cnr.el11.
5171 - Jose Manllllll Vieira Pereira - Rna
Ber.nardino de Olh-eira, 4_1.0_Drt.. o _
Alg~s - Lisbon .
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5172 - Mudo Sergio Cabral Lopes - Praoot,l
D. Gualdim Lopes, JMV-2.°-Drt.oTomar.
5217 - Padre JOlI{luim l?adnha Cllrd 0 Rua Martins Afonso de SOllsa, 20Vila Y1<;058 - (P) C.
5219 - Jose Mar!luC5 Marcelino - Una de
S. Jono de De us - Gnle/as da nllillha
- (P) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 9+.
5220 - Elng. l!'.crJ1mldo Antonio Abelha Leite
- Av. Dr. Augusto de CI'stro,
Lote 21-1."-Drl.o - Ociras - (P) .Fr.
I<:s. It. Es. It. T. C. N. U. 60. 1.
2. 9~.
5221 - Jose Manuel till Veiga -'- TestosUua Oenantes, 7-2.°-Drt.o - Lisboa _
(P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 94.
522a - LULa l'lcnril(ue Ah.cs Nunes Viseu- Hua Dr. Julio Mada tin Co.sta, 5
- Apartado 1~0 - Codlhii - (P) Fr.
T. C. V. N.
. 60. 1. 2. 90. 94.
A90RES

50-6 -

Francisco JOlIC Nmes - Rua do Pas.sal, 55-A - Pon til Dclgada - S. Miguel- (M) Po. Fr. It. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 13. 19. 26.
Uruguai. Temutir.as de fllulla, :florn e
desportos. 90. 9~.
ANGOLA

A LEI/ANTI"
522~

5017 - EIic.."C Domingos i\inrreirns - Soldado
110444/67 - S, P. M. +.664 (P) Po.
.Fr. Es. U. C. N. U. 60. 1. 2. 94 .
5162.- Manuel Pinheiro Correia - Caixa p.ostal 2283 - Louren<;o Marques.
BR;lSIL

5065 - Francisco Szabo - Cllixa Postal 15138
- Carnbuci - Suo Paulo.
5160-Hugo Leite de Albuquerquc-A\ cnida Floriano Peixoto, 391 - Joiio
P'e.ssoa.
5163 - Prof. Dr. Lofort>!! - HUll C () ne g ()

OCfJJE),'T A£
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- Bernhard Frye - Hort c,nsiclIstL·. ';' _
4- Dusseldorf-Nord. - .\]. Fr. Itt. 1'.
60. 10. 13. Luxcmburgo. 26. 9·7.

55161 - W'orlo\skv b' rnnk - P. O. Rox 54
PlzctI 1. '
HOL ANIJ.1

5205 - Y. v. Lcnnepkadc 59 huis - Amsterdam T. V. 60.
I NGLATERI1A

7ao - Augusto Jorge Hibe.iro da :Follseca4, Blackhall Uond - Oxford - (i\I)
Po. Fr. In. T. C. N. U. 3. 9:-1. 96.

TURQUI II
5165 - Yorgo Karn<;ali - I!'ermeneciler
n.O 82 - Ka rakoy - Tstambul.
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Con suite 0 coso
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DE PORTUGAL, Ul·
TRAMI'.R E ESTRAN.
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I
H. SANTOS VIEGAS I
0

R.1.°deDezembro45-3. LlSBOA
Telefone 35852
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Data de entrada em circulacoo dos selos
do primeira emissao de D. Luis
PROI=. DOUTOR MANUR VALADAR!;S

CIlEro SWV AQUltI

II

N,O 208-209

Palo

4654 - Nerhko lIadcff - 76112 MOlltbrun Sl-Leonard - Mo.ntr-enl :-16.
4906 - Eo I'\orman Senez - 1259, Hue Cartier - Monlreal 24.

i

NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1988

Homenagem ao Prof. Doutor Carlos TriAcao

C INAIJ (

4231 - Jose Rer.nardino de Lima PereiraC. Postal 17a- Sih a' Porlo - (M)
Po. l!'r. Es. Gompreende ~II U. C.
V. N. U. 60. 2. :H. UPU. Dc~portos,
Fauna, Flora. 90. 94.
5212 - Fernando Fcrrdra Ah fS - Samba Caju - (P) Po. Fr. It. Es. III. T
N. U. 60. 1. 2. 3
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Viall a, 78 - Porto Alegre - n. G. do
Sul.
1"
,
5167 - Atlilson de Oliveira Leao - C. P. al
- Arapica - Alagoas.
51611- Prof. Helio Fcnllll/ldes de Mnl"CdoAv. Ministro Urbano M nr c 0 II des.
11.° 205 - GU8ratillguetu - S. PUlllo.
5218 - Walt;e r Per,eira de Bdto - Cai xa P t..s1al 7::15 - Sal \ ador (Ba hin ) - Po. )<'1'.
Es. Ep. U. 60. l!'DC. 611. Tlldo sobrc
pilltllra. 90.

"""'-_."..".,_AAtl....."., _ _
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Em princlpLOs de 1965, escrevi ao meu
velho amigo Carlos Pinto Trincao, para
lhe pedir a sua opiniao sobre as datas
de entrada em servi~o de .alguns dos selo s
da emissiio de D. Pedro V, cabelos lisos .
Com a sua provervial gentileza, Carlos
Trincao nao s6 esclareceu as duvidas que
eu tinha, como se ofereceu para publicar
as folografias de duas cartas da minha
colec!;,Bo, que demonstravam terem sido
postos em circula!;ao os selos de 25 rei5 ,
cunho 1, e de 100 reis, anteriormente as
datas que entao eram admitidas (ver BoI.etim do CLube Filatelico de PortlL!7uL,
Maio-Junho de 1965, pag. 13).
Trocamos, depois, vasta correspondencia filatelica, e cada carta por mim recebida constituiu uma preciQsa Ii<;ao de
filatelia. Em Mar!;o deste ano, e5crevi-lhe sobre urn problema analogo ao anterior, mas respeitante agora as data:s
de entrada em servi<;o dos selos da primeira emissao de D. Luis. Carlos Trincao
respondeu-me imediatamente, e mais urn :!
vez se prontificou, como eu Ihe pedia, a
publicar a fotografia de uma carta da
minha col€c~ao, com as considera<;oes que
o seu muito saber permitia.
Infelizmente, razoes independentes da minha
vontade retardaram a obten!;ao da fotografia, e s6 a enviei em Setembro ; did'>
depois, recebia a noticia de que Carlos
Trinciio nos tinha deixado. Esta a tristc
razao pela qual estou eu a escrever 0
presente artigo.
Este tern, certamente,
deficiencias: - que elas sejam perdoadas
a urn homem que, vivendo ha longos
anos longe da terra onde nasceu, encotltra

muitas dificuldades para consul tar a blbliografta filatelica portuguesa, anUga e
moderna. Se 0 lei tor encontrar algum
merito no artigo, que este seja a homenag·em prestada por urn modesto filatelista ao excepcional estudioso da filateH"
que foi Carlos Pinto Trinciio.
Ao alto da pagina 93 do livra de Olir
"eira Marques, Hist6ria do seto postat portugues, leem-se as seguintes Hnhas: ~
«Segundo Marsden, 0 cunha II (do sela
de 5 reis da primeira emissiio de D. LuIs)
deve ter apru-ecido por volta de Maio de
1865, porque ele possula uma carta franqui ada com esse selo e carimbada em
25 de Maio. «Ora na minha colec!;iio tenho urn sobrescrito fran quia do com urn
selo de 25 reis e dois de 5 reis, estes do
cunho II, enviado de Porto em 2 de Julho
de 1863 (ver fotografia) . As caracteristicas desta pe!;a sao as seguintes: - sobrescrito constituido par uma folha de papel
dobrada, tendo como endere!;o : Hespanha
- Messrs. Menendez & Barcena - Vigo, e
o carimbo a dais cirtUlos PORTO, 2 JULHO
1863; na parte de tras do sobrescrito tern
tres carimbos : VALENCA 3-7-1963, TUY 3
J . . L 63 ESPANHA, VIGO 4 . . . . 63 PONTEVEDRA. No interior do sobrescrito,
tern escrito: 1863 C H Noble y Murat
Oparto 2 Julio (nao garanta a ortagrafia
Murat). A data 63 e perfeitamente nltida nos quatra carimbos e no escrtto
iI mao pelo destinatario."
Assim, en quanta Marsden pensava que
o selo de 5 reis, cunha II, s6 teria
entrado em servi!;a tres an as depots
do cunha I (Selembro de 62, segundo 0
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AVORES - Dr. Victor Machado de Faria e
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