~"I~~\ PAGAMOS BONS PRE<';OS
POR
SI:RIES ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maior casa filatilica da America. estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Adua 'mente. estamos particularmente interessados
em comprar:
•

•
•
•

I De valor baixo e m~dlo.
lncompletap. novas ou Ilpadas.

SELOS EM dRIES

Completas ou

• ~ELOS ISO LA DOS I Varied adell baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perfeitos
GRAMDES QUAMTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os generos.
MISTURA <AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 MOSSO MEG6CIO DE RETALHO. tamb 6 m de.ejamos comprar quantiJade

mals pequenlls de

~elo&

em selies. de preeo

m~dlo

e mills elevado.

Oueira mandar-nos a sua /isla de olerlas. que merecera a nossa pron
la e cuidadosa alenc;iio.
G R J.. TIS, APE DID 0 I

A nos s a n 0 y a
I 1st a d e c 0 m p r a.
.Os melhores preeos pnr splos tlo~ R<thdo" Unldo" e Canadll.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

H.

IMPORT ADOR

E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.
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Telegramss: HARRISCO BOSTON

INFANTE D. HENRIQUE -
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DO ULTRAMAR PORTUGU£S

(Ver noticia no interior)
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sid1!ncia do sr. Sepny, montou, durante
os quatro meses da sua exist1!neia, Uma
rede de difusao para as informe."oes,
comunlcados e artigos da F.I.P., que
lhe assegura urn enonne audit6rio em
to do 0 mundo. A tradu~o em 12 Hnguas
esta .assegurada por colrubora"oes desinteressadas. Lan"ou-se a ideia de urn
~[)ia da F.I.P.>, e a sua repercurssao
criaria Ulna grande corrente a fBivor da
Federa!<Ao Internaeional.
Aparecerru problemas financeiros na
F.I.P., resultantes do acreseimo de encargos e de actividades. No entanto,
tod~ as Federa"oes filiadas pagaram
as suas quotiza"oes. A Federa!tao Espanhola ofereeeu A F.I.P. medalhas com
o seu c unho. De futuro, havera uma
medalha F.I.P., cujo estatuto, ja elaborado, devers. ser confirmado.
Num certo niimero de palses, existern, a par com as Federa"oes filia.das na F.I.P., outras organiza"oes filatelicas, As vezes importantes, que deveriam ser chamadas a uma coop era"ao com a iF.I.P. Varias propostas es-

tao em estudo, pa;ra pennitir a sua
associa"ao ao trrubalho comum.
Uma sugp.sti!.o da Federa."Ao HUngara, para a<liar a data da Exposi!;ao
Interna.::ional de 1961, em BUdapeste,
para Novembro ou [)ezembro, nii.o fol
. aprovada pelos delegados.
Depois de uma troes. de impressoes
em geral, sobre a 8Jctividade da F.I.P.,
o senhor Berthelot eneerrou a l3essiio
de trabalho dos delegados.

I
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COM BUS TI~V EI S
LUBRIFICANTES

Do Presidente aos seus Consocios,
e do Director aos seus Leitores
o Clube e a

Revista . _As gravuras das capas
e outras gravuras.. As cr6nicas do «Diorio
de L;sboa».. Banquetes e outras despesas
1

GAlCIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

)

Uma vez per todes I

Exposicoo Internacional
de Budapeste 1961
Segundo oflcio da Federa"iio Nacional de Filatelistas Hllngaros, a EXiposl~Ao
Intemaeional de Budapeste tera
lugar em Seternbro de 1961, POor de"cis!i.o
,':a :.... I.P.
Logo que nos sejam fornecidas mais
infoI1ll1a"oes acerea desta manifesta,,!i.o
, fil a telica, anuncia-las-ernos neste Boletim.

MAIO DE 1960

o cClube Filatelico de Portugal,. tem urn
Presidente que superiormente 0 orienta.
Veio para aqui muito contra vontade, arrastado. a forca, trazido por tres homens que
desconhecia totalmente. e que repetida e
teimosamente foram busca.Jo ao seu gabinete de Advogado: cern por cento Advogado.
Veio e encontra-se aqui ha nove anos.
Trabalhou. It.ttou e realizou 0 que esta a
vista, e ele nao tern necessddade de apontar.
E s6 aqui se demorara pouco tempo mais,
ate completar a obra que a si proprio se
impos.
Viu-se, repetidamente. que nenhum dos
invejosos foi capaz {Ie arrasta-lo ou de afasta-lo. Ver-se-a que ele saberli sair no mo-

Pelo
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho

men to pr6prio. E ele, que acima de tudo e
sincero e desassombrado, deolara abertamente que a sua maior ambi!<Ao consiste
em. que a sua saida oSeja sentida por todos ...

2
Esta revista tern urn Director. Um homem que, a bem. dizer sozinho, a transformou daquilo que era, naquilo que agora e.
Niio vale a pena fazer confrontos. Ate porque aquilo que esta revista era, - jli era

2
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grande em relaeao as possibilidades que ela
e 0 Clube entao possuiam.
Passou a publicar-se regularmente, e todos os meses, aurnentou-se 0 n11mero de
paginas, quarenta e mais cada mes, chamaram-se novos colaboradores, criaram-se seceOes permanentes, melhoraram-se 0 papeI,
a composieao e 0 arranjo grafico, multiplicaram-se as gravuras, - e 0 resultado e indiscutivelmente este: A maior e melhor publieaeao filatelica portuguesa, e urna das
maiores e melhores de todo o· mundo!

3
Mas 0 Clube tern milhares de S6cios, e
a revista tern milhares de Leitores.
E acontece este facto trivial: 0 Presidente trabaJha para milhares de S6aios, - e
milhares de S6cios criticam 0 Presidente ...
o Director trabalha para milhares de Leitores, - e milhares de Leitores parece que
nao tern mais que fazer do que criticar 0
Director...

cudos. Quantia bastante importante, numa
revista ·que da prejuizo, e s6 0 nao da
mai~r, merce dos anUncios angariados por
n6s, quase todos, - e nenhum pelos nossos
crfticos, que infelizmente gastam todo 0
seu tempo apenas a criticar-nos ...

6
Tambem ha quem nos acuse de publicannos gravuras a mais...
Esquecem-se, por urn. lado, de que as
gravuras documentam melhor os acontecimentos, e tornam a revista mais leve e mais
atraente.
E esquecem-se, por outro lado, de que
quantas mais gravuras publicannos, mais
ficam em arquivo, a fim de voltarem a ser
publicadas em novas oportunidades. Muitas
das gravuras de aIguns dos nllmeros da
nossa revista, sao gravuras mandadas fazer
anos atras, e que iI'epetimos, eada vez que
se tDrna necessario, ou util, ou simplesmente agradaveI ...

4

7

N6s nunca ligamos muito as crfticas,para nao escrevermos que nunea ligamos
nada...
Mas e lugar comum dizer-se q1,le todas
as regras tern excepeOes, e desta vez-uma
vez por todas! -, resolvemos. responder a
algumas das crfticas contidas numa carta
dirigida a um dos direct ores do Olube, e
a outras formuladas, de quando em onde,
ao cobrador da colectividade. 0 que, ja de
per si, da urna ideia da sem razao <los crftrcos. Pois que <lamosa palavra de honra
de que nunea nenhum deles teve a hombridade <le se nos dirigir a n6s ...

Semelhante e a crftica de se p-ublicarem
muitas gravuras em que aparece a pessoa
do Presidente do Clube, e Director desta
revista ...
Parece intuitivo que, com taJ publieaeao,
se pretende documentar a actividade do
Clube, a fim de que os s6cios e DS leitores
saibam e vejam e sintam, a actuaeao cons·
tante, sincera, entusiastica e desinteressada,
do seu iprincipal! dirigen.te e, a cada passo,
representante.

5
Ora pois, acusam-nos de publicarmos na
capa da revista uma das gravuras publicadas no interior. E perguntam: Falta de gravuras? ... FaIta de assuntos? ...
Nem uma coisa nem outra. Mas a conveniencia de destacar na eapa, no lugar de
pI'imeira e maior visibilidade, urn dos mais
importantes assuntos referidos no interior.
Este argumento bastava. Mas ha outro,
de ordem financeira: poupar uma gravura
nova para a capa. Uma gravura nova que
custaria mais ·do que urna centena de es-

8
Vern, depois, as duas ar6n1icas do «Diario
de Lisboa», publicadas em todos os nllmeros desta revista, e que, espantosamente,
tantos enguJhos causam a tanta gente...
Bm prirneiro lugar, 0 signatario, autor
da seceao filateliea do «Diario de Lisboa:t,
semanal, considera-a como que um complemento desta revista, que, sendo mensaI, nao
pDde ter a actualidade daquela.
Em segundo lugar, fazendo 0 signatario,
na seCC;ao filatelica, dominicaI, do «Diario
de Lisboa», tamanha e por vezes tao escandalosa propaganda do «Clube Filatelico de
Portugal», sem que nunea a redaccao da·
quele jornal Ihe tenha cortado uma Unica
paIavra, - parece-lhe da mais elementar jus-

F. I .. P ..
Da Comissao de Imprensa e Propaganda da Federa!;ao Internacional de
Filatella, com 0 pedido de publica!;ao,
rezEbemos 0 seguinte comunicado:
Acta da Reuniao dos Delegados F.I.P.,
em 81 de Mar!;O de 1960
No dia 31 de Mar!;o, teve lugar, em
Barcelona, por ocasiao do 1.0 Congresso
InternaJCi'Onal de Filatelia e da EJq>osi!;ao InternBicional de iBarcelona,- uma
reuniao dos Delegados a Fed Gra!;ao :(nternaeional de Filatelia.
FizeraJIll-se representar, pelos seus
dclegados, 12 paises, COtIl1 0 fim de trocar impressoes para a prepara!;Ao do
pr6ximo congresso, e de diseutir os multiplos problemas que apareeem diAriam ente numa organiza!;ao internBICional
tiL<> '/asta.
Depois das ·b oas vindas do Prof. Rabasso, Presidente do Circulo Filatelico
de iBarcelona, 0 sr. Berthelot, presidente
da F. I. P., tomou a palavra ;para agradecer aos coleccionadores espanh6is 0
seu affis.vel Bleolhimento, e 0 trabalho
C;ille ti'veram na organiza!;ao da grande
exposi!;ao. Sublinhou a importArucia das
reunioes peri6dicas dos delegados F.I.P.,
(' dos conta-etos multilaterais que ajudam na sua fun!iB.o a Secretaria e 0
Consp.lho da F.I.P.
o Dr. Ophir, presidente da Federa<;ao Israelita, comunicou a assembleia
a nomea!;ao do sr. Berthelot para membro de honra dOl \Museu Filatelico de Jelusalem.
.
No relat6rio, preparado pelo sr. Berthelot, tratou-se em primeiro lugar de
urn trabalho muito imJportante, fornecido pelo sr. Hofinger, presidente da
Oomissao Internacional de Peritagens
Filatelicas. Com efe1to, 0 senhor Hofinger usou de todos os recursos para desmas.:arar perigosas falsifica!;oes' de conjuntos fl1atclicos de cls.ssicos da Romenia. A Comissao Internaciona.1 sera encarregada, a pedido de uma outra federa!;ao filiada na F.I.P., de um trabaIho S'emelhante, muito util para salvaguarda dos eoleClcionadores.
A Comissao de Colec!;oes Tematicas,
atrav;es do seu presidente, sr. Van Per
Auwera, entabulou conversa!;oes com a
FIPCO. Segundo as I1ltlmas m!forma-

goes, existem fortes esperan!;aS de alca.n!;ar resultados concretos, dada a boa
vontade de ambas as partes. Com efeito,
devera chegar-se a urn regulamento 10ternacional para as colec!;oes tematicas,
e deverS. considerar-se urna estreita colruboragao. A maneira de realizar estes
fins ainda nao foi determinada, e esta
previsto novo encontro em Sikrassbourl.
Forarn nomeados, para a comissao de
~ontacto, os srs. Van Der Auwera, Boras, Nikodemus e Ter Oganian. 0 , presidente Berthelot partieipara igualmente nesta reuniao.
Foi abordada e discutida a hipotese
de un.a coopera!;ao com as organiza!;oes
aerofilatelicas. Reconheceu-se a utilidade de in.::luir nos juris das grandes exposi!;oes espeeialistas de questoes aerofilateUcas. Sobre este assunto, 0 presidente lembrou a sua inten!;ao de criar
para cada especializa!iB.D da fl1atelia,
comiss6es tecnieas, de entre as quais
poderiam escolher-se os membros dos
"uris.
. A Comissao contra as EmissOes prejudiciais a Filatelia (presidente, 0 sr.
Lesuer) foi notif1cada de uma queixa
da Federa!;iio Hiingara, aeerca da IUlOmalia resultante de ter sido inclufda 110
index da F.I.P. urn selo emitido em beneflcio da Federa!iB.o Hiingara. 0 Congresso devera resolver este assunto, que
levanta 0 problema dos selos emitidos
com sobretaxa a favor' de urn agrupamento ou exposi!;ao filatel1c a.
tJltimamente, as Administra!;oes );>ostais - sobretudo nos paises que recentemente adquiriram a independ~ncia confiam a venda dos seus selos a firmas comerciais. Esta pratica, na medida em que impede a compra desses
selos em quantidades suficientes nos
postos de correio do pais emissor, e prejudicavel a filatel1a, e a F.I.P. devera
c-hamar a aten!;ao das Administra!;oes
: nteressadas.
A Comissao da Juventude, sob a
responsabilidade do sr. Danesch, tomou
0. en.cargo de elaborar urn regulamento
para as exposi!;oes de jovens no plano
internrucional. E sta Comissao devera facilitar e preparar a coopera!;ao entre os
agrupamentos da juventude.
A Comissao de Lmprensa e Propaganda, formada em Palermo, sob a pre-
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l€Cjlslacao
MINISTERIO DO ULTRAMAR
SERV](;OS DE V AWRES POSTAIS

PORTARIA N.' 17.754
31 de Maio de 1960
Manda emitir e pbr em ciroula«;ao, em
todas as provincias ultramarinas, selos postais comemorativos do 5.' centem'lrio da
morte do Infante D. Henrique, com as dimensOes de 34,5 x 25,4 mm., nas quantidades,
taxas, motivos e cores seguintes :
CABO VERDE:
2$00 (Infante) -- laranja, castarlho,
p['eto, azul, verde, amaralo-torrado e dourado .......... ........... 250.000
GUIN~

2$50 (astrolabig 'llautico) -- lilas,
preto, vermciho, azul, azul-acinzentado e cinzento ........ .......... 250.000
S. TOMe E PRtNCIPE
10$00 (rosa-dos-ventos) -- ve r d e,
vermelho, castanho avennclhado, azul-ultramarino, dourado,
azul- acinzentado, cinzento e
azul-escuro .................. ...... .. ..... 200.000
ANGOLA:
2$50 (pormenor da carta de M1ra)

-- cinzento, a mar e I o-palha,
azul-escuro, azul, verde, vermeIho, castaRho, laranja, dourado
e preto ................... .................
MOc.;AMBIQUE:
5$00 (caravela) -- verde-amarelado,
azul-claro, castanho, laranja,
verde-claro, azul-escuro, dourado, preto e vermelho .. .. ........
ESTADO DA INDIA:
3$00 (brazao de aI'Iilas do Infante)
-- lilas, dourado, verde, azul,
vermelho, creme, vel'IIlelho tijolo, preto, castarlho e amarelo .... ........ .... .......... .. .... .. ...... ..
MACAU:
2 Patacas (esfera armilar com faixa
zodiacal) -- ama['elo - torrado,
castanho, preto, verde, verde-azeitona e amarelo-palha .......
TIMOR:
4$50 Cdivisa do Infante com as suas
cores) -- verde, azul, vermelho-tLjolo, verde-escuro, preto, rosa, doUtrado, cinzento,azulado e
rosa-vermalho .......... .. ..............
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750.000

750.000

350.000

250.000

200.000

NAS

..

ti«;a .fazer uma propaganda, bastante menor
e bastante menos import ante, daquele jornal, nas paginas desta revista.
Em terceiro lugar, escrevendo 0 signata·
rio quatro artigos por m~ no «Diario de
Usboa», sobre os assuntos mais importantes ou mais actuais, da Filatelia, -- e fora
de duvida que, dos quatro, dois dales, os
mais importantes au mais actuais, devern
interessar aos leitores desta revista filatelica.
Em quarto IUtgar, 0 autor desses artigos
do «Diario de Usboa», sobre assuntos importantes e actuais, e evid.ente que, depois
de os escrever, ele que e amador, e felizmente tern muito roais que fazer, -- nao tern paciencia nem tempo para escrever novos artigos sobre os mesmos assuntos, para esta
revista.
E, se tanto e necessario, em quinto lugar, 0 Director desta revista, que e simples
amador, e tern muito menos tempo livre
do que aquele que da ao Clube e a Revista,
pelo que nenhuns outros artigos assinados
aqui publica, -- parece que deve ter 0 direito
de publicar duas cr6nicas do uDiano de
Lisboa», assinadas com duas modestas iniciais, e que ocupam apenas urna pequena
pagina -- em trinta a quarerut:a, que ele
conseguiu que, mensaJrnente, estla Revista
tenha ...

9

aquas
USE

quentes

GAICIDlA
UMA CHA·MA VIVA ONDE QUfR QUE VIVAI

Chegamos fi'llalmente aos banquetes. Parece que ha S6cios e Leitores que nao aceitam de boamente que 0 seu Presidente e
Director jante todos os dias, -- e ofere«;a
urn banquete de quando em onde...
Duas paJavras devem bastar, para ensinar os ignorantes.
e urna, que 0 Presidente e Director,
ciente de que a Filatelia e, acima de tudo,
Amizade, Fraternidade e Solidariedade, preocupa-se sempre, natural e sinceramente, ern
receber e acarinhar todos os filatelistas, nacionais ou estrangeiros, que dele se aproximam, au de quem ele se aproxima.
E e outr,fl, que todos esses e outros jantares, foram e sao pagos por ele. Em nove
anos de presiden.cia do Clube e de direc«;ao da Revista, nao houve urn banquete,
urn ramo de flores, qualquer outro p['esente,
dos muitos que ele faz, nem uma presen«;a
em qualquer Exposi<;ao Filatelica, mesmo

3

na provincia, nem transportes nem hoteis,
ou cartas, telefonemas, mesmo talegramas,
l':eIll nada, absolutamente nada, -- de que
lenha apresentado conta.
Sabem is to aquelesque com ele trabalham, no Clube e na reV'ista. Mas parece
ser necessano que 0 saibam tamb6m aqueles que tanto tempo tem para farer estas
criticas, -- mas infelizmente nao 0 tern para
fazer 0 meSIllO que ale faz I

10
E ele quase faz tudo. Desculpem-nos a
imodestia, mas a verdade e que ele, semanalmente, Ie e responde a dezenas de oftcios
e cartas, Ie e assina dezenas de cheques,
atende reolama«;5es, organiza ou convence
os seus amigos a organizarem eJqlosi~Oes
filatelicas, rpatrocina-as moral e materialmente, redige os respectivos regulamentos,
estabelece contactos nacionais e internacionais, organiza banquetes e oferece lembran«;as, redigea Revista, retoca mui,tos dos
artigos dos colaboradores, emenda as
primeiras provas, reve as p'rovas de pagina~ao, e atende visit antes, mostra a sede,
da explica«;Oes, faz e recebe telefonemas,
pede animcios, arranja s6cios, massaara os
Amigos, fica a dever-lhes favares, paga cerca
de duzentos escudos de cotas por m~, dele,
da mulher e dos filhos, -- e ainda por cima
e criticado como ninguem, e tern necessidade de vir aqui dizer e grit>ar isto tudo ...
Pois que fique dito, -- mas de uma vez
por todas!

EM 1960
,
EM

v
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SABE

SJ\COR
Atraves das estradas de Portugal
poe a disposicoo dos automobiHstas
os- seus postos de abastecimento

.. 0 primeiro serv1!<0 postal f01 fundado em 1505, pelo PriDlcipe Fran-c1s Von
Taxis, em Thorn e Taxis, agora integrada aa .A.le:rnaruha.
.. Em 1892, Goston Leroux, coleccionador franc~s, f01 morto por causa
dos selos. Leroux nao quis vender 0 seu
duplicado do raro selo de 2c., emitido
pelos MissiOniB.rios Hawaianos, a urn
amigo, HectO!r Girov. Este entao ma.tou-o, e 8ipoderou-se do selo.
.. 0 primeiro selo no mundo que figurou urn animal, foi 0 de 3 d. Castor,
emitido pelo Canada, vendido pela primeira '-ez em 29 de Albril de 185-1.
1.<'oi reproduzido na serie em.itida em
1951, com 0 valQr de 15 c., que comemorou 0 centenario do selo postal Canat!iano.
.. Charles Connell, chefe dos correios de New BrunswiClk, emitiu, em
1860, sem para isso estar autorizado,
urn selo de 5 c com 0 seu retrato. Os
exemplares deste selo sao agora vendidos por 100 HllIras aproximadamente,
Ilada.

SACOR -

POSTO DE ABAS'fECIMENTO DE SOUSEL

,

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

'" Os unicos selos brita.nt.cos que
foram emitidos sem filigrana foram os
10d e 0 Is. de 1847.
'" A primelra maqulna de carimbar
foi Inventada por Pearson Hill, irmao
rio Inventor do selo postal, Sir. Rowland
aill.
.. Os denteados mais 18lrgos siio os
das series de 1868 da Turquia. Den... eado Ii.
(Do Ambassador of Unique
Pen Pal's League)
.. Ulm.a das maiores noticias deste
ano, pelo menos da 'Vida filaMlica dos
U. S. A., foi a venda de Scott Publications me., para as firmas editoras Ik
revistas Esquire e Gordon Harmer, em
conjunto. lsto "quer dizer que, futwra.mente, 0 CataIogo Scott e os Albuns serao editados e vendidos por uma firma
sem experiencia filateUca.
(Do Rep6rter iFilateUco, n.o 28)
'" Pr6ximas emissoes na Hungr1a:
- XV anllversario da proclarna.~ao da Republica Popular
- Jogos Olimpicos de Rama
- Oia do Belo
- Obras de pintores h11ngaros
'" Em Berlim OC1dentaI, estao 3Jlunciadas as novas emissOes seguintes:

QUE 1• • • •
-

9 de Junho, Obras de .AssisWncia a Infll.ncia
- 30 de Junho, Walther Scheiber
- Setem,b ro, serie definiti'Va3- val, coon 0 Presidente Lubke
e 12 val. com a Porta de Brandeburgo
'" Brevemente, a ColOmbia poe em
circulagiio uma serie dedicada ao Dr.
:\fonso ; .opes.
.. Na Checoslovaquia, anuncia-se que
a serie dos XVII Jogos OlImpicos sera
posta em circulagao no mes de Junho.
'" Pr6ximas emisSoes em ltAlia:
- Expedigao dos Mil
- 350.° aniv. da morte de Caravaggio
.
- Vittorio Bottego
Camillo Cavour
- S. VIcente de Paula
-- ~ Europa>
- Jogos Olimpicos
'" Foram encomendados tr~s selos a
Bradbury, Wilkinson & C. a, para comemorar 0 Centenario do Correio nas Honduras Brlta,nicas.

ESCRITClRIO

FILAT~LICO

Fundado em 1920

f. CASTEL·BRANCO
& fILHO, L.DA
Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades.
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista
Avenida Rocha Pdris. 54-I."
A~artado n." 44
VIANA DO CASTELO
Portugal
Telefone n." 22020
End. TelegrMico: REPERFlLA

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SACOS DE PAPEL

SELOS DE PORTUGAL

-em-

- E ULTRAMAR

Ovar - Argoncilhe - Serzedo
Olelros - Porlo

-SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA
E BOSTAIS MAXIMOS

Manuel Francisco do
Couto & Filhos

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

MATERIAL

TeleJones

FILAT~LICO

92
234

PA~OS DE IRAHDl0

Fabrlco de cartollnas e todos os
papels fracclonados em resmas
- - - - • boblnes - - - -

BARATA DAS NEVES

Fabrico manual •
mecanico de lacol

Av. da Liberdade, 1644.o -Sala 12
LISBOA 2

Escrlt6rlo

(Por carrespondencia)

e

Sede

em

S. PAlO DE OLEIROS

Automatica Electrica Portugueso l
S. A. R. L.
Fabricantes de material telef6nico
e de
Sinalizacao
FAIRleA

SED E
Av. SId6nlo Pals-18-1.
Tel. 57146

AUTOMATICA

D

Avenlda Infante Santo - C. Rulvo
Tej.389019
EL~CTRICA PORT~GUESA
S. A. R. L.

LISIOA

Assotlada aD 6rupo de [ompanblas I. T. f.
INGLATERRA

SEMPRE EDUARDO COHEN
Quase tudo que nos Ultimos anos se tern
feito neste Clube, _ou tern side realizado por
este Clube, - deve-se a coIlabora!;ao dos
nossos Amigos, a cabe!;a dos qmiis, e a
grande altura, temos de colocar Eduardo
Cohen.
Tanto pelos anUncios que, pela sua privilegiada situa!;ao na prestigiosa SACOR nos
tern side concedidos, e agora com carActer
permanente, .como pelos frequentes subsidios pessoais, Eduardo Cohen e, de longe,
o malOr benemerito do "Olube Filatcmco de
Portugal» e da Filatelia Portuguesa.
Mas seja-nos pel'IIlitido assinalar que, se
o eminente filatelista Eduardo Cohen, nosso
queridissimo Amigo, tern lugar de honraou tern de te-Io! - nas sallas do nosso Clube,
- ele possui desde ja, e para todo 0 sempre, lugar muito especial no nosso cora!;ao!

E AGORA JOSE OOHEN
Mas 0 filatelista Eduardo Cohen vai continuar-se no filatelista Jose Cohen. E faJa-

mos de Jose Cohen, que e urna ceIlteza para nao falarmos do Eduardito, que e apenas urna promessa._.
Pois Jose Cohen segue as model ares pisadas de seu Pai, e nao apenas como filatelista, mas tambem, generosamente como
benemerito do seu e nosso Clube. '
. Nao lhe e~essamos os nossos agradeClmentos, de que ele, cOIllCerteza, nao esta
a espera. Mas, mais simplesmente, limitamo-nos a envolve-Io no mesmo abra!;X) que aqui deixamos para seu Pai.
E que de Jose Cohen, e tamb6m do
~duardito, se possa dizer urn dia, que deseJamos venha longe, como ldiziam os gregos,
quando urn dos seus grandes morria na
guerra:
- Que 0 Filho seja ainda maior e melh()r
do que 0 Pail

AS MEDALHAS DA EXPOSIQkO
DE BARCEiJONA
Por sugestao nossa, ao ilustre Embaixador da Alemanha Ocidental em Lisboa, as
me.dalhas obtidas em Hamburgo pelos filateltstas portugueses, foram-Ihes aqui entregues, numa cerimonia singela mas significativa e bem interessante, no edif£cio da
Embaixada, como opartunamente noticidmos.
I dentica sugestao fizemos recentemente
ao eminente filatelista e nosso querido Amigo Jose Maria Barrds Feliu, quanto as medalhas ganhas pelos filatelistas portugueses
na recente Exposi9aO Filatelica Internacional Barcelona-60, pelo que esperamos que
elas nos sejam entregues em semelhante cerimonia na Embaixada de Espanha, 0 que
servird para estreitar ctinda mais os ICl90S
de amizade IusO-espanhola.

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL
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:£ I INISTRO

ARIEH MIRON

o ilustre diplomata e nosso querido Ami-

go Arieh Miron, que em Lisboa, com raro
brilho, exerceu 0 cargo de Consul Geral
de Israel, contribuindo poderosamente para
o estreitam.ento das relac;5es IUsO-israelitas,
e que designadamente muito contribuiu para
a propaganda e 0 prestigio dos selos de Israel em Portugal, quer colaborando na exposic;ao de selos de Israel, que 0 nosso Clu.be rea1izou na uCasa das Beiras», quer organizando a notavel Exposic;ao de Moedas e
Selos de Israel, no salao do Secretariado
Nacional de Infonnac;ao, - acaba de ser promovido, e colocado, como Ministro, na Embaixada de Israel em Londres.
Lamentando proftmdamente a saida de
Arieh Miron do nosso pais, onde tantas amizades e tantas simpatias conquistou, deixamos-lhe aqui urn abrac;o de parabens pela
honrosa e merecida promoc;ao.

los, anterior proprietario do «Mercado Filatelico», do Porto, e editor do conhecido, «Cataloga Simoes Ferreira», que valiosos servi{:os prestou a. Filatelia portuguesa, contribuindo, de modo especial, para a sua propaganda e prestigio no norte do Pals.

•

Lal1lentando sinceral1lente a morte de Artur de Vasconcelos, deixamos aqui sentidos
pesames a. familia enlutada.

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

A

Manifestacoes filatelicas

Manifestaoao Fi latelica Europeia
Organizada pelo cir.culo FilateMco
Tr;estino, e para comemorar 0 40. aniversario da sua fundagao, realiza-se, de
::6 a 29 de Junho ipIl"6ximo, nos saloes
da Estagao Maritima de Trieste, uma
<:'M anifestac;ao Filatelica Europeia;), ,!ompreendo uma Exposigao e urna Reuniao
Comercial.
Todos os assuntos referentes a csta
rn.anifestagao, sao tratados pelo Comitato Organizzatore delle Manifestazioni
del Quarentennio - Trieste - Via Torrebianca 20 - Halia.
MOBRIA,-1960
De 26 de Agosto a 4 de Setembro
de 1960, realizar-se-a em Berlim uma
exposiC;ao intel1l1acional de filatelia construtiva (MOBIRIA - iMotiv - Briefmarken - Ausstellung), conjuntamente com
o 11.° Congresso da cFlP'CO;), sendo
este comemorativo do 10. aniversario
I~a F'JIPiCO.
0

ARTUR DE VASCONCEIJOS
Em S. Paulo, Brasil, onde fixara residencia, acaba de falecer, inesperadamente,
o comerciante de selos Artur de Vasconce-

/

0

A Class e de Competic;ao da exposigao .::ompreendera 4 grupos:
a} colecc;oes gerais de filatelia cons~rutiva,

b} correia a ereo (hist6rias, foguetoes e satelites)
c} assuntos religiosos
d} Europa - nac;oes Uillidas.
Durante 0 petfodo de ExposiC;a.o, havera um posta de correia especial, obliterac;oes comemora tivas, sobrescritos de
I." dia de em!ssao, sobrescritos especiais. confer~n cias , local de trocas, standes de .::omerciantes, etc.
o 'Perfodo de inscric;ao termina em
31" de iMaio de 1960. Todas as informac;oes sao forne cidos por
Mr. Heinz Hodrn
Berlim - Ch rurlottenboenz 9
Gardes-des-Corpos Skr. 1 2
BerUm Wes
Alemanha

SEVERA

RUA DhS GAVEAS, 55-57

,

TELEF.34,006

*

*

LISBOA

HAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas

A. Molder

A

esta sempre compradora de coleq:oes, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpressoes, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO"\ que
traz utna larga lista de selos, com os prec;os de venda.
ou fac;a 0 seu pedido por manc0lista, 0 qual sera prontamente executado.

Hua 1.0 de Oezembro, 101 • 3. (elevador)
0

Al3ERTO TODA A NOlTE
dUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

• Telefone

21 5 f 4

LISBOA

•
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Envie 100-200 selos de Portugal e Ultramar, recebera de Itilla_ - O. Carletti
Corso Leece 31-20 - Torino - Italia.
FILA'DELIoSTAS iDE OiRTUGAI.J Y
ULTRiA.U\{AR Envio series de colonias surtidas contra sellos de UltramJar
Portugues (12 sellos por serie) usados.
Na escribo primeiro_ Contesto siernpre
vuelta correo. - Jose Gonzalez Santiago - Calle General Varela 19 - Escalera e Bajo Derecha - Madrid 20 EIsp'aJIlha.
ANO MUNiDIAL DOS RIEFlUGLADOS - JOGOS OL1!MPIOOS 196() (ITALJA E U. S. A) - As vedetas do Inomento! - Niio deixe de adqulTir qualquer destes temas, verdadeiras vedetas
filatelicas do ano de 1960. Forne!;o todas as series ja emitidas, e as que 0
venham a. ser, a bons pre!;os, atmves
do meu Serivi!;o de Novidade.
Listas de pre!<os, brevemente em distribui!;ao.
Se ainda nao recebeu 0 meu pre!<ario para 1960, pe ~-o agora, antes que
s e esgote. S1!lRGlIO W. DE SOUSA SIMOES - Selos e Material FilateUco
C ALD~ DA RlA.INHA.
Arturo Bressel - P. O. Box, 232 - Zaragoza - Espanha. Deseja trocar nelos de Esparnha com coleccionadores
[lortugueses.

Wanted stamps from Portugal, Portugueses Overseas, Greece, Turkey Give
Poland, Germany, Russia, Czechoslovakia, Scandinavia, Wantlrist Yvert. F. D.
C. - Jerlc.h iByton - Rycerska 8/ 12 Pol6nia.
Compram-se os Boletims do C. F. P.
n.' s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Oferta com pre!;o a Secretaria do Ciube,
ao n." 7..5.
Selos com erros, novos, de Portugal
e Ultramar, compro, pagando bern. Carta a Secretal'ia, ao n.O 22.

Dou selos novos do Br8lSil por
identicos de Portugal e UJtramar,
Ghana e tematicos de escutismo.

CARSIL
EM

QUALQUER PARTE, PECA
LANIF1CIOS CARSIL!
UM FATO CARSIL
VALE POR MIL!
E, AL~M DE BOM,
~

DE FINO TOM!

R. Duvivier, 37 - Apt. 1201 - Rio
de Janeiro - Copacabana - Brasil

Selos de Portugal e' Ultramar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo 0 material filatelico

BASTOS & CAMPOS, LDA
R. MARIA ANDRADE, 55

Telet. 834108
LlSBOA

(PORTUGAL)

FILATELICA

~

o

~

Franklim Kuperman - Rua Os car
Freire, 1492 - Sao Paulo - Brasil Dou mundiais pOr Israel, ONU, Col6n1as
Espanholas, Escotismo e F.eira Mundial
de ~l'uxelas.

ARTUR SOUSA LOPES
Troco selos temAticos de todo 0 mundo. Series novas de animais, desportos,
flores, bandeiras e pintura. Dou series
completas, .novas e usadas, e selos por
mancolista. Papel timbrado de barcos e
h6teis. Postais ilustrados novos, e cal-

~
U

xas de f6sforos. Por selos de Portugal
e Ultramar, mesmo repetidos. Vendo
caMlogo Scott's 1958 em born estado,
completo. Carlos da Silva Moreira Vivenda Oliveira. - Cabe!;o de Montafhique.

(.IJ

>

Continuam os trabalhos de organlza!;aO da V Exposi!;ao Filatelica Nacional, Lisbon-60, iniciaUva da Federa- !;ao Portuguesa de iFilatelia, e realizada por urna Comissao Executiva constituida pel os srs. 'b rigadeiro Cunha Lamas, prof. doutor Oarlos Trrlnca.o,
Eduardo Cohen, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, comandante Fernando
de Barros, eng." Ant6nio Ellidio de Santos e dr. Jorge de Melo Vieira.
E s ta Exposl¢o deve realiza.r-se em
Outubro pr6ximo, integrada nas comemoraGoes henriquinas, e com 0 patrocinib do Minist~rio das Comunica!;oes,
qUE', pelo fundo especial dos C.T.T.,
criado pelo Estatuto do Selo, the conc.edell 0 subsidio de cern mil escudos,
e autorizou ja a emissao de urn selo
com emora tivo.
Reservando para 0 pr6ximo nfunero
a pubUca!;ao dos nomes dos comissArios
ja nocneados, inserimos hoje 0 respectiv~
REGULAMENTO
Art.o 1.0 - Por iniciativa da Federagao Portuguesa de Filatelia, realizar-se-a, na I." Quinzena de Novembro de
1960, a V m,q,osi¢o Filatelica Nacio-

nal, LISBlOA-60.

Art." 2.· - A EXlPosi!;ii.o reger-se-A
pelo Regulamento da F. P. F. para as
Exposi!;oes Filatelicas Portuguesas, e
pelo presente regulamento particular.
Art.· 3.· - Admitem-~e nesta ExpoI:igao:
'
1. Marcas postais anteriores a cria¢o dos selos adesivos (Prefilate!ia).
2. Selos adesivos do correio, telegrafo e telefone, e blocos.
3. Inteiros postais.

•

3. iProjectos, ensaios e provas.
5. Reimpressoes.
6. Carimbos e oblitera!<oes postais
e telegMficas.
7. Falsifica!<oes.
8. Literatura filatelica.
Art. o 4." - Podem inscrever-se como eXlPositores os coleccionadores, clubes ou outras agremia!<oes filatelicas,
e os comerciantes da especialldade_
As colec!;oes ou material a expor deverno ser propriedade exclusiva dos exposltores.
Os expositores poderno usar urn
pseud6nlmo.
Art.O 5.· - Os pedidos de inscri¢o
provis6ria, em triplicado, deverao ser
enviados a Comissao Executiva Bite 15
de Julho proximo.
A Comissao Executiva comunicaI'B.
ao interessado a aceita!<lio da sua inscrigiio, com indica!;ao do nfunero de
quadros atribuido, e 0 interessado confirmara a sua inscrl!<8.o aM 30 de Setembro, a fim de esta ser considerada
.1efinitiva.
A assinatura do pedido de inscri!;ao
equiIVale a aceita!<8.o, pelo expositor, do
presente regulamento.
Art.o 6." - - Os ipedidos de inecri¢o
devem conter urna deecri!<lio do material a expor, e a rela!<8o dos premtos
obtidos em exposi!;oes anterlores_
Os pedidos poderao Ber acompa.nhados de fotografias de pe!<a5 interesBantes. que a Comissao Executiva reproduzira, se 0 entender, no Catalogo da
Exposi¢o.
Art.· 7.· - Compete a Cormissao Exe-cutiva a admissao, no todo ou em parLe, das colec!<oes Ii. expor.
Quando 0 material eXceder 0 espa-

•
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disponIvel, 0 seu complemento sera
8JpreseIftado ao Juri.
Art.· 8.° - Em principio, sera limitado 0 espa!;o reservado a cada exposit.or.
A Comissao Executive. reserva-se 0
direito de repartir, como entender melhor, 0 espa!;o disponivel, e, por consequencia. de reduzir ou anular as particip~oes inscritas.
Art.o 9.° - Os e~ositores pagarao
aluguer dos quadros que ocuparem, A
raziio de 50$00 por eada quadro de cerca de Ulll metro quadrado.
Art.· 10.· -As parliclpa!iOes serao
incluidas nas seguintes classes:
Classe Oficial: iPartici!pa!<Ao de entidades oficials portuguesas.
Classe de Bonm: Colec!;oes ja premiadas 'C Dnl medalha de Duro numa cxposigao internacional, ou em duas exposi!;oes nac.ionais.
Esta classe sera aspresentada numa
2.· fase da Exposi!;ilo.
Fora de Concurso: Colec!;oes dos
membros do JUri e de coleocionadores
convidados especialmente.
Classe de Competl!;iLo, cornpreendendo as seg.uintes diviSOes:
'
Divislio 1. Portugal.
>
2. TIhas Adja:centes.
>
3. Provincias Ultra:marlnaS.
)
4. Brasil.
:.
5. Europa e Posse~es do
tntramar.
>
6. Palses fora da Europa.
:.
7. Correio aereo.
>
8. Colec!;oes tematicas.
:.
9. Literatura.
Nas divisoes 1, 2 e 3, as participa!;oes serno agrupadas, tanto quanta possivel, nas seguintes subdilvisoes:
1. Colec!;oes de selos tipo.
2. Colec!;Oes especializadas e de estudo, com provas, variedades c
falsos postais.
3. Inteiros postais.
4. Marcas postais.
5. iProjectos, ensaios e provas.
6. Reimpressoes.
Art." 11.· - A Comissao Executiva
nomeare, de acordo com a Federal<ilo
Portuguesa de Filatelia, urn JUri, com
urn mInimo de cinco mernbros, que entre si designarao 0 presidente. 0 Juri
julgara Bern recurso.
A composil<8.o do .Juri sem publieada
I'portun8Jffiente.

ANONCIOS

Art.· 12.· - 0 Juri atribuira os seguintes I remios:
- Grande Premio Lisboa-60.
- Medalhas de ouro, vernneil, prata,
bronze prateado e bronze.
- Men!toes honrosas.
- Outros premios postos a sua disposi!tiio.
Art.· 13.·'- A Comissiio Executiva
tomara as medidas necessarias pa;ra a
prote,c!t8.o do ,material a expor, mas declina toda a responS8.lbilidade por perdas ou danos causados no mesmo.
Art.· 14.° -- Os expositores tern a Jiberdade de segurar as suas colec!toes
contra todos os rlscos que entenderem.
A Comissao Executiva pode, se os
expositores 0 deaejarelIl, encarregar-se
do seguro do material a expor, em Ulllla
Compa:nhia de Seguros portuguesa, sem
que por isso assuma qualquer responr.abilidade.
Art.· 15.· - 0 material a expor devera estar em poder da Comisslio Executiva ate 4 dias antes do dia da inaugural<iio da EXlposi!tiio.
Serno dadas todas as fa'Cilidades nos
expositores que desejarean montar pessoalmente as suas colec!;oes.
Art." 16.· - A Comisslio Executiva
reserva-se 0 direito de, com 0 acordo
da Federa!;ao Portuguesa de Fllatelia,
introduzir neste regularnento quaisquer
aditarnentos que julgar necessarios, os
quais serno comunicados a todos os Interessados.
Art.· 17.· - Nos casos omissos no
presente regularnento, a Comiss!io lllxecutiva resolvera discriclonAriamente.

CASA FILATtLICA
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GABRIEL

Rosslo 93_3. Sala 67 - Tel. 31817
Lisboa 2
D

Comllra. vende ~elo~ de Portugal.
Ultramar I! Estrangeiros.
Fornecp. pnr m"ncoli~ta contra
reembolso ou dep6sitO.
ComprR e vpnde pncntps pPQlHnrs e
grandI'S de Portugal e UltraUlar.
Aceita em pagamento selos vulgares
em quanUdade.

•

Pago bem. Portugal
e Ultramar.Colecccles,
pacCltes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigos e modernos. Bons descontos. Lista preco s
GRATIS

Ferreira da SUva - Pral<a do Municipio.
32-5.' (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassa1m, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS,
CFP, CIF, NPS. Fomece seloa portuguesea, especialmente IndIa; Envelopes de
I.· Dla; Maxim08 e Intelros. Pre~ario a
pedido.
Vendo selos de Portugal e Ultra:mar,
com desconto de 50%+20%, e estrangelros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
-Rua de Mo!;amblque, 56-3.·-Esq.~Lls
boa - Tele.fone 842083.
Grandes - e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou tntramar Portugu!!s, troco por selos para a sua colec\lao, mediante maneoUsta.
SANCHO OSORIO
Rue da Madelena, 80-3." -

LlSBOA

Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. Desejo receber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. Alem disso, temAticos de
animais, flores e crian~as, novos. Dou Brasil, Argentina, revistas, moedas ou selos em
geral. Corr. port., ing!., esp. e alemao.
Envie 150 selos grande fonnato (maximo
5 de cada) do seu pais ou vizinho, e enviarei
em troca 150 grande fonnato da Belgica e
Europa. Leon Moyar - Rue de la Calandre,
11 - Gand - Belgica.
Deseo series completas nuevas de Portwgal, ItaIia, Francia, Holanda, Alemania,
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, Hungria,
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series completas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Europa, base Yvert 1960, por mancolista. NICOLAS MLRANDA - Amparo, 88 - Madrid.

ECONOMICOS
ESORIT6RIO FILATllLICO
de JOo.o M . da Cunha
Material fiIatelico - Material plastico Hawid
- Oharneiras Philorga - Selos para Colec~Oes. - C. P. 510 BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOI1respondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - BrasiL
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a seoretaria do Clube, ao n." 22.
Ultramar Portugues, Col6nias espanholas,
inglesas, francesas, usadas en buen estado,
me interesan, por nuevas en series completas day nuevas; en canje doy commemorativas y aereas de America Latina, base
Yvert 1960, envios certificados a Eduardo
Urbano Robles - Apartado, 4741 - Lima Peru. OFP 3278.
CARTAS ANTIGAS, COM au SEM SELOS: Troco, ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Olube, ao n.· 22.
Alberto Abrantes - Rua Tenente Ferreira
Durao, 7_3.·, Esq. - Lisboa 3. Portugal. Deseja trocar e comprar selos novos e usados,
por mancolista, base Yvert. Selos de Portugal e Ultramar Portugues, e de to do 0
mundo, tematicos de. flores, animais, desportivos e centemirios 'do selo. CorresPQJIlJcI.encia em portugues, espanhol, frances e ingles.
Gyorgyi Antal - Szekely Bertala
U. 2/c. - Budapest VI - Hungria. Je
desire echanger deS' timbres-poste a,vec
tous les pays du monde entier. J'offre
des timbres-poste hongrois, russes, roumains et polonais.
Gunars Birkmanis, Poste Restante,
Riga, Latvia, U. S. S. R., deseja entrar
em contacto 'COm coleccionadores portugueses para trocaT selos. Agrade'ce
que the escrevam. Deseja selos de Portugal e Ultramar, novos, em series r.ompJetas, que troca com base no valor
Yvert, ou mediante acordo. linteressam-lhe 19ual'mente postais tlustrados.
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Porto -

Porto -

2 de Margo de 1960 - S. I. R.
- Rua de S. Jose
2 de Margo de 1960 - Esw-gao
de Correio da Batalha

- Rua de S. Jose
2 de· Maio de 1960 - Esw-gao
dos Correios da Batalha

Carimbos comemorativos
1." Exposigao Fllatelica do sport Lisboa
c i3enfica

ANO MUNDIAL DO REFUGliADO

Lis boa - 16 de .A!bril de 1960 - Usado
no Pos to de correio instalado na Exposi:;ao, n a rua Jardim do Regedor, 9.
1." Voo Porto-Londres pelos T. A. ?

Lisboa -

7 de Abril de 1960 - Rua de S ..rose
Porto - 7 de Abril de 1960 dos Correios da Batalha

S. I. R.

Estagao

AERO CLUlBE DE PORTUGAL
Lisboa - 2 de Maio de 1960 - S. I. R.

Cavalcanti, 815 - Jundiai - S.
Paulo - (M/A) Po. T. C. V. N.
U. 60. 3. 90.
3702- Helio Gomes Pimentel - Rua Desembargador Trindade, 240 Campina Grande - Parafba
?o W.
3711----Ricardo Pena Assis - Rua Joao
Pinheiro, 375 - Caratinga - (M)
Es, Po, iFr, T. N. U. 60'.

ESTADOS UNIDOS
3714--Joseph D. Barreto -

14 Corson

_.

DO

,

ttlrlO

Carimbos do 1." dia de circuJa!;iio

Lisboa -

2 CRoNICAS.

Porto -

12 de Maio de 1960.

St. - Lowell 60. 1. 2. 30.

iMass -

T. N. U.

HUNGRIA
3697- Gyorgyi Antal - szekely Bertala
U 2/ C Budapest VI - T. 60.

URUGUAY
3,709- Hosmar Gerin Cluzet - Calle
Mar'.,eUno Dfaz y Garcia, 9
Apt. 3 - Montevideu - T. N.
U. GO.

Ainda e sempre, os
8elos de Israel
o interesse que. no nosso Pais como,
alias, em to do 0 iMundo, estao a despertar os selos de Israel, eIllContra-se plenamente justificado nos belos ex.emplares da notavel e~osigao <Moedas e Belos de Israel, terra da Bi>blia:., patente
num dos saloes do Secretariado Nacional da iInformagao, Cultura e Turismo.
11: que se trata, efectivamente, de selos belos, mas, mais do que isto, todos
eles belos: excelente roncepgao, bom desenho, agradavel colorido e perfeitissima
:mp,ressao.
Conjunto de qualidade que os destaca
de entre os selos de todo 0 Mundo, e de
tal modo que chega a criar-lhes urna
como que personalidade. Certos selos
franceses sao indubitAVlelmente franceses, a qualquer distAn cia. Mas todos os
selos de Israel sao de Israel, mesmo aem
n6s lermos as legendas...
Tudo isto contribui p8lra que os selos
de Israel eejam dos mais coleooionados
e disputados, c dos mais valorizados, de
todo 0 Mundo.
E s6 assim se explica que urn rnestre de selos, urn coleccionador de selos
classicos POT excelencia, 0 prof. dr. Carlos Trincao, que de Portugal s6 colecciona os selos das nossaB tres primeiras emissoes - , coleccione tambe.m selos de Isra'el, e os apresente em publico,
naquela interessante exposigiio do Secretariado Nacional da Informa!liio e
'::::Ultura.
Exposigilo mais do que Interessante,
notavel mesmo, ate pela ligagiio e conjugugao dos selos com as moedas, pelo
que justamente aqui a recomenda.mos a
todos os nossos leitores. - V. C.

Nova gerencia do Clube
Filatelico de Portugal
Demos ja noticia. da recente .eleigiio
dos novos corpos directivos da ~dera
!;ao Portuguesa de Filatelia, encabeQados pelos nomes prestigiosos dos srs.
prof. doutor Carlos Trlnciio e Eduardo
Cohen.
Hoje; com 0 atraso proveniente da
nao publlcagiio dos jornais no 1." de
Maio, queremos noticlar 0 resultado da
eleigiio dos novas corpos gerentes do
Clube FilateIico de Portugal, realizada
poUo:!o mais ou menos na mesma altura,
com 0 resultado seguinte:
Assembleia geral - Dr. Fernando
Baptista da Silva., presidente; capltiio
Sid6nio Pais, 'vice-presidente; Jose Manuel Rebelo de Sousa e Rolando Alvaro
Mendoll!ia, secr!ltarlos.
Direcgao - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidentJe; coronel Fa-ancisco Cardoso Salgado, t:lenente-coronel
Godefroy de Abreu Limi:I., dr. Ant6nio
d'Almeida Ftgueiredo, dr. Jorge de
Melo Vieira, eng." Vitor Pinheiro, capitao Francisco Lemos da Silveira e dr.
Romano Caldeira Ciimara, \rogais.
Conselho FiSlcal~Eng." Aurelio Marcos Pereira, dr. Cecilio F1ernandes e lDQjor Jose Julio da Silva, efectivos; Ant6nio Carvalho IMiarques e dr. Jose Ferreira Gomes da Costa, substitutos.
Eleigao tirada por unanimidade, ela
constituiu uma re'condugiio quase total,
mas com 0 aparecimento de alguns nomes novos nos cor.pos dire~tivos do
dube, os dos srs. capitiio Sid6nio Pais,
dr. ~ci1io Fernandes, capitiio Leirnos da
Silveira, eng." VItor Pinheiro e Rolando
Alvaro Mendon!<8-, de cuja dinAmica 00tuagiio, diremos melhor, de cuja juventude animosa muito esperam as inUmeras e permanen.tes actividades do Clube
Filatelico de Portugal. - V. C.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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DES MfMBRES

DE OVAR,

morc:hom no vanguardo. a par dos
mois acreditodos produtos do sua
closse. Um estudo oturodo e operfei,"-oomentos constontes. que ocomponhom os mo;s recentes progressos.
s09 CI base das suas excelentes
corocteristicas.
TINTAS S.

LISTA DE S6CIOS DO

Altera~Oes

- Reingressos -

2099-Bernardu Ven§.ncio da Silrv'a---,Rua
Luis Derouet, lS-4.o-D. - Lisboa
- (M) Po, Fr, T. C . V. N . U . GO.
1. 2. a. 90. 93.
2256---.Duarte Ferreira da Costa Mota
- Rua Dr. Jose Alberto Ferraz,
27-2.o-Dto. - Queluz - (M) Po,
Es, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 3.
:U(}2-Carlos Bento - Rua D. Francisco
de Almeida, 42 - Restelo - Lisboa B.
3686- Jose Pereira da Silva Coma Largo Dr. Martins Lima - BaTcelos. - (M) Po, T. N. U. SO. 1.
2.3. 90. 93.
3692- AIIltero Jose Barreto de Faria Largo Dr. iMartins Lima, 22 .Brurcelos - (M) Po, Fr, T. C. N.
U. 60. 1. 2. 15. 19.
3b94-Joao Baptista Gomes Maltez Rua do Zaire, 26, cawe Dt.n .Lisboa - Po, T. C. N. U. 60. 1.
2. 3. 90. 94.
Rua da
3695- Ricardo de Almeida Quinta do Jacinto, 35-r/ ,c -Dt.o Lisboa (1M) Po, Fr, Al, T. C.
V. N. U. 60. 3 .
369S- Carlos Alberto Marques ColalOO--Rua dos Bombeiros Voluntarios,
P. T. 3.o-Esq. - Amadora - (1M)
Po, Fr, T. V. -60. 1. 2. 10. 15. 19.
DO. 1)4.

3703- Manuel Marl-a Ferreira Baptista
- Rua Serpa Pinto, 124 - Vis.e u
(P) Po, Fr, In, Es, T. C. N.
U. 60. 3. 93.
3705 - Jaime Artur Ferreira Marques
- Rua da Carreira, 2-A - Elvas - (oP) T. C. N. U. 60. 1. ll6
00. 94.
3706 - Jose Alexandre Al'Ves RomanoRua Rosalia de Castro, 12-2.o-Esq.
- Lisboa - (P) Po, T. N. U. 60.
1. 2. 94.

s6cios

HOYOS

:1707~Prof. Maximino Fernandes Conde

- Rua Correia Teles, 86-1.n...,Esq.
- Lisboa 3 - (P) Po, Fr, T. C.
V. N . U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
3700--Jose Luis Amado Malhoa Migueis
- Fabrica Presmalt - P6voa de
Santa Iria - (M) Po, Fr, In, T.
C. N . U. 60. 1. 2. 3. 90. 9·1 . 93.
3712;-Jose Manuel Portugal Viegas Azevedo Rua Soldados da lndia
32 - Lisboa 3 - (P) Po. Fr.
3713- Tenemte MaJIluel Joaquim Nogueira - Rua Ant6nio Luis MoreiTa,
98-1."-Esq. MosoaVide _ (P)
T. 60. N. de 1. U. de 3. 93.
a.n5 - Joseph Cohen - Rua Marqu~ da
Fronteira, 82-5. o -Esq. - Lisboa _
(1J'v!) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60.

T:

16. DO. 92.

ANGOLA
3710- D:r. Francisco Ba.ptista RamosCaixa Postal, 98 - Hospital Regional - Benguela (~) T. C.
V. N. U. 00.

CABO VERDE
3704-Jos e Augusto da Sil'Va Corte-IReal
A eToporto da Ilha do Sal- (P/M)
Po, Fr, In, E s, AI, ;n, T. C. N. U.
60. 1. 2. 3. 4. 90. 93. 94.

BRASIL
3698-Jer6nimo Moreira Raiado - Rua
Dr. Torres Neves, 278 - Jundiai
- S. Paulo - Po, In, T. N. U. 60.
3699- Pedro Jansonis - Rua ProcedeJIlte de Moraes, 524 - JUIIldiBJI. S. Paulo - (M) Po, T. C. 60.
3700-Sebastiiio !Maia - Rua 15 de Novembro, 1258 Jundiai S.
Paulo ~ (M) Po, T. N. U. 60.
Av. D.
3701 - Dr Joiio de Freitas -
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chtenstein, contorno da SomB.1ia, templos da 'railandia.
l1: esta mesma arvore que aparecera,
a partir de 7 de Abril de 1960, em centenas de milhOes de cartas em todo 0
mundo. Mas, por toda a parte, a arvore
slgnificara a mesma coisa. Para os favorecidos, um dever: ajud!!-r a replan tar
esta arvore desenraizada, ofere-c er um
lar aos refugiados. Para estes, reprepresenta uma nova esperan!ta; e para
eles a Arvore da Vida.
Com 'Vista aos interessados, publicamos a seguir uma lista de selos emitidos para comemora!;iio do Ano Mundial do Refugiado.
Afganlstao - 0.50 fils e 1,65 fils.
Arltbia Saudita - 2p. e 7'P.
Argentina - lp. e 4,20p.
Hloco
Austria - 3 sch.
Bielgica - 40+10c, 3+1,00 fr, 6+3 fro
Bolfovia - 50, 350, 400, 1000, e 3000
boliv.
Correio ~reo - 500, 700, 900, 1800,
e 2000 boliv.
Brasil - 6.50' cruz.
Camaroes .- 30 fro
Ceilao - 4::. e 25c.
Chile - 1c. e 10c.
Colombia·- 6Oc.
Corela -.w hwen.
Hloco
Costa Rica - O,35c. e O,-85c.
Dinamarca - 15 are
Dominicana - 3c., 5tc, l~,c. c!sobrecarga 3,c+[~[!., 5c'+5c 13c+5c. Correio
aereo 10c., 13c. c/ sobrevalor em sobrecarga 10c+5c, 13c+5c. Bloco ~::+5c,
9c+5c, 13c+5c., 10c+5Ic, 13c'+5c.
Egipto -10 mills e 35 mills.
Equador - $0.80.
Est. Un. America - 4c.
Etiopia - 15c. e 55c.
Filipinas - 6c. e 25c.
Finl1l.ndia -- 30 rn!k e 40 mk.
Formosa - NT $0.40 e NT $3.00
Fran~ - 25c.+10c.
Grecia - 2% dr. e 41h dr.
Guatemala - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 20c.
Guine - 25 fro e 50 fro
Guine Holandesa - 25c. e 30c.
Haiti - 10c. e 50.
Correio aereo - 50c. e 1.000 gourde.
310co
Holanda - 12+8 cts. e aO+1() cts.
Indonesia - lOs., 15s., 208., 50s., 75s.,
e 1r.
Irao - 1 rial, 6 rials

Irlanda - 3d e ' /,.
Isla.ndia - 2,50 e 4,50 kr.
Israel - 0,25 e 0,50 ago
Ttalia - 25 e 60 liras.
J ordtinia - 15 fils e 35 fils
Laos - 4 + 1k., 1D + 1k.
Libano - l:5p. e 40p.
Liberia .- 25 c.
Correio aereo - 25 C. e folha coJnemorativa
Libia - 10 milhs e 45 milhs
Liechtenstein - aO + 10 rp., 50 + 10 rp.
Luxemburgo - 2,50 e 5 fro
Malaia - 12 c. e 3Oc.
Marrocos - - 15 e 45 fro
M6naco .- 25 c.
Na!;oes Unidas - 4c, Sc.
NoruE.ga - 45 + 25 ore e 90 + 25 ore.
Nova Guine Holandesa - 251~ . 30c.
P!l>na.Illl!l - 25 c., 50 c., 1.000.
PaquistAo - 2 a. e 10 a.
Portugal - $20, 1$00 e 1$80.
Peru
Correio aereo - 8Gc, 4s 40.
RA.U. Egito - 10m. 35m.
RA.U. Slria - 12 1h pi, GOpi.
Repilbllca Federal Alemii - 10 pf. e
·10 ufo
Saivador
10 C.
Slria - 12,5 p. e 50- p.
Somalia - 10 c., 60 c., 80 c., 1.50 so.
Sudao - . 15 mills e 55 mills
Suecia - 20 ore e 40 ore
Sui!;a - 20 c., 50 c., (servi!to) e 50 c.
Suriname - 8 + 4c. e 10+5c.
Tailtindia - 50 sat. e 2 baths.
Togo - 25 + 5 frs. e 45+5 frs.
Tunisia - 20 mills e 40 mills
Turquia - 90 kurus e 105 kurus
U. N. -- 4 c. e 8c.
U. 8 . /1... - 4 c.
Vaticano - 5,lU, 25,60, 100 e SOO liras
Vietnam do SuI - 0,50, 3,00, 4,00 e
Fi,aO [>iastras.
Yemen - 4 bog. e 6 bog.
A Inglaterra nao emitiu selos, mas
fez urn carimbo ·::omemorativo.

UDiio Portuguesa
de Fllatelia Crista
«5. GABRIEL»

Sede.· Rua das Pedras Negras, n." I
LISBOA-2
Quota anual : Esc. 50$00
Boletim peri6dico, gratis.

CRONICA DO

IX
AS SEDES DOS CLUBES
FILATELICOS
Acabo de receber a noticia de que 0
cCentro Filatelico do Rio Grande:., da
cidade do Rio Grande, iniclou uma
grande camplllnha para a cOl11l)Jra de
uma sede Flocial.
S-era a terceira agremla!;Ao filatelica,
no Estado do Rio Grande do SuI, a ter
a sua sede pr6pria. A primeira foi a
cAsso::ia!;8.0 Filatelica Pelotense:., da
cidade de Pclotas, e a segunda a c80cledade Filatelica Rio Grandense:., de
P.'orto Alegre.
Outra agremia!tao que eats. em vesperas de ter a sua scde pr6pria, e a
cSociedade Filatelica de Minas Gerais:.,
o local ja foi comprado, e a sede esta.
l1a cidade de Belo Horizonte. Esta encontra-se mais adiantada do que aquela,
porque, eendo ·construlda, deve estar
pronta no fim do ano, e ate ja. tern a
data marcada para a sua inaug;ura!tao,
no mes de Janeiro de 1961.
Este assunto ja foi por mJm tratado
algum8J8 vezes, tendo transmltido a maneira como se consegue 0 dinheiro necessRrio para a compra da sede. Esta
maneira difere conforme com as possibilidades locals.
Em Belo Horizonte, 1'Ieuniu-se wn
grupo de vinte individuos, que se comprometeram a dar uma import/incla
fixa, mensalmente, de maneira a pagar

Por
HUGO FRACCAROLI

complEtamente 0 im6vel no prazo de
dois anos, prazo este que levara a ter1, inar a constru!tao. Este gropo tomou
o compromisso de completar a imp orttincia necessaria, porque uma boa parte
fol consegulda. com uma subscri!tao felta
no inicio das obras.
.M. em Rio Grande, parece que sera
wn poueo diferente, pois pretendem
comprar de imediato 0 local, tendo na
prirr.leira , semana conseguido reunir nada menos de cerca de 25G mil cruzeiros.
S6 um individuo deu 100 mil, e eles cstao com a esperan!ta de conseguir 0 total necessaria, dentro de poueo tempo.
Desta maneira, teremos brevementc
nada menos do que 7 agremia!toes filatelicas com sua sede pr6pria.
A primeira foi 0 Clube FHatellco do
iBrasil, e, depois, vieram a 80ciedade
Filatelica Paulista, de S. Paulu, a 80ciedade Cearense, de Fortal:eza, depois
a lPelotense e a Rio Grandense.
l1: uma magnifica demonstra!tiio da
ipujan!;a da Filatelia brasileira. A Bede
pr6pria c uma garantia da exis~ncia
de uma sociedade. ;J;l a base que sustentlllm para sempre a vida de uma agreilUia!tiio. l1: 0 completo sossego para as
seus administradores, que nenhum sacrificio terAo que fazer para manter as
actividades do seu Clube.
A nao ser estas que a'Cabo de mencionar, tenho conhecimento de Bomente
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de f6sforos ...
aas
jONtfH:>Xj

.Ia110;}

hlst6Rla bos

Or. A. J. dB Vasconculos
Carvalho

€vocaba pelos selos bo

CORRelO

~PlSUI

s,a~urua.ld

S.laAo:>-sa,DS
nOA aA.las 0#
S#Uaw#.IDdaa .I no :l

.. ltfNlInOr tfdS"
au!zD6DW A'!f#uoW
sapn,~u,

00'&$ sana ,Dnuutf

Join the S.P.A.
The Stamp Society

'or ALI.

Close Cover Before Striking

Na America do Norte, pais de mWtannMm, das caixas de
f6sforos, eis a reprodu!:iio da parte externa de urna caixa de f6sforos de propaganda da cSociety of -Phicatelic Ame''ica.ns>.
tJas coisas e,

as seguintes sociedades, com sede pr6pria: iRoyal Philatelic Society, de Londres, The Collectors Club, de Nova
Ymlk, Sociedad Filatelica de la Republica de Cuba, de Havooa, Australian
FlhilateUc SQI ~iety, da Sidny, e Sociedad Filatelica Porteiia, de Buenos Aires.
1li possIvel que exista algoma de que
nao teOOo conhecimento, mas assim
mesmo e muito pouco.
A filatelia e forte e pujante em numerosos outros paises. Qual 0 motivo
porque a sua principal agremia!:ao filatelica nao possue a sua pr6pria casa?
Penso que seja a falta de ini:ciativa. de
urn ou inais elementos.
A mentalidade humana e id~ntiJca

o niimero de 8 de Maio passado do
diario cNovidades> publicou, sobre a
recente reelei!:a9 do sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 seguinte eco, que agrau€·cemos:
«A reelei!;1i.o do dr. Vasconcelos Carvalho, por onanimidade, para a presid~ncia do Clobe Filatelico de Portugal,
garante a continuidade doma politica
de divulga~o da filatelia em todos os
meios da actividade nacional, e, ainda,
a conqoista de magnificos trofeos pelas
representag~es portogoesas em certames intemacionais.
A a~9 desenvolvida, 0 ritmo 1mprimido As iniciativas, 0 vigor e 0 entosiasmo com que 0 dr. Vasconcelos Carvalho envolve os assontos ligados a filatelia, tem resultado numa expansiio no
publico, ('.ada vez mais interessado no
conhecimento das emissiies, e no estodo
dos selos de correio.
o voto de saoda~ e agradecimento
aos representantes da Imprensa, aprovado recentemente pels assembleia geral do Clube Filatelico de Portugal, vem
confirmar as boas relS!;6es entre os organismos especializados e 0 publico,
atraves do noticiltrio sobre filatelia, que,
gostosan-:ente, publicarno!, nesta pAgina».
em toda a pa rte. Os s entimentos, as paixces, os ent usiasmos, 0 arnor, a anima!;B O e a dedicagao, tambem sao iguais,
e, assim, se aqui no Brasil conseguimos 0 que a cabo de informar, nao vejo
razao porque 0 mesmo nao se consiga
em outros paises.
Tentem, e verao que tenho razao.

Segure os seus selos em

A }\\UNDIAL

largo do [blado, 6-Tel. 30194

.

-

Do Boletim mensaJ da Uniao Filatelica de Genebra, transcrevemos 0 artigo seguinte, que completamos depois
de rectificar algumas inexactidoes :
c:Depois da Segunda GuelTa Mundial,
quarenta milhoes de pessoas, quatro I,r~
zes a popula!:ao da Belgie a ou de CelHio foram arrancadas aos seus lares.
Quinze milhoes de refugiados ainda MO
esmo instalados. Foi para incitar 0
mundo inteiro a interessar-se e a vir
em auxilio destas pessoas, que as Nagoes Unidas procl8Jl11aram 0 Ano Mundial do Refugiado, 1959-1960.
o Ano Mundial do Refugiado sera
marcado especialmente por urn acontecimento unico na hist6ria dos Correios. Pela primeira vez, setenta paises
emitiram no mesmo dia 7 de Abril
de 1960, selos postais ilustrando este
problema mundial, que e 0 problema dos
refugiados. No seu conjunto, esses selos contrum a hist6ria dos refugiados,
hist6ria que eomega sempre pela fuga
e 0 desespero, e que 8ICaba, as vezes,
na esperan!;a e na criagiio de urn novo
lar.
Uma f8Jl11i1ia de refugiados fugindo
na neve, a mae estreitando 0 fitho. 0
pai arrastando as bagagens da faanflia,
a c ena que representa 0 selo da Austria
- cena muito frequente durante 0 Lnverno ihungaro de 1956-1957. Uma muIher e 0 seu bebe, tendo por fundo uma
multidiio em fuga, e 0 assunto dos selos
finlandi!s e noruegui!s. Urna jovean refugiada, aibandonoodo a sua cidade em
ruin as, urn homem que perdeu tudo, com
excepgao dos poueos haveres que leva
as costas, e do. crianga que 5e apega
aos seus joelhos, eis os assuntos dos
selos frances e audooes.
No fim da sua fuga, muitos refugiados nao encontmm mais do que espera
e desespero, muitas vezes em campos
miserB.veis. Uma crianga a.pavorada,
sentada contra a parede de uma barraca, urn conjunto de barracas, urrna
mulher chorando sobre os seus poucos
haveres, urn friso de figuras desesperadas, sao os temas dos selos belga,
t,urco, holandes e BUeco.
Outros selos ilustram a hist6ria dos

refugiados por meio de obras de arte
. elebres.
Dois selos do Vaticooo reproduzem
cA fuga para 0 Egipto, de Fra Angelico, 0.0 m esmo tempo que 0 meSIllO
assunto e tratado simbOlicamente nurn
selo luxemburgues. Os 8elos italianos
reproduzem um fresco de Rafael, inspirado pelo epis6dio da Eneida, no qual
o her6i arranca a sua familia da cidade
de Troia. Os selos islandeses represent am a escultura de Einar Jonsson, cO
Froscrito>: ,urn refugiado levando a esposa morta sobre 0 ombro, e 0 seu fiIho nos ·b ragos, 8icompanhado do seu
tinico amigo, urn cao.
FeliZlllente, nos nossos dias, os refugiados, de modo geral, ja niio sao
considerados pr05critos, como a familia
que 0 selo dos Estados Unidos - repre1:enta, alguns vern aparecer uma luz ao
fim de longas trevas. Crian!:as, como
a que se representa no selo tunisino,
encontrar8Jl11 novo 81brigo sob a asa protetora da sua mae. Outros refugiados
encontraram novo lar am um novo pais.
A deslocagiio de certos rei'ugiados para
Israel e conhecida pelo nome de c:Operagao do tapete magico>; este feito ests.
representado simbolicamente num selo
israelista. Os selos gregos representam
urn navio, primeiramente num mar en.capelado, e depois no abrigo do porto,
s~mbolo do asilo que esta na!<iio maritima oferece ainda a numerosos refurrlados.
Nos selos gregos, como na maior
parte dos selos de refugiados, esta reproduzido 0 simbolo das Na!;oes Unidas para 0 Ano iMundial do Refugiado:
urna arvore arrancada. As vezes, esta
iirvore ocupa todo 0 selo, aproximando
pafses tao afastados como a Alemanha
e a Argentina, a China e 0 Surinao, a
Costa Rica e a Dinamarea 0 Equador e
a Guine, a MalB.sia e a Suiga, 0 Paquistao e 0 Togo. Outros selos representam
a arvore do Ano iMundial do Refugiado
destacando-se sobre uma paisagem caraderfstica, ou sobre 0 enlIblema do
pais: liao cingales, Tae-Ge'llk coreano.
porta de iM6naco, montanhas do Lie-
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CUinprem os funciDnarios as instru,; oes t:adas?
Dum' modo geral, e se quisermos ner
justos, temos de dizer que sim. Quem
tenha a mao alguns milhares de selos
,p ortugueses, pode verifiicar que a grande
maioria esta correcta e convenientemente cariJnbada. Nao se UBaJm entre
n6s aqueles «mata-selos:. sem dizeres
nem data, aI·g uns, l\Terdadeiros borroes
de tinta, que se vern, nos selos ilorte-americanos; nao se permite a colO'ca!;',ao de selDs dDbrados, abrangendo as
duas faces dos sO'brescritos DU impressos, para depois sererD inutilizados com
urn simples traQo de tinta, como se vEl
nos selos espanh6is.
B) - Posteriormente iis InstruQoes
de 1/ 5/ 51, acima referidas, saiu a circular 540/ 4E, de 9/1/54, a qual determina que, de harmonia com 0 regulamento da CDnVenQaD Postal Universal,
sejam inutfHzados CDm trago grosse de
lapis indelevel ou .a tinta, os selos que
por qualquer raziio nao tenham sido
<:mata-selados> na delvida altura, J.egalizando-se assim uma ilratica que ja vi-

FOLHAS DE ALBUM

TORRES

nha sf.ndo seguida, dadO' que, ao rnanusear milhares de cartas, pDde passar
alguma sem «mata-selos:..
Como se vEl pelo exposto, embora
lrunentando 0 que sucedeu COD1 O'S seus
selos, ate aqui nao se lhe ilode dar
l'azao.
C) - A sua carta foi, porern, registada, isto e, entregue ean mao.
Havia por isso DbrigaQaD de inutilizar os selos, tal CDmo ests. disposto naB
cRecomenda~oes de MarQo de 50:. em
primeiro logar, nas cIinstruQoes de
Maio de 51>, em segundo logar, e ate,
modemamente, nO' cEstatutD do Selo
Postab. E nao foi.
Aqui, sim, tern toda a raziio, e todo 0 direito de reclrunar.
Mas, tirando 0 eventual castigD do
funcionario que errou, nao vemos qu~
O'utra .::oisa possa conseguir. Ainda ae
se tratasse de uma serie cDlllIpleta, ou
de varios selos cuja quantidade e diversidade indicassem claramente que a
carta tinha uma franquia COIn finalldade filatelica, poderia dirigir-se a SecQao de InfoI1lllaQoes e ReclrunaQoes,
O'nde, ~Dm espfrito de cDmpreensao,' dircmO's mesmo, cO'm verdadeiro espirito
filateli.cO', naD deixariam, CDm toda a
certeza, de Ihe dar remedio.
Mas assim, comO' uma vulgar franquia de carta registada, embora com
do is bonitos selos, fixe esta ironia dO'
destino: - Logo na carta em que I)S
C.T.T. nao usaram c.arimbo, e que os
seus selos ficaram verdadeiramente
mortos: mortO's como franquia, e morto's :'ilatelicamente ...

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,
QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E S~PIA, TAMANHO
INTERNACIONAL
PE9A, EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES

ViECAS
l'OenmbrO,45- 3'
LIS BOA

~~ CRONICADA.
1f ALENlAN·H A
ociJental

De cada qualro alem8es, Ires SID coleccionadores
(/)ois ntilhoe8 de f/atelisfas alm,.~

1l.01/.a8

enUs.sOe8 ~ selos ude7le8saJ.es

Uma sociedade de invesmgaQao do
eO'nsumo, cern sede fllll. Nuremberg, no
suI da Alemanha, verificou recentemente, por meio de urn inquerito, que, nurr.leros redendes, trEls de cada quatro alemaes, ou seja a grande maloria dos 1')5
milhOE's de habitantes da Republica Federal da Alemanha, saD coleccionadores.
Nae ha quase nada que nao se coleecione:
objeetos de arte, quadros, moveis, moedas antigas, rel6gios, armas, ferramentas, modeles de navies, fetografias de
estrelas de cinema e da televisao, discO's e, finalmente, tamb~m caixas de
f6Bfores, pedras de a¢car em embagens caracteristicas, e, pDr ultimo, as
d embranQas;, surripiadas em hDteis e
l"estaurantes...
Nesta legiae de cDleccienadDres, t~
lugar de destaque os coleccionadores de
selos, cujo niimero e calculado, na Republica Federal da Alemanha, em cerca
de 7 milhoes, albrangendo pessoas de
to'das as idades. Aplicando, porem, criteries mais rigorosos, os coleccienadores ja designades de cfilatelistas:. sao
cerea de 2 rndlh5es. 0 ntlmere destes ccele~cionadores a serio:., que muitas vezes
fa2Jem sacriffcies avultados, cresce de
anD para ano.
Os filatelistas de to'do 0' mundo po-

Por
JOHANN MAUTHNER

dem con tar, no de~ol'l"er do m~ de
Maio, com dois novos seles especiais da
Alem.anha. Por ocasiAo da representaQao da Paixao em Oberammergau, na
Baviera, es Cerre10s Federais emltem
em 17 de Male 0 prtmeiro selD especial,
com tiragem de 30 milhOes. A Administra!;ae dos Correios de Berliml apresentara., em 27 de MaiO', urn selo especial cO'm 0' retrate do grande bacteri6le'g e alemaD Robert KDCh, cuja morte
ha 50 anos se cememorara. nease dia.
A tiragem e de 5 milhOes. Em Setembro deste anO', salrao os primeiros seles alemaes cern 0 retrato do novO' PTesidente Federal, Luebclke. NO' entantO',
cos selos com 0' retrato do Presidente
Heuss ser ao validos, pelO' menO's, ate
fim do ane.
A Republica Federal da Alemanha
nae figura entre es paises temides peles filatellstas. por lanQarem cada ane
uma autentica ntivem de selos nevos.
trlUmamente, tem-se, porem, cDntribuido para que se encham as ilag1inas dos
albuns de selos. Em 1959, sairam nada
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menos de 9 series de selos especiais:
JaJkob Fmgger, Adam Riese, Alexander
von Humboldt, cInterposta) , 1000! IUlOS
Bux;tehude, 0 Manto Sagrado de Trier,
Friedrich von Schiller, Evangelischer
Kdrchentag, e inaugura!;ao da sala Beethoven em Bonn. Em todos estes casos,
verificou-se que estes selos especiais Be
esgotaram dentro de dias ou, ao thAximo, de algumas sernanas. 0 selo emitido por ocastao da Exposi¢o iMundial de
Filatelia, d nterposta), realizada em
Hambul'go, esgotou-se dentro de algumas horas. Foi necessario elevar imediatamente a tiragem. HA ainda as
duas series lan!;adas em continuidade
pela Adminisrta!;ao dos Correios de
Berlim: cAspectos de Berlim) e cCele-

Perguntas &

bridade da Hist6ria de Berlim) . Este
ano, os Correios Federais Alemaes ja
lan!:aram dois selos especiais: 0 selo
emitido por ocasiao da comemora!;ao do
400." aniversario da morte de Melanchthon, numa tiragem de 20 milhoes, e
dois selos especiais por motivo da celebra!;ao do cAno dos Refugiados de
1960:0 , com tiragens de, respectiva;mente, 20 e 30 milhoes de eJCemplares. Mais
dia, menDs dla, a maior parte desses
selos irao parar aos albuns dos colecI ionadores.
(Dc d mpressoes d"a Alemanlla,., Dienst aus Deutschland,
Hambul'go, I, Lohmuhlenstras:'Ie, 1)

II

o Boletim do Clube Filatelico de
Portugal inicia neste numero uma )10·va secgao, cuja razao de ser esta nas
numelosas perguntas que os s6cios dirig em a Direc!;ao, ou a Redac¢o do
Coletim, e a que sempre tern side dada
resposta particular.
Quere-nos parecer, todavia, que,
sempre que se trate de assuntos de interesse geral, e preferivel dar a resposta nas paginas do Boletim, facultando deste modo 0 conhecimento do aBBunto versado, e Qa solu!;ao proposta,
a todos os sOOios. Esperaanos que 0 Beu
interesse, demonstrado pel a correspondencia que nos continuarem a dirigir, e
que desejamos ver aumentar, justifique
a manuten¢o de C'PE'RGUlNTAS &
i~ESlPOSTAS).

QANftE DINftEIRO,
ANQARIANDO ANUNCIOS
PARA 0 NOSSO BOLETIM I
I N FOR M A <;: O,ES N A SEC RET A RI ADO

C LU BE

S6cio n." 777: Goma-Humidade.
Escrewe-nos este sOOio, que vive no
Brasil, queixando-se de· que grande )1urr ero dos sobres critos que constj.tucm a
sua colec!;ao, come!;a a apresentar manehas de ferrugem que contribuem para
desfeiar e inutilizar selos e sobres critos.
Pede-nos que the indiquemos uma solu{'ao.
- Resposta:
A causa estA, evidentemente, na humidade, sobretudo no calor humido, pr6prlo dos climas tropicals.
..
Deve guardar os selos e sobrescritos
em caixas hermeticamente fechadas, de
lata, de cartao impermeavel, au de cartao revestido de alumfnio em folha; na
falta de qualquer deste material de
a condicionamento, guardar os selos em
envelopes impermeaveis, do tipo dos usados nas embalagens radiograficas ou
fotogr8.ficas, e coloca-los em caixas de
cartao vulgar. Deniro das calxas, deve
colocar urn composto exsicante. A,conselha mos Silica-gel, que pode adquirir
em qualquer born estabelecimento de
produtos quimicos. Muda de cOr a meditla que absorve a hUimidade, e basta
um ligeiro aquecimento para a perder,
recuperar a cor branca, translu,cida,
hahltual, e poder s ervir novamente.

S6cio n."

(lorn tra!;os.

~677:

Inutiliz8.!:iio de selos

Escreve-nos queixando-se da inutilizagao, com dois tra!;os de esferogra-

~espostas

fica, de dois selos de uma carta, que
j unta para prova, e que Ihe havia aido
enlviada, sob reglsto, pelo C.F.P..
Dado 0 interesse do assunto, que
constitui objecto de varlas reclama!;oes
que ja tCiIl10s recebido, der-lhe-emos uma
resposta desenvolvida, e vamos dividi-la
een tr: s partEls. Por elas podera ver 0
nos so presado 'Cons6cio que apeuas nun!a tern toda a razao.
A) - Ao vender os selos para franquia de correspondencia, os C.T.T. s6 t6m
em vista cobrar a quanUa legal para 8e
efectuar 0 transporte e distribui!;ao da
correspondencia, e, ao inutilizar as f:6rmulas de franquia, s6 pretendem evitar,
loglcamente, que essas f6rmulas de
franquia possam tomar a servir, de-fraudando-se assim 0 Estado. Os C.T.T.,
em principio, illao t€:m que ver com 0
facto de haver coleccionadores de selos; vendem-nos para paga;mento dos
portes da corresponden'Cia, e inutilizam-nos para que nao voltem a Ilervir.
A pesar disto, os C.T.T. elaboraram
as instrut;oes para a marca!;ao de aelos postais, publlca!;ao n.o 14 dos C.T.T.,
de 1/5/51, nas quais se determina rigorosa e muito lninuciosamente, indo
ao ponto de se ensinar como pegar nos
carimbos e ~omo usa-los, a maneira de
carimbar os selos, indicando-se, entre
outras coisas, que 0 carimbo nao deve
exceder 1/5 do selo, que noao se rlevem
colo car duas marcas do dia (lobre 0
mesmo selo, que a data deve ser paralela a legenda do selo, e, 0 que para ;16s
e de muita interesse, recomenda-se, expreSS8J!llente, que se dave procurar inutillzar os selos sem Ihes destruir 0 seu
valor :"ilateUco.
Estas instru!;oes nao sao, de resto,
mais do que uma ampliagao, sobretudo
neste ponto, das <Recoanendagoes) de
i?,~argo de 1950, dirigidas aos Inspectores, nas quais do mesmo modo se friza,
claramente, que deve haver preocupagao em nao destruir 0 valor filatelico
des selos, com os mata-selos (como se
ve, 0 detesM.vel espanholismo vem !nais
de lenge do que muitos supoe:n ... )
Dc-""'de resulta 0 cuidado e a atenGi;.o f! UC a Fila,telia merece aos C.T.T.,
mesmo fora da sua estrita ()briga!;ao
de transportar a -correspondencia, que
;pagou ou nao portes antecipados.

Na prova de doutoramento em historia
o doutor Oliveira Marques apresentou um notavel
trabalho sobre cttansa
Portugal na Jdade Media»

e

Termlnou, na Fa.culdade de Letras
da Unlversidade de Lisboa, as provas
de doutoramento em Hist6ria, 0 sr. dr.
Ant6nio Henrique Rodrigo de Oliveira
Marques. 0 jllri, presidido pelo sr. prof.
Doutor Marcelo Caetano, classificou 0
sr. dr. I()l:rveira Marques, que 8ipresentou
uma 1Jotavel dissertagao intitulada
"Hansa e Portugal na Idade Media>,
com dezoito val ores.
•
o sr. dr. Ant6nio Henrique Rodrigo
de Oliveira Marques tem 26 anos, e e
natural de S. Pedro do Estorll. Licenciado em 1956 com 1'7 valores, seguiu
logo para a Alemanha, como bolseiro
do Instituto de Alta CUltura, frequentando a Universidade de Wiirzburgo,
onde trabalhou sob a orientagao do
prof. H. Kellenbenz, especlalista em
HIst6ria Economica. Nao pO de aceitar
o convite do professor de Filologia RomAnica naquela Universidade, para fi'c ar como leitor de Portugulls, por lhe
ter side concedida, pela Sociedade de
Hist6ria HaJIlseatica, uma bolsa de estudo que the permitiu percorrer todas
as cidades que fizeram parte da Ha.nsa,
onde recolheu documentagao para 0 cstudo das relagoes daquela associagao
com Portugal nos seculos XV a XIX.
Interrompeu 0 doutor Oliveira Marques a sua estada no estrangeiro, para
parUcipar no III Col6quio Internacional de Est udos Lus o~BrasUeiros, em
19~7, em que apresentou duas comunicagoes: .:Documentagiio sobre Portugal
em arqui'Vos hanseaticos alemaes> e <0
fundo da hist6ria de Portugal da Bibliotc'ca !bero-Americana de Berlim>.
Esteve depois no Public Record Office,
2.° Siecretario - Capitao Lemos da
Silveira
CONSELHO FISCAL:
Presidente - Dr. CecIlio Fernandes
Relator - Tenente-Coronel Francisc o Cardoso Salgado
Vogal En.o Antonio dos Santos
:;'urtado
Substltuto - Pedro Alcantara Coelho de Lima

em Lng laterra, e trwbalhou na Biblioteca
na.cional de Paris.
Em 1957, iniciou a carreira docente
na Faculdade de Letras de Lisboa, como
segundo-assistente, a convite dos p.rofs.
D. Virginia Rau eManuel Heleno, e all
tcm regido as cadeiras de Paleografia
e Diplomatiea e da HIst6ria Medieval, e
prestado assistllncia as aulas pmticas
de Hist6ria de Portugal.
Fo! ainda 'b olselro, no Pals, pelo
Centro de E studos Hist6rioos do Instituto de Alta Cultura, e apresentou r.omunica goes sobre diversos temas noutros congress os" entre os quais se destaca a <,M oeda dumnte a Idade Media> .
:In membro da Sociedade de Hist6ria
Hanseatica, e tern colaborado na revls1a
da Faculdade de Letras de Lisbon., 110
Arquivo de Blbliograiia Portuguesa e
Bolctim da Biblioteca de Coimbra, no
Eoletlm Cultural da camara Municipal
de Lisboa e em outras publtcagoes.
o doutor Oliveira Marques, nosso
prezado cons6cio e antigo fUJl dador e
dlrigente da Federagiio Portuguesa de
Filatelia, e filatelista muito dlstinto, c,
sobretudo, autor de notavels volumes
sobre a especialidade, a urn dos quais
fizcmos merecida referencia no ultimo
numero desta revista.

Doutor Oliveira Marques

A Assembleis Gersl do

Clube Fil atelico de Portugal
Sob a presid~ncia do iIustre Advogado sr. Dr. Fernando Baptista da SUva, realizou-se, no dia 5 do corrente a
Assembleia Geral ordinaria do Clube FilateUco de Portugal, !para discussao e
aprovagiio do reliat6rio da gerllncia de
1959, e eleigB.o dos corpos Dir.ectivos
para 1960.
RELAT6RIO DA GEIUlNOIA DE 1959
Depois de lido 0 relat6rio de 1959, c
depois de, sabre ele, terem usado da
pala'Vl'a os ars. Miguel Pimentel Saraiva e Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, foi aprovado por unanimidade aqueIe relat6rio, que e como segue:

«Prezados cons6cios:
Findo 0 seu mandato, vem a. Direc.
gao aessante, em cumprlmento das obrigagoes estatutarias, 8ipresentar 0 relatorio e contas da sua ~rencia.
Uma vez mals, a Direcgao nao se
poupou a esforgos no sentido de desenvoLver e propagar entre n6s 0 gosto da
filatelia.
Relataremos, a seguir, sucintamente,
alguns fa::to~ que 0 comprovam.
EXPOSIQOES
Sabido como e que nada esUmula
n:ais 0 progresso da fUatella do que as
exposi<;oes, nao s6 porque levam ao conhecimento de grande publico ate entao,
possivelmente, alheio '800 colecciona.:mento de selos, a beleza, 0 metodo, os ensinamentos que se colhem numa colecgao
bem apresentada, como ta.mbem 0 eSPIrito de emulagao leva cada participante
a melhorar oada vez mais as suas col(l~goes patroclnar e organizar eJqJosi(:ces foi, portanto, um dos objectiv~s na
j)irecgao.
Ao passe que a Federagao Portuguesa de FilatE'lia recebeu durante 0 ana
apenas um pedido para patrocinar uma
Exposigiio, 0 Clube FilateUco de Portugal patrocinou a quase totalidade das

restantes realizadas em Portugal e no
Ultramar, e organlzou totalmente as lnelhores dentre as que se apresentaram
:to oI1bUco.
bitemos, entre outras, a I Exposigao
l<llateUca do Distrito de Aveiro, a Exposigiio do Clube Arte e Sport, a I Exposigao FilateUca para Principla.ntes,
realizada na sede do C. F. P., a I EJqJosl[j§,o FilateIlica Tematica. Portug'U~
realizada na Uniao de Grem10s de Lojistas de Lisboa, e a I Exposigao do
Correio Aereo, realizada na sede do
Aero Clube de Portugal, as trlls Ultimas organizadas inteiramente pelo Clube Filatelico de Portugal. Do bl1ilho destas organizagoes falou, n'8. devida altura, a imprensa, e forneceu 0 nooso Boletim amplos relatos ; nao tvale a pena
relembrar factos que estiio na mem6ria de todos, e cons tituem, !para n6s, motivo de legftima satisf:a.gao. Ja durante
o ano que decorre, mas trabalho, ainda,
da DirecgB.o des sante, se realizou a I
Exposic;ao FilateUca do S!port Lisboa c
'Benfica, que constituIu outro ~xito prestigioso para 0 Clube. Podemos anunclar
que, neste momento, temos ja pedidos
para patrocinar e oriental' mais quatro
ou cinco exposigoes filatelicas, entre
elas, uma a efectuar pela Mocddade
Portuguesa, em Lisboa, integrada nes
manJfestagOes Henriquinas, outra em
Nampula, Africa Portuguesa.
Nao pode dizer-Se que a Dil'ecga.o do
Clube tenha estado inactiva neste cantpo, embora fieasse por realizar a. <Exposigao Filatelica !pare. Jovens>, que
desejavamos lewar a e1leito na sede, e
que motivos ponderosoB nos levaram a
adiar, c a·nda uma serie de pequenas
expcslc;oes com cameter de perman~n
cia, nas quais pro::urariamos lnteressar
todos os s6cios.
BOLETIM
:In evidente que a posig8.o de prestlgio aIcanc;ado pelo C. F. iP. s6 86 tor-

nou possIvel pelo 8!oerto das suas orga-
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nizagoes, e ' a projecgAo longinqua das
suas adividades fof inteiram!ente deVida
a larga expansao do seu Boletim. Melhorado eada vez mals, no seu .~onteu
do, aspecto gnifico e numero de paginas, ele eonstltue 0 cartao de visita de
que 0 Glube se pode orgulhar. As recompensas que recebemos em todas as
Exposigoes FilateUcas a que concorremos, dao-nos a. justa medida em que,
la fora, e apreciado. EstamO'S neste mO'mento em negociagoes no sentido de
apresentar novas secgoes, dO' maior I.nteresse para to'dO'S os s6ciO's.
SEDE
'0 problema da sede continua a preO'-

cupar-nos, mas nao ~mos possibilidades de 0 solucionar rapidamente, embora reconhecendo que a actual localizagaO' contrlbua para a.fastalr das suas
salas 0 grande n11mero de sOOios que
gostariamos de aqui ver.
De facto, nem sempre a frequencia
e tao nurnerosa como seria de espera.r,
nUJ!l mom.entoo em que a Filatelia naclonal ests. num progresso evidente, Be
pensamos no numero de Exposigoes que
hoje se fazem, no n1lmero e qualidade
dos .p articipantes, nas altissimas classii'icagoes que os filatelistas conquistam,
por merito pr6prio, onde quer que estej8Jlll presentes.
Mals uma vez fazemos apelo a todos os s6cios, nO' sentido de nos ajudarem a encont·rar uma sede melhO'r; mas
tememos que, como das outras IVezes,
nenhum 'a uxflio nos seja dado.
MASSA ASSOCIATIVA

Envidamos ,os melhores esforgos )10
sentido de aumentar 0 n11mero de s6cios. Esper!lJffi.os que cada urn c,oIabore
neata oampanha, porque urn Cluhe e 0
que os seus s6cios quiserem que seja: ou progressi:vo e floresoonte, ou apagada e decadente. e isto PO'r mals csforgos que a Direcgao faga. 0 prestigio de que 0 Clube goza presentemente
dev.e -se aos esforgos de todas as Pirer.!;oes, e se sentimos orgulho em ,0 ,'azer
n,otar aos nossos Cons6ci,os, na,o prO'curamos com isso agradecimentos pelo
cumprimento de urn dever gostosamente
assumidQ. Mas a forga de urn CIube I1esuIta de u;niao de todos, e da conjugagAo
de esfQrgos para que ,0 niimerQ de associados aumente cada vez mais.

NQ
No
NQ
NQ
No
NQ
NQ
No

CitemQs (lUmeros:
final de 1952 ............
final de 1953 ............
final de 1954 ............
final de 1955 ............
fina.l de 1956 ............
final de 1957 ............
final de i958 ............
final de 1959 ............
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956 s6ciQS

1.349
1.400
1.508
1.540
1.540
1.580
1.443

>
>
>
>
>
>
>

Pela primeira vez, registamos, nQ final de urn anQ, uma diminuigao nQ 11UmerQ de s6ciQs; digamQs, de passagem,
qu~ esta baixo. estA presentemente PTeen·chida CQm os s6cios que entrara.m )a
no anQ de 1960.
Tal factQ fQi devidQ, principa1mJente,
ao numerQ dQS s6cios que a Direcgiio
demitiu por falta de po.gamentos de
'1UQtas.
o simples facto de ser s6cio arrasta
para ,0 Clube uma despesa. certa. com 0
enViQ de Boletins, .eil'culares, nQtieias
sO'·bre ,0 aparecimento de nQvas series,
etc. lsto, que representa uma regalia,
tern de ter uma justa cQmpensagao. A
DirecgaQ pen sou que mals valeria ter
menos s6ciQS, bons, dQ que muitos, maus,
orientagaQ que pensamos dever ser rigorosamente seguida, de futuro.
VIPA FINANCEIRA

Fechamos as contas com urn pequeno defi1:it, alilis neste mQmento ja superado. As reservas financeiras dQ Clube siLo, habitualmente, reduzldas. Na Illtura em que sasem novas series, e necessariQ, muitas vezes, reCQrrer a bons
amigos no sentido de se reaIizarem lUI
verbas necess8.rias para aquisigiio de se<los, muitos deles destinados a s6ciQS que
t~m cern ,0 Clube uma eQnta cQrrente
que por vezes nao e favo·r avel nalgumas
centenas de escudos. Tal factQ, que causa perturbagoes admdnistrativas, nem
sempre e eompreendido nQ sentido de
ser eVitado PQr todQS ,os s6cios...
A organlzagaQ da eQntabiUdade fQi
diffcil e tra;balhQsa. Preconizadas llUcessivas orientagoes, que naQ se chega.am a levar aQ fim, pensamos que, por
ultimo, oonsegu1mos uma orientag[o ~
gura que, de futuro, tornara. ma;is faoil
o \:rabalho.
Esclare!;;anlos que, decertQ, nenhum
dO's cons6cios se tera aper.cebidO', Illgumo. vez, do extraordina.riQ movimento
da secretaria do Clube.
Sem a extrema dedicagaQ de tQdO' 0

ragao e a FederagaQ Internacional de
Filatelia. 0 Presidente do CQnselho Fiscal, sr. Prof. DQutQr CarlQs TrincaQ, tern
cQntinuado a ser Membro-ConselheirQ e
membro dQ Juri das EXPQsi!;oes Filate-

querido Presidente dQ CQngresso, sr.
General Mario Nogueira. A a:mbas :ul
famflias, as homenagens de profunda
I'audade.

Major Alexandre Guedes de Magalhles

Jose Gonzalez Garcia

lieas InternaciQnais. lsO'ladamente, ,os
tres cargos representam uma hQnra para ,0 senhor PrQfessor, para a nossa Federa!;ao e para PQrtugal. Tambem 0 ar.
Henrique Mantero, membro da nQssa
DirecgiiQ, e ,0 eterno CQmlssariQ das exPQsit;oes filateUcas interna"ionals, reconhecido pela FederagaQ InternacionaI
comQ dos melhores CQmissarios que existern em todo 0 mundo, ,0 que constitue
tambem ol'gulhQ para n6s.

ELEIQOES. CORPOS DffiECTIVOS
PARA 1960

FILt\.TELISTAS EMINENTES

De conformidade com os desejQs VQtados no Congresso, procedeu-se este
ana as indlcagoes dos nomes dos indigitadQs para a «Lista dos FilateUstas>,
do. parte dos Clubes, com 0 malQr sigilQ.
PodemQs informa.r, desde ja, que serao
apI1esentadQs ao CQngressQ 0S seguintes
1J0mes:
Pelo Clube FUatelico de Portugal :
o sr. Jose Gonzalez Garcia.
Pelo Clube Internacional de Filatelin: 0 sr. Major Alexandre Guedes de
Magalhaes e ,0 sr. Jose Gonzalez Garcla.
Ao 1erminarl1'.os este pequeno Relat6riQ, nao queremQs esquecer a perda.
para a filatelia portuguesa, de Augusto
Molder, grande piQneiro da nQssa mQderna filatelia, e da EspQsa do nosso

A DffiECQAO

Foram seguidamente eleitQs por una!Iimidade:
Delegado da F.P.F. junto (1a. F.I.P.:
Prof. Doutor Carlos Trincao.
Lista dos Filatelistas Emlnentes:
Jose Gonzalez Garcia.
Major Alexandre Guedes de Magalhaes.
Corpos directivos para 1960:
DffiECQAO:

Presidente - Prof. DQutQr Carlos
'l'rincao
Viee-Presidente - EduardQ Cohen
Tesoul'eirQ - Eng.· Aurelio Marcos
?ereira
SecretariQ - iManuel Marques Sena
VQgal - Dr. Jose Ant6niQ Almeida
])ias
SubstitutQ - Dr. JQrge Vieira
MESA DO CONGRESSO:

Presidente r ueira

General

Vi ~ c · ;Presidente

I'onceios Carvalho
1." Secl'etariQ F'erreira

MiliriQ

NQ-

- Dr. A. J . de VasJose RodrigQ Dias
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teudo do Estatuto, e diremos slII1lplesmente que esse reuniiio decorreu no melhor Divel, e de resultados muito interessantes. Sabemos que, depois desse encontro, os filatelistas comerciantes nomearam seu representante, junto da
Comissiio Filatelica Nacional, 0 sr. Armando Lapa.
COMISS6ES

Com 0 fim de se enquadrar na oI'ganizag8.o internacional da F J.P., continua a nossa ,F ederagiio a dispor das seguintes Comissoes: para a educagiio fllatellca da mocldade; de estudos de
marcofilia; de intelros postais e de provas e ansaios.
Durante a nossa ger~ncia, actualizAmos os quadros respecti'vos, que sao compostos por diversos coleccionadores especializados. Ctla.mos mals a Comissao
das colecgoes temAticas, e os Servigos
de Imprensa. Deixamos a nova Direc"ao a criagao das restantes Comissoes
que faltam·.
A todos quantos tern trabalhado nas
CC!missoes, enriquecendo a nossa filatelia, &qui deixamos expressos os nossos
ngradecimentos.
SERVI~O

DIA DO SELO

A iF.P.F. levou 'a efeito 0 Dia do
Selo. Este acontecimento, ja. tradiclonal
da nossa filatella, teve a honra de urn
carimbo comemorativo dos C.T.T., para
o Continente, e, na parte tntramarina,
para todas as capitals de Provincia. Os
agradecimentos da nossa Federac;iio a
Suas ExceH~ncias os Miolstros das Comunicagoes e do Ultrama.r.
No Ultimo trleDio, 0 cDia do Selo:.
foi comemorado como segue:

DE PERITAGEM

Embora com urn pouco de vaidade,
devemos esclarecer os Olubes federados
de que 'V'Brlas vezes fomos consultados
para peritagens filatelicas, e esse orgulho e tanto maior quanta e certo terem esses pedidos vindo do estrangeiro.
o servic;o de peritagens continua ao
servi~.o de todos os filatelistas, tanto
nacionals como estrangeiros, nas meIhores condigoes.
V

se tern feito born trabalho, e estamos
certos de que a V Exposigiio Fllatelica
Nacional ultrapassara ern grandem tudo 0 que se possa imBiginar. Esta. previs to 0 m~s de Novernbro para a abertura da Exposigiio.
A Comissao Executi'Va ja. conseguiu
urn subsidio de cern mil escudos, de Sua
Ex." 0 Ministro das Comunicagoes, atrayes da Comissao Filatelica Nacional.
CUlnpre-nos aqui agradecer a Sua Ex."
o Ministro das Comunlcagoes, e aos
E'::.:n."s Senhores Correio-iM:or e demaIs
membros da Comissiio Filatelica Nacional, 0 carinho que lhes meraceu a nossa
iniciativa, e que sera. das mais interessantes que se integram: nas Comemora'loes Henriquln8JS.

EXPOSI~AO

FILA.T1!lLIQA
NACIONAL

Por sugestlio do sr. Henrique Mantaro, a Federagiio consultou. dezenas de
colE!ccionadores, de onde salu a Comissao Organizadora da ExposiQAo, e, desta, os rnembros da Comissiio Executiva, que sao os seguintes: Ex.os Sra.
Prof. Doutor Carlos Trinciio, Eduardo
Cohen, Brigadeiro Jose da Cunha Lamas, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng." Ant6nio Eladio de Santos,
Comandante ~ernando de Barros e Dr.
Jorge de Melo Vieira.
Em permanente contacto com a
nossa· Direcgao, podemos afirmar que

1957 1958 1959
Continente
Ilhas

11
1

10
1

14
1

5
1
1
2
1

3

3

f
2
1

1
2

22

18

22

Ultramar
Angola
Estado ds. India
Macau
Mogambique
S. Tome

1

As re'Vistas da especialidade referiram-Se largamente ao acontecimento.
A todos quanto contribuiram para. 0
brilho das comemoragoes, como Delegados, propagandlstas e exposltores, os
ngradecimentos desta Federagi!.o, e urn
~.gradecimento multo afectuoso e especial aos Servigos dos C.T.T. do Ultramar, pela sua 6ptima exposlgi!.O de selos ultramarinos, rea11zada nos sallies
;'~o S.N.I.
FEDERA~AO

lNTEBNAClONAL
FILA.TELlA

DE

Continuam a ser exce1entes e profundas as relagoes entre a nossa Fede-

pessoal, e a devogiio do nosso secretArio gerai, niio seria possive1 levar a cabo csta tarefa.
As contas estiveram patentes na 00de. Apenas aqui transetrelVem06 0 Be.lango Gerai e a D~nstragiio da conta
<Resultados:'.
Muito mais haveria que dizer. Mas
a obra realizada, boa ou rna, fala por
1168.

CONCLUSOES

A concluir, temos a honra de propor:
1." - Que aproveis urn 'Voto de pesar
pelos s6cios falecldos durante 0
ano de 1959;
2.· - Que aporoveis urn voto de sauda!<iio
e agradeclmento a. I;mprensa e a
ftMio;
3.· ....... Que aproveis urn voto die agradecimento acs nossos empregados) 's.
todos quantQs cola.boram com a
Direl<!gao, ou fizerem ofertas ao
Clube.
Usboa, 1 de Maio de 1960.
A DlRiEOQ,AC»

[oroOl ~irE[livol Dara 1~~~
Seguidamente, procedeu-se a eleigao dos novos corpos directivos para
1960, tendo side eleitos, por unanimidade, os seguintes:
DIREOQAO:

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Crurdoso Salgado
Tenente Coronci Vasco Godfroy de
Abreu I:'ima
Dr. Ant6Dio d'Almeida Figu~do
Dr. Jorge de Mele> Vieira
Eng." Vfctor Pinheiro
Capitao FranciSco Lemos da Silveira
Dr. Romano Caldeira CA.mara.
MESA DA ASSEMBLElA. GERAL:

Presidente - Dr. Fernando Baptista
da Silva
Vice-Presidente - Capitao Sld6nio
Paes
1." Secretario - Jose Manuel Rebelo de Sousa
2." Secretario - Rolando Alvaro
:v1endongs.
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CONSELHO FISCAL:

Efectivo - Eng.· AU!l'elio Marcos
Pereira
:.
- Dr. Cecilio Fernandez
- Major Jose JUlio da
Gilva
Substituto - Ant6nio Carvalho Mar:.
mes da Costa

Dr. Jose Fer11eira Ga-

Este Boletim cumprimenta, muito
efectuosamente, os corpos directivos
e1eitos, de cuja actuaQAo multo ha. a
esperar, em prol da continua,,!!.o da ptropaganda e do pI'estiglo da Filatel1a. por{,uguesa.

«ARCO·IRIS)}
Multo melhorado, salu 0 2.° nlimero
de cAreo-Iris:., revista mellSl;ll, de tudo
para todos. Com 128 pAginas de texto,
po de ver-se qudo interessantes s!!.o os
assuntos tratados atraves do
SUMARIO
Macau - teree1ra cidade portuguesa.
Seja saudavel - transpimndo. Sern tirar nem pOr... Mals wrna. da arte moderna. Mensagens de oUJtros mundos. 0
seu rosto livro aberto. 6 homeJIn e 0
croJodllo. Urn fantasma chamado li1rederico Chopin. Fuga - novela de Maria
Judite de Carvalho. Gauguin, urn pintor que soube ousar. 350.000 ases de
paus. As favorltas e 0 poder. Cure-se ...
cantando. 0 disco que aconselhaanos. Ja.
ha assistentes de descontrac!;Ao. A cac;a
aos tesouros no cemiterlo de Montevide>u. Ce>nto por conto. 0 misterlo dos desaparecidos. Sofrl 0 que Chessman BOfre - a odisseia veridica de urn pOl'tugues ns. America. Gabinete negro. Antologia - A terra de que precisa urn
h~mp-ill!; 0 terceiro patamar; a passagem da ponte. Anedotas - Curiosldaf.es.
cArco-lris:. custa apenas 5~OO, e os
pedidos podem ser dirlgidos a. Redacgao
- Rua da Alegria, 19-1."-Dt.· - LisOOa-2.
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c;ao. 0 quinto membro, 0 Clube Filatelico da Madeira, continua com a actividade suspensa, 0 que bastante l.amentamos, visto que foi um dos membros
fundadores da Federac;ao. Esperamos
que este Clube retome brevemente a
sua actividade, a bern da fllatelia ma.'eirense.
PEDIDOS DE FILIA(JAO

No passado dia 21 de Abril, realizou-se 0 Congresso ordinario da Federac;ao Portuguesa de Filatelia, com a
seguinte ordem de trabalhos:
a) Apreciac;ao e votac;ao do Relat6rio, Contas e Parecer da Ger~n'cia de
1959.

b)
junto
c)
1960.

ElJprovado

0

relat6rio da Direcc;ao de

1959, que gostosamente arquivamos:

<Prezados Cons6cios:
T·e rminado 0 nosso mandato, e de
acordo com as disposlc;oes estatuMrias,
vimos dar-vos conta do que fizemos duNomeac;ao do Delegado da F .P.F., - -l rante a nossa administrac;iio, que, se
. . nao foi multo, foi, no entanto, tudo
da F.r.p.
quanto nos foi p08sfvel realizar, com os
Eleic;iio dos COrp08 Gerentes para
nossos melhores esforc;os, e sempre com
boa vontade de acertar.
Fixac;ao das cotas dos clubes :~ede

d)
rados.
Compareceu a quase totalidade dos
Delegados dos Clubes, que sao, actualmente, os seguintes:

Delegados do Clube Filatelico de Portugal:
Prof. Doutor Carlos Pinto Trincao.
Ten. Cor. FrancIsco Card9so Salgado.
Ten. Cor. Vasco Godfroy de Abreu
Lima.
Dr. Fernando Bapl:Jsta da Silva.
Dr. Ant6nio d' Almeida Figueiredo.
D. Jorge de Melo Vieira
Jose Rodrigo Dias Ferreira.
Henrique M:antero.
Eng.· Vftor i?inheiro.
Delegados do Clube Internacional de
Filatelia :
Ant6nio Joaquim Correa Junior.
Domingos do Sacramento.
General Mario Nogueira.
Eng." Ant6nio dos Santos Furtado.
Hernani dos Santos Viegas.
Delegado do NilCleo Filatelico de Angra do Herofsmo:
Pedro de AlcAntara Coelho de Lima.
Delegados do Clube Filatelico de Mo!:3mbique:

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho.
Eng.n Aurelio Marcos Pereira.

VICE-PRESIDENTE DA DIREO(lAO

Ap6s as primeiras sessoes da Direcgao, pediu a dem1ssao de Vice-'Presidente 0 sr. Dr. Ant6nio Rodrigo de Oliveira
Marques, que, por motllvo dos seus aiazeres profissionais, nlio podia continuar
a prestar a Direec;ao a sua eficiente r.olaborac;il.o, 0 que sinceramente lamentaInos.
ALTERA(JAO DO ESTATUTO

Mais pelos desejos dos Clubes federados e pelas Direcc;oes da FederaC;ao,
do que por posslveis interessados. foi
alterado 0 Estatuto, 0 ql\l.te permitira a
entrada de novos Clubes e secl;r>es !'1lateUeas, supondo-se. assim, que se alarp.arli a acgao da Federacao, ao mesmo
temno que se poderlio criar novas f.ontes de reeeita. As alteraC;oes foram A.'Provadas pOl' despacho de Sua Excelencia
o Subsecretario de Estado da Educac;lio
Nactonal, em 21 de Janeiro de 1960.
PATROOtNIO DE EXPOSI()OES

Registou-se, apenas, um Unico pedldo de patrocinio, que foi conc'edido ao
Orfeao de Matosinhos. para a sua primeira exposic;ao, realizada de 12 a 14
de Mar~o do corrente ano.
Nesta eX)lOSicao, 0 Presidente da PireeC;ao foi membro do Juri.
MOVIMENTO DE SOCIOS

RELATORIO DA DffiEC(JAO DE 1959
Posto a. discusslio e a. vota~lio, foi

Continua a ser de quatro 0 numreo
dos Clubes inscritos na nossa Federa-

Ao mesmo tempo que seguiam para
aprovaC;ao as alterac;oes do Estatuto, a
DirecC;ao teve 0 cuidado de dar a conhecer a todos os clubes e secc;oes filate-

licas, nao federadas, 0 conteudo dessas
alterac;oes, por carta de 25 de Outubro
de 1959. Depois de aprovadas, e por
carta de 7 de Marc;o de 1960, foi comunicada essa aprovac;il.o, e lam.entamos
que 0 assunto, ate a. data, nao tenha
merecido 0 carinho e interesse necessarios, para compensar 0 desejo de bern
servir a Federa~ao.
Em reforc;o desta afirmac;ao, explicamos que E'xistem, ou melhor, conhecem-se, alem dos i'e derados, dezanove clubes
e secc;oes filatelicas, assim distribuldas:
Continente

Clubes em Ilctividade
:.
com actividade suspensa
Secc;oes fiIatelicas
Destes acima mencionados, somente
dois pediram esclarecimentos sobre as
suas posslveis filiac;oes, nada coneretizando aM hoje. Ao mesmo tempo que
persistimos nos trabalhos que tivemos
para alterar 0 Estatuto, sem qualquer
resultado frutifero, fica-nos apenas a
esperanc;a de que, no futuro, as nossos
dilgencias nao foram em vao.
SEDE

Continua a ser nas dependencJ.as do
Clube Filatelico de Portugal, e tao cedo
nao podemos pensar em arranjar outra.
Queremos aqui consignar aquele Clube
as nossos sinceros agradecimentos, pela sua ' gcntileza, que representa alguns
milhares de escudos de rendas que nao
temos de pagar.
ESTATUTO DO SELO POSTAL DOS

C.T.T.
Durante a vig~neia da nossa Diree~ao, foi publicado 0 decreto que criou
o Estatuto do Selo Postal dos C. T. T.,
c, ate este momento, podemos verificar
que este Estatuto traz algumas 'Vantagens para filatelia portuguesa, especifica...rnente 0 seu art.n 56.". Na base deste
artigo, ja algo se conseg.uiu, conforme
se pode ler no capitulo respeitante il
V EXlposi!;ao Filatelica Nacional.
:JOMI8SAO FILAT1!JLICA NAOIONAL

o Estatuto do Selo Postal dos C.T.T.
nao previu a admissiio da nossa Fedel'al{ao, como independente das AssoCia-
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Total
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1

13

1

c;oes dos coleccionadores, a Direcc;il.o t.eve que se inscrever na rIlbrica Associac;oes de Coleccionadores fllatelicos, e Indicar urn nome para ser representada 110
seio da Comissao. A escolha recalu no
sr. Dr. Ant6nio d'Almeida Figueiredo. Na
altura das eleic;oes, realizadas nos C.T.T.,
e t:-m fa ce de outros r epresentantes cleitores de associac;oes de coleccionadores
filatelicos, a escolha de membro da Comissao Filatelica Nacional recalu no sr.
Dr. A. J. de Vasconcelos Cal'lValho, delegado do Clube Filatelico de Moc;ambique a. nossa Federac;ao, e presidente
do Clube Filatelieo de Portugal.
EILATELISTAS

COMEROIANTES

Com muito ousto, conseguimos estabeleeer a c:Lista dos Filatelistas Comerciantes>, isto e, daqueles que pagam
contribuigao ao E stado, quer tenham ou
nao porta aberta. :m essa Lista que fornecemos a quem nos pergunta (J.uem
transacicna selos em Portugal, e cuja
publicaga o foi solieitada aos nossos
m embros, para ser divulgada nas SURS
publicagoes menaais. Prestamos urn born
servigo aos comereiantes, a quem nao
devemos negar a nossa colaborac;iio,
atendendo a que 0 desenvolvimento da
filatelia portuguesa alguma coisa lhes
deve. Estamos certos de que I}uanto
maiores forem os seus neg6cios, mais
possibilidades t erao de auxiliar !\o nossa
~ilat eli a.

A DirecC;ao, .logo ap6s a pubUcaC;iio
do Estatuto do Selo, reuniu os comerclllntes de selos, para apreciac;iio do con-
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c;ao. 0 quinto membro, 0 Clube Filatelico da Madeira, continua com a actividade suspensa, 0 que bastante l.amentamos, visto que foi um dos membros
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que este Clube retome brevemente a
sua actividade, a bern da fllatelia ma.'eirense.
PEDIDOS DE FILIA(JAO
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acordo com as disposlc;oes estatuMrias,
vimos dar-vos conta do que fizemos duNomeac;ao do Delegado da F .P.F., - -l rante a nossa administrac;iio, que, se
. . nao foi multo, foi, no entanto, tudo
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quanto nos foi p08sfvel realizar, com os
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Ap6s as primeiras sessoes da Direcgao, pediu a dem1ssao de Vice-'Presidente 0 sr. Dr. Ant6nio Rodrigo de Oliveira
Marques, que, por motllvo dos seus aiazeres profissionais, nlio podia continuar
a prestar a Direec;ao a sua eficiente r.olaborac;il.o, 0 que sinceramente lamentaInos.
ALTERA(JAO DO ESTATUTO

Mais pelos desejos dos Clubes federados e pelas Direcc;oes da FederaC;ao,
do que por posslveis interessados. foi
alterado 0 Estatuto, 0 ql\l.te permitira a
entrada de novos Clubes e secl;r>es !'1lateUeas, supondo-se. assim, que se alarp.arli a acgao da Federacao, ao mesmo
temno que se poderlio criar novas f.ontes de reeeita. As alteraC;oes foram A.'Provadas pOl' despacho de Sua Excelencia
o Subsecretario de Estado da Educac;lio
Nactonal, em 21 de Janeiro de 1960.
PATROOtNIO DE EXPOSI()OES

Registou-se, apenas, um Unico pedldo de patrocinio, que foi conc'edido ao
Orfeao de Matosinhos. para a sua primeira exposic;ao, realizada de 12 a 14
de Mar~o do corrente ano.
Nesta eX)lOSicao, 0 Presidente da PireeC;ao foi membro do Juri.
MOVIMENTO DE SOCIOS

RELATORIO DA DffiEC(JAO DE 1959
Posto a. discusslio e a. vota~lio, foi

Continua a ser de quatro 0 numreo
dos Clubes inscritos na nossa Federa-

Ao mesmo tempo que seguiam para
aprovaC;ao as alterac;oes do Estatuto, a
DirecC;ao teve 0 cuidado de dar a conhecer a todos os clubes e secc;oes filate-

licas, nao federadas, 0 conteudo dessas
alterac;oes, por carta de 25 de Outubro
de 1959. Depois de aprovadas, e por
carta de 7 de Marc;o de 1960, foi comunicada essa aprovac;il.o, e lam.entamos
que 0 assunto, ate a. data, nao tenha
merecido 0 carinho e interesse necessarios, para compensar 0 desejo de bern
servir a Federa~ao.
Em reforc;o desta afirmac;ao, explicamos que E'xistem, ou melhor, conhecem-se, alem dos i'e derados, dezanove clubes
e secc;oes filatelicas, assim distribuldas:
Continente

Clubes em Ilctividade
:.
com actividade suspensa
Secc;oes fiIatelicas
Destes acima mencionados, somente
dois pediram esclarecimentos sobre as
suas posslveis filiac;oes, nada coneretizando aM hoje. Ao mesmo tempo que
persistimos nos trabalhos que tivemos
para alterar 0 Estatuto, sem qualquer
resultado frutifero, fica-nos apenas a
esperanc;a de que, no futuro, as nossos
dilgencias nao foram em vao.
SEDE

Continua a ser nas dependencJ.as do
Clube Filatelico de Portugal, e tao cedo
nao podemos pensar em arranjar outra.
Queremos aqui consignar aquele Clube
as nossos sinceros agradecimentos, pela sua ' gcntileza, que representa alguns
milhares de escudos de rendas que nao
temos de pagar.
ESTATUTO DO SELO POSTAL DOS

C.T.T.
Durante a vig~neia da nossa Diree~ao, foi publicado 0 decreto que criou
o Estatuto do Selo Postal dos C. T. T.,
c, ate este momento, podemos verificar
que este Estatuto traz algumas 'Vantagens para filatelia portuguesa, especifica...rnente 0 seu art.n 56.". Na base deste
artigo, ja algo se conseg.uiu, conforme
se pode ler no capitulo respeitante il
V EXlposi!;ao Filatelica Nacional.
:JOMI8SAO FILAT1!JLICA NAOIONAL

o Estatuto do Selo Postal dos C.T.T.
nao previu a admissiio da nossa Fedel'al{ao, como independente das AssoCia-
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3
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1
1
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Total
15

1

13

1

c;oes dos coleccionadores, a Direcc;il.o t.eve que se inscrever na rIlbrica Associac;oes de Coleccionadores fllatelicos, e Indicar urn nome para ser representada 110
seio da Comissao. A escolha recalu no
sr. Dr. Ant6nio d'Almeida Figueiredo. Na
altura das eleic;oes, realizadas nos C.T.T.,
e t:-m fa ce de outros r epresentantes cleitores de associac;oes de coleccionadores
filatelicos, a escolha de membro da Comissao Filatelica Nacional recalu no sr.
Dr. A. J. de Vasconcelos Cal'lValho, delegado do Clube Filatelico de Moc;ambique a. nossa Federac;ao, e presidente
do Clube Filatelieo de Portugal.
EILATELISTAS

COMEROIANTES

Com muito ousto, conseguimos estabeleeer a c:Lista dos Filatelistas Comerciantes>, isto e, daqueles que pagam
contribuigao ao E stado, quer tenham ou
nao porta aberta. :m essa Lista que fornecemos a quem nos pergunta (J.uem
transacicna selos em Portugal, e cuja
publicaga o foi solieitada aos nossos
m embros, para ser divulgada nas SURS
publicagoes menaais. Prestamos urn born
servigo aos comereiantes, a quem nao
devemos negar a nossa colaborac;iio,
atendendo a que 0 desenvolvimento da
filatelia portuguesa alguma coisa lhes
deve. Estamos certos de que I}uanto
maiores forem os seus neg6cios, mais
possibilidades t erao de auxiliar !\o nossa
~ilat eli a.

A DirecC;ao, .logo ap6s a pubUcaC;iio
do Estatuto do Selo, reuniu os comerclllntes de selos, para apreciac;iio do con-
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teudo do Estatuto, e diremos slII1lplesmente que esse reuniiio decorreu no melhor Divel, e de resultados muito interessantes. Sabemos que, depois desse encontro, os filatelistas comerciantes nomearam seu representante, junto da
Comissiio Filatelica Nacional, 0 sr. Armando Lapa.
COMISS6ES

Com 0 fim de se enquadrar na oI'ganizag8.o internacional da F J.P., continua a nossa ,F ederagiio a dispor das seguintes Comissoes: para a educagiio fllatellca da mocldade; de estudos de
marcofilia; de intelros postais e de provas e ansaios.
Durante a nossa ger~ncia, actualizAmos os quadros respecti'vos, que sao compostos por diversos coleccionadores especializados. Ctla.mos mals a Comissao
das colecgoes temAticas, e os Servigos
de Imprensa. Deixamos a nova Direc"ao a criagao das restantes Comissoes
que faltam·.
A todos quantos tern trabalhado nas
CC!missoes, enriquecendo a nossa filatelia, &qui deixamos expressos os nossos
ngradecimentos.
SERVI~O

DIA DO SELO

A iF.P.F. levou 'a efeito 0 Dia do
Selo. Este acontecimento, ja. tradiclonal
da nossa filatella, teve a honra de urn
carimbo comemorativo dos C.T.T., para
o Continente, e, na parte tntramarina,
para todas as capitals de Provincia. Os
agradecimentos da nossa Federac;iio a
Suas ExceH~ncias os Miolstros das Comunicagoes e do Ultrama.r.
No Ultimo trleDio, 0 cDia do Selo:.
foi comemorado como segue:

DE PERITAGEM

Embora com urn pouco de vaidade,
devemos esclarecer os Olubes federados
de que 'V'Brlas vezes fomos consultados
para peritagens filatelicas, e esse orgulho e tanto maior quanta e certo terem esses pedidos vindo do estrangeiro.
o servic;o de peritagens continua ao
servi~.o de todos os filatelistas, tanto
nacionals como estrangeiros, nas meIhores condigoes.
V

se tern feito born trabalho, e estamos
certos de que a V Exposigiio Fllatelica
Nacional ultrapassara ern grandem tudo 0 que se possa imBiginar. Esta. previs to 0 m~s de Novernbro para a abertura da Exposigiio.
A Comissao Executi'Va ja. conseguiu
urn subsidio de cern mil escudos, de Sua
Ex." 0 Ministro das Comunicagoes, atrayes da Comissao Filatelica Nacional.
CUlnpre-nos aqui agradecer a Sua Ex."
o Ministro das Comunlcagoes, e aos
E'::.:n."s Senhores Correio-iM:or e demaIs
membros da Comissiio Filatelica Nacional, 0 carinho que lhes meraceu a nossa
iniciativa, e que sera. das mais interessantes que se integram: nas Comemora'loes Henriquln8JS.

EXPOSI~AO

FILA.T1!lLIQA
NACIONAL

Por sugestlio do sr. Henrique Mantaro, a Federagiio consultou. dezenas de
colE!ccionadores, de onde salu a Comissao Organizadora da ExposiQAo, e, desta, os rnembros da Comissiio Executiva, que sao os seguintes: Ex.os Sra.
Prof. Doutor Carlos Trinciio, Eduardo
Cohen, Brigadeiro Jose da Cunha Lamas, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng." Ant6nio Eladio de Santos,
Comandante ~ernando de Barros e Dr.
Jorge de Melo Vieira.
Em permanente contacto com a
nossa· Direcgao, podemos afirmar que
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As re'Vistas da especialidade referiram-Se largamente ao acontecimento.
A todos quanto contribuiram para. 0
brilho das comemoragoes, como Delegados, propagandlstas e exposltores, os
ngradecimentos desta Federagi!.o, e urn
~.gradecimento multo afectuoso e especial aos Servigos dos C.T.T. do Ultramar, pela sua 6ptima exposlgi!.O de selos ultramarinos, rea11zada nos sallies
;'~o S.N.I.
FEDERA~AO

lNTEBNAClONAL
FILA.TELlA

DE

Continuam a ser exce1entes e profundas as relagoes entre a nossa Fede-

pessoal, e a devogiio do nosso secretArio gerai, niio seria possive1 levar a cabo csta tarefa.
As contas estiveram patentes na 00de. Apenas aqui transetrelVem06 0 Be.lango Gerai e a D~nstragiio da conta
<Resultados:'.
Muito mais haveria que dizer. Mas
a obra realizada, boa ou rna, fala por
1168.

CONCLUSOES

A concluir, temos a honra de propor:
1." - Que aproveis urn 'Voto de pesar
pelos s6cios falecldos durante 0
ano de 1959;
2.· - Que aporoveis urn voto de sauda!<iio
e agradeclmento a. I;mprensa e a
ftMio;
3.· ....... Que aproveis urn voto die agradecimento acs nossos empregados) 's.
todos quantQs cola.boram com a
Direl<!gao, ou fizerem ofertas ao
Clube.
Usboa, 1 de Maio de 1960.
A DlRiEOQ,AC»

[oroOl ~irE[livol Dara 1~~~
Seguidamente, procedeu-se a eleigao dos novos corpos directivos para
1960, tendo side eleitos, por unanimidade, os seguintes:
DIREOQAO:

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Crurdoso Salgado
Tenente Coronci Vasco Godfroy de
Abreu I:'ima
Dr. Ant6Dio d'Almeida Figu~do
Dr. Jorge de Mele> Vieira
Eng." Vfctor Pinheiro
Capitao FranciSco Lemos da Silveira
Dr. Romano Caldeira CA.mara.
MESA DA ASSEMBLElA. GERAL:

Presidente - Dr. Fernando Baptista
da Silva
Vice-Presidente - Capitao Sld6nio
Paes
1." Secretario - Jose Manuel Rebelo de Sousa
2." Secretario - Rolando Alvaro
:v1endongs.
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CONSELHO FISCAL:

Efectivo - Eng.· AU!l'elio Marcos
Pereira
:.
- Dr. Cecilio Fernandez
- Major Jose JUlio da
Gilva
Substituto - Ant6nio Carvalho Mar:.
mes da Costa

Dr. Jose Fer11eira Ga-

Este Boletim cumprimenta, muito
efectuosamente, os corpos directivos
e1eitos, de cuja actuaQAo multo ha. a
esperar, em prol da continua,,!!.o da ptropaganda e do pI'estiglo da Filatel1a. por{,uguesa.

«ARCO·IRIS)}
Multo melhorado, salu 0 2.° nlimero
de cAreo-Iris:., revista mellSl;ll, de tudo
para todos. Com 128 pAginas de texto,
po de ver-se qudo interessantes s!!.o os
assuntos tratados atraves do
SUMARIO
Macau - teree1ra cidade portuguesa.
Seja saudavel - transpimndo. Sern tirar nem pOr... Mals wrna. da arte moderna. Mensagens de oUJtros mundos. 0
seu rosto livro aberto. 6 homeJIn e 0
croJodllo. Urn fantasma chamado li1rederico Chopin. Fuga - novela de Maria
Judite de Carvalho. Gauguin, urn pintor que soube ousar. 350.000 ases de
paus. As favorltas e 0 poder. Cure-se ...
cantando. 0 disco que aconselhaanos. Ja.
ha assistentes de descontrac!;Ao. A cac;a
aos tesouros no cemiterlo de Montevide>u. Ce>nto por conto. 0 misterlo dos desaparecidos. Sofrl 0 que Chessman BOfre - a odisseia veridica de urn pOl'tugues ns. America. Gabinete negro. Antologia - A terra de que precisa urn
h~mp-ill!; 0 terceiro patamar; a passagem da ponte. Anedotas - Curiosldaf.es.
cArco-lris:. custa apenas 5~OO, e os
pedidos podem ser dirlgidos a. Redacgao
- Rua da Alegria, 19-1."-Dt.· - LisOOa-2.
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nizagoes, e ' a projecgAo longinqua das
suas adividades fof inteiram!ente deVida
a larga expansao do seu Boletim. Melhorado eada vez mals, no seu .~onteu
do, aspecto gnifico e numero de paginas, ele eonstltue 0 cartao de visita de
que 0 Glube se pode orgulhar. As recompensas que recebemos em todas as
Exposigoes FilateUcas a que concorremos, dao-nos a. justa medida em que,
la fora, e apreciado. EstamO'S neste mO'mento em negociagoes no sentido de
apresentar novas secgoes, dO' maior I.nteresse para to'dO'S os s6ciO's.
SEDE
'0 problema da sede continua a preO'-

cupar-nos, mas nao ~mos possibilidades de 0 solucionar rapidamente, embora reconhecendo que a actual localizagaO' contrlbua para a.fastalr das suas
salas 0 grande n11mero de sOOios que
gostariamos de aqui ver.
De facto, nem sempre a frequencia
e tao nurnerosa como seria de espera.r,
nUJ!l mom.entoo em que a Filatelia naclonal ests. num progresso evidente, Be
pensamos no numero de Exposigoes que
hoje se fazem, no n1lmero e qualidade
dos .p articipantes, nas altissimas classii'icagoes que os filatelistas conquistam,
por merito pr6prio, onde quer que estej8Jlll presentes.
Mals uma vez fazemos apelo a todos os s6cios, nO' sentido de nos ajudarem a encont·rar uma sede melhO'r; mas
tememos que, como das outras IVezes,
nenhum 'a uxflio nos seja dado.
MASSA ASSOCIATIVA

Envidamos ,os melhores esforgos )10
sentido de aumentar 0 n11mero de s6cios. Esper!lJffi.os que cada urn c,oIabore
neata oampanha, porque urn Cluhe e 0
que os seus s6cios quiserem que seja: ou progressi:vo e floresoonte, ou apagada e decadente. e isto PO'r mals csforgos que a Direcgao faga. 0 prestigio de que 0 Clube goza presentemente
dev.e -se aos esforgos de todas as Pirer.!;oes, e se sentimos orgulho em ,0 ,'azer
n,otar aos nossos Cons6ci,os, na,o prO'curamos com isso agradecimentos pelo
cumprimento de urn dever gostosamente
assumidQ. Mas a forga de urn CIube I1esuIta de u;niao de todos, e da conjugagAo
de esfQrgos para que ,0 niimerQ de associados aumente cada vez mais.

NQ
No
NQ
NQ
No
NQ
NQ
No

CitemQs (lUmeros:
final de 1952 ............
final de 1953 ............
final de 1954 ............
final de 1955 ............
fina.l de 1956 ............
final de 1957 ............
final de i958 ............
final de 1959 ............
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956 s6ciQS

1.349
1.400
1.508
1.540
1.540
1.580
1.443

>
>
>
>
>
>
>

Pela primeira vez, registamos, nQ final de urn anQ, uma diminuigao nQ 11UmerQ de s6ciQs; digamQs, de passagem,
qu~ esta baixo. estA presentemente PTeen·chida CQm os s6cios que entrara.m )a
no anQ de 1960.
Tal factQ fQi devidQ, principa1mJente,
ao numerQ dQS s6cios que a Direcgiio
demitiu por falta de po.gamentos de
'1UQtas.
o simples facto de ser s6cio arrasta
para ,0 Clube uma despesa. certa. com 0
enViQ de Boletins, .eil'culares, nQtieias
sO'·bre ,0 aparecimento de nQvas series,
etc. lsto, que representa uma regalia,
tern de ter uma justa cQmpensagao. A
DirecgaQ pen sou que mals valeria ter
menos s6ciQS, bons, dQ que muitos, maus,
orientagaQ que pensamos dever ser rigorosamente seguida, de futuro.
VIPA FINANCEIRA

Fechamos as contas com urn pequeno defi1:it, alilis neste mQmento ja superado. As reservas financeiras dQ Clube siLo, habitualmente, reduzldas. Na Illtura em que sasem novas series, e necessariQ, muitas vezes, reCQrrer a bons
amigos no sentido de se reaIizarem lUI
verbas necess8.rias para aquisigiio de se<los, muitos deles destinados a s6ciQS que
t~m cern ,0 Clube uma eQnta cQrrente
que por vezes nao e favo·r avel nalgumas
centenas de escudos. Tal factQ, que causa perturbagoes admdnistrativas, nem
sempre e eompreendido nQ sentido de
ser eVitado PQr todQS ,os s6cios...
A organlzagaQ da eQntabiUdade fQi
diffcil e tra;balhQsa. Preconizadas llUcessivas orientagoes, que naQ se chega.am a levar aQ fim, pensamos que, por
ultimo, oonsegu1mos uma orientag[o ~
gura que, de futuro, tornara. ma;is faoil
o \:rabalho.
Esclare!;;anlos que, decertQ, nenhum
dO's cons6cios se tera aper.cebidO', Illgumo. vez, do extraordina.riQ movimento
da secretaria do Clube.
Sem a extrema dedicagaQ de tQdO' 0

ragao e a FederagaQ Internacional de
Filatelia. 0 Presidente do CQnselho Fiscal, sr. Prof. DQutQr CarlQs TrincaQ, tern
cQntinuado a ser Membro-ConselheirQ e
membro dQ Juri das EXPQsi!;oes Filate-

querido Presidente dQ CQngresso, sr.
General Mario Nogueira. A a:mbas :ul
famflias, as homenagens de profunda
I'audade.

Major Alexandre Guedes de Magalhles

Jose Gonzalez Garcia

lieas InternaciQnais. lsO'ladamente, ,os
tres cargos representam uma hQnra para ,0 senhor PrQfessor, para a nossa Federa!;ao e para PQrtugal. Tambem 0 ar.
Henrique Mantero, membro da nQssa
DirecgiiQ, e ,0 eterno CQmlssariQ das exPQsit;oes filateUcas interna"ionals, reconhecido pela FederagaQ InternacionaI
comQ dos melhores CQmissarios que existern em todo 0 mundo, ,0 que constitue
tambem ol'gulhQ para n6s.

ELEIQOES. CORPOS DffiECTIVOS
PARA 1960

FILt\.TELISTAS EMINENTES

De conformidade com os desejQs VQtados no Congresso, procedeu-se este
ana as indlcagoes dos nomes dos indigitadQs para a «Lista dos FilateUstas>,
do. parte dos Clubes, com 0 malQr sigilQ.
PodemQs informa.r, desde ja, que serao
apI1esentadQs ao CQngressQ 0S seguintes
1J0mes:
Pelo Clube FUatelico de Portugal :
o sr. Jose Gonzalez Garcia.
Pelo Clube Internacional de Filatelin: 0 sr. Major Alexandre Guedes de
Magalhaes e ,0 sr. Jose Gonzalez Garcla.
Ao 1erminarl1'.os este pequeno Relat6riQ, nao queremQs esquecer a perda.
para a filatelia portuguesa, de Augusto
Molder, grande piQneiro da nQssa mQderna filatelia, e da EspQsa do nosso

A DffiECQAO

Foram seguidamente eleitQs por una!Iimidade:
Delegado da F.P.F. junto (1a. F.I.P.:
Prof. Doutor Carlos Trincao.
Lista dos Filatelistas Emlnentes:
Jose Gonzalez Garcia.
Major Alexandre Guedes de Magalhaes.
Corpos directivos para 1960:
DffiECQAO:

Presidente - Prof. DQutQr Carlos
'l'rincao
Viee-Presidente - EduardQ Cohen
Tesoul'eirQ - Eng.· Aurelio Marcos
?ereira
SecretariQ - iManuel Marques Sena
VQgal - Dr. Jose Ant6niQ Almeida
])ias
SubstitutQ - Dr. JQrge Vieira
MESA DO CONGRESSO:

Presidente r ueira

General

Vi ~ c · ;Presidente

I'onceios Carvalho
1." Secl'etariQ F'erreira

MiliriQ

NQ-

- Dr. A. J . de VasJose RodrigQ Dias

Na prova de doutoramento em historia
o doutor Oliveira Marques apresentou um notavel
trabalho sobre cttansa
Portugal na Jdade Media»

e

Termlnou, na Fa.culdade de Letras
da Unlversidade de Lisboa, as provas
de doutoramento em Hist6ria, 0 sr. dr.
Ant6nio Henrique Rodrigo de Oliveira
Marques. 0 jllri, presidido pelo sr. prof.
Doutor Marcelo Caetano, classificou 0
sr. dr. I()l:rveira Marques, que 8ipresentou
uma 1Jotavel dissertagao intitulada
"Hansa e Portugal na Idade Media>,
com dezoito val ores.
•
o sr. dr. Ant6nio Henrique Rodrigo
de Oliveira Marques tem 26 anos, e e
natural de S. Pedro do Estorll. Licenciado em 1956 com 1'7 valores, seguiu
logo para a Alemanha, como bolseiro
do Instituto de Alta CUltura, frequentando a Universidade de Wiirzburgo,
onde trabalhou sob a orientagao do
prof. H. Kellenbenz, especlalista em
HIst6ria Economica. Nao pO de aceitar
o convite do professor de Filologia RomAnica naquela Universidade, para fi'c ar como leitor de Portugulls, por lhe
ter side concedida, pela Sociedade de
Hist6ria HaJIlseatica, uma bolsa de estudo que the permitiu percorrer todas
as cidades que fizeram parte da Ha.nsa,
onde recolheu documentagao para 0 cstudo das relagoes daquela associagao
com Portugal nos seculos XV a XIX.
Interrompeu 0 doutor Oliveira Marques a sua estada no estrangeiro, para
parUcipar no III Col6quio Internacional de Est udos Lus o~BrasUeiros, em
19~7, em que apresentou duas comunicagoes: .:Documentagiio sobre Portugal
em arqui'Vos hanseaticos alemaes> e <0
fundo da hist6ria de Portugal da Bibliotc'ca !bero-Americana de Berlim>.
Esteve depois no Public Record Office,
2.° Siecretario - Capitao Lemos da
Silveira
CONSELHO FISCAL:
Presidente - Dr. CecIlio Fernandes
Relator - Tenente-Coronel Francisc o Cardoso Salgado
Vogal En.o Antonio dos Santos
:;'urtado
Substltuto - Pedro Alcantara Coelho de Lima

em Lng laterra, e trwbalhou na Biblioteca
na.cional de Paris.
Em 1957, iniciou a carreira docente
na Faculdade de Letras de Lisboa, como
segundo-assistente, a convite dos p.rofs.
D. Virginia Rau eManuel Heleno, e all
tcm regido as cadeiras de Paleografia
e Diplomatiea e da HIst6ria Medieval, e
prestado assistllncia as aulas pmticas
de Hist6ria de Portugal.
Fo! ainda 'b olselro, no Pals, pelo
Centro de E studos Hist6rioos do Instituto de Alta Cultura, e apresentou r.omunica goes sobre diversos temas noutros congress os" entre os quais se destaca a <,M oeda dumnte a Idade Media> .
:In membro da Sociedade de Hist6ria
Hanseatica, e tern colaborado na revls1a
da Faculdade de Letras de Lisbon., 110
Arquivo de Blbliograiia Portuguesa e
Bolctim da Biblioteca de Coimbra, no
Eoletlm Cultural da camara Municipal
de Lisboa e em outras publtcagoes.
o doutor Oliveira Marques, nosso
prezado cons6cio e antigo fUJl dador e
dlrigente da Federagiio Portuguesa de
Filatelia, e filatelista muito dlstinto, c,
sobretudo, autor de notavels volumes
sobre a especialidade, a urn dos quais
fizcmos merecida referencia no ultimo
numero desta revista.

Doutor Oliveira Marques

A Assembleis Gersl do

Clube Fil atelico de Portugal
Sob a presid~ncia do iIustre Advogado sr. Dr. Fernando Baptista da SUva, realizou-se, no dia 5 do corrente a
Assembleia Geral ordinaria do Clube FilateUco de Portugal, !para discussao e
aprovagiio do reliat6rio da gerllncia de
1959, e eleigB.o dos corpos Dir.ectivos
para 1960.
RELAT6RIO DA GEIUlNOIA DE 1959
Depois de lido 0 relat6rio de 1959, c
depois de, sabre ele, terem usado da
pala'Vl'a os ars. Miguel Pimentel Saraiva e Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, foi aprovado por unanimidade aqueIe relat6rio, que e como segue:

«Prezados cons6cios:
Findo 0 seu mandato, vem a. Direc.
gao aessante, em cumprlmento das obrigagoes estatutarias, 8ipresentar 0 relatorio e contas da sua ~rencia.
Uma vez mals, a Direcgao nao se
poupou a esforgos no sentido de desenvoLver e propagar entre n6s 0 gosto da
filatelia.
Relataremos, a seguir, sucintamente,
alguns fa::to~ que 0 comprovam.
EXPOSIQOES
Sabido como e que nada esUmula
n:ais 0 progresso da fUatella do que as
exposi<;oes, nao s6 porque levam ao conhecimento de grande publico ate entao,
possivelmente, alheio '800 colecciona.:mento de selos, a beleza, 0 metodo, os ensinamentos que se colhem numa colecgao
bem apresentada, como ta.mbem 0 eSPIrito de emulagao leva cada participante
a melhorar oada vez mais as suas col(l~goes patroclnar e organizar eJqJosi(:ces foi, portanto, um dos objectiv~s na
j)irecgao.
Ao passe que a Federagao Portuguesa de FilatE'lia recebeu durante 0 ana
apenas um pedido para patrocinar uma
Exposigiio, 0 Clube FilateUco de Portugal patrocinou a quase totalidade das

restantes realizadas em Portugal e no
Ultramar, e organlzou totalmente as lnelhores dentre as que se apresentaram
:to oI1bUco.
bitemos, entre outras, a I Exposigao
l<llateUca do Distrito de Aveiro, a Exposigiio do Clube Arte e Sport, a I Exposigao FilateUca para Principla.ntes,
realizada na sede do C. F. P., a I EJqJosl[j§,o FilateIlica Tematica. Portug'U~
realizada na Uniao de Grem10s de Lojistas de Lisboa, e a I Exposigao do
Correio Aereo, realizada na sede do
Aero Clube de Portugal, as trlls Ultimas organizadas inteiramente pelo Clube Filatelico de Portugal. Do bl1ilho destas organizagoes falou, n'8. devida altura, a imprensa, e forneceu 0 nooso Boletim amplos relatos ; nao tvale a pena
relembrar factos que estiio na mem6ria de todos, e cons tituem, !para n6s, motivo de legftima satisf:a.gao. Ja durante
o ano que decorre, mas trabalho, ainda,
da DirecgB.o des sante, se realizou a I
Exposic;ao FilateUca do S!port Lisboa c
'Benfica, que constituIu outro ~xito prestigioso para 0 Clube. Podemos anunclar
que, neste momento, temos ja pedidos
para patrocinar e oriental' mais quatro
ou cinco exposigoes filatelicas, entre
elas, uma a efectuar pela Mocddade
Portuguesa, em Lisboa, integrada nes
manJfestagOes Henriquinas, outra em
Nampula, Africa Portuguesa.
Nao pode dizer-Se que a Dil'ecga.o do
Clube tenha estado inactiva neste cantpo, embora fieasse por realizar a. <Exposigao Filatelica !pare. Jovens>, que
desejavamos lewar a e1leito na sede, e
que motivos ponderosoB nos levaram a
adiar, c a·nda uma serie de pequenas
expcslc;oes com cameter de perman~n
cia, nas quais pro::urariamos lnteressar
todos os s6cios.
BOLETIM
:In evidente que a posig8.o de prestlgio aIcanc;ado pelo C. F. iP. s6 86 tor-

nou possIvel pelo 8!oerto das suas orga-
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menos de 9 series de selos especiais:
JaJkob Fmgger, Adam Riese, Alexander
von Humboldt, cInterposta) , 1000! IUlOS
Bux;tehude, 0 Manto Sagrado de Trier,
Friedrich von Schiller, Evangelischer
Kdrchentag, e inaugura!;ao da sala Beethoven em Bonn. Em todos estes casos,
verificou-se que estes selos especiais Be
esgotaram dentro de dias ou, ao thAximo, de algumas sernanas. 0 selo emitido por ocastao da Exposi¢o iMundial de
Filatelia, d nterposta), realizada em
Hambul'go, esgotou-se dentro de algumas horas. Foi necessario elevar imediatamente a tiragem. HA ainda as
duas series lan!;adas em continuidade
pela Adminisrta!;ao dos Correios de
Berlim: cAspectos de Berlim) e cCele-

Perguntas &

bridade da Hist6ria de Berlim) . Este
ano, os Correios Federais Alemaes ja
lan!:aram dois selos especiais: 0 selo
emitido por ocasiao da comemora!;ao do
400." aniversario da morte de Melanchthon, numa tiragem de 20 milhoes, e
dois selos especiais por motivo da celebra!;ao do cAno dos Refugiados de
1960:0 , com tiragens de, respectiva;mente, 20 e 30 milhoes de eJCemplares. Mais
dia, menDs dla, a maior parte desses
selos irao parar aos albuns dos colecI ionadores.
(Dc d mpressoes d"a Alemanlla,., Dienst aus Deutschland,
Hambul'go, I, Lohmuhlenstras:'Ie, 1)

II

o Boletim do Clube Filatelico de
Portugal inicia neste numero uma )10·va secgao, cuja razao de ser esta nas
numelosas perguntas que os s6cios dirig em a Direc!;ao, ou a Redac¢o do
Coletim, e a que sempre tern side dada
resposta particular.
Quere-nos parecer, todavia, que,
sempre que se trate de assuntos de interesse geral, e preferivel dar a resposta nas paginas do Boletim, facultando deste modo 0 conhecimento do aBBunto versado, e Qa solu!;ao proposta,
a todos os sOOios. Esperaanos que 0 Beu
interesse, demonstrado pel a correspondencia que nos continuarem a dirigir, e
que desejamos ver aumentar, justifique
a manuten¢o de C'PE'RGUlNTAS &
i~ESlPOSTAS).

QANftE DINftEIRO,
ANQARIANDO ANUNCIOS
PARA 0 NOSSO BOLETIM I
I N FOR M A <;: O,ES N A SEC RET A RI ADO

C LU BE

S6cio n." 777: Goma-Humidade.
Escrewe-nos este sOOio, que vive no
Brasil, queixando-se de· que grande )1urr ero dos sobres critos que constj.tucm a
sua colec!;ao, come!;a a apresentar manehas de ferrugem que contribuem para
desfeiar e inutilizar selos e sobres critos.
Pede-nos que the indiquemos uma solu{'ao.
- Resposta:
A causa estA, evidentemente, na humidade, sobretudo no calor humido, pr6prlo dos climas tropicals.
..
Deve guardar os selos e sobrescritos
em caixas hermeticamente fechadas, de
lata, de cartao impermeavel, au de cartao revestido de alumfnio em folha; na
falta de qualquer deste material de
a condicionamento, guardar os selos em
envelopes impermeaveis, do tipo dos usados nas embalagens radiograficas ou
fotogr8.ficas, e coloca-los em caixas de
cartao vulgar. Deniro das calxas, deve
colocar urn composto exsicante. A,conselha mos Silica-gel, que pode adquirir
em qualquer born estabelecimento de
produtos quimicos. Muda de cOr a meditla que absorve a hUimidade, e basta
um ligeiro aquecimento para a perder,
recuperar a cor branca, translu,cida,
hahltual, e poder s ervir novamente.

S6cio n."

(lorn tra!;os.

~677:

Inutiliz8.!:iio de selos

Escreve-nos queixando-se da inutilizagao, com dois tra!;os de esferogra-

~espostas

fica, de dois selos de uma carta, que
j unta para prova, e que Ihe havia aido
enlviada, sob reglsto, pelo C.F.P..
Dado 0 interesse do assunto, que
constitui objecto de varlas reclama!;oes
que ja tCiIl10s recebido, der-lhe-emos uma
resposta desenvolvida, e vamos dividi-la
een tr: s partEls. Por elas podera ver 0
nos so presado 'Cons6cio que apeuas nun!a tern toda a razao.
A) - Ao vender os selos para franquia de correspondencia, os C.T.T. s6 t6m
em vista cobrar a quanUa legal para 8e
efectuar 0 transporte e distribui!;ao da
correspondencia, e, ao inutilizar as f:6rmulas de franquia, s6 pretendem evitar,
loglcamente, que essas f6rmulas de
franquia possam tomar a servir, de-fraudando-se assim 0 Estado. Os C.T.T.,
em principio, illao t€:m que ver com 0
facto de haver coleccionadores de selos; vendem-nos para paga;mento dos
portes da corresponden'Cia, e inutilizam-nos para que nao voltem a Ilervir.
A pesar disto, os C.T.T. elaboraram
as instrut;oes para a marca!;ao de aelos postais, publlca!;ao n.o 14 dos C.T.T.,
de 1/5/51, nas quais se determina rigorosa e muito lninuciosamente, indo
ao ponto de se ensinar como pegar nos
carimbos e ~omo usa-los, a maneira de
carimbar os selos, indicando-se, entre
outras coisas, que 0 carimbo nao deve
exceder 1/5 do selo, que noao se rlevem
colo car duas marcas do dia (lobre 0
mesmo selo, que a data deve ser paralela a legenda do selo, e, 0 que para ;16s
e de muita interesse, recomenda-se, expreSS8J!llente, que se dave procurar inutillzar os selos sem Ihes destruir 0 seu
valor :"ilateUco.
Estas instru!;oes nao sao, de resto,
mais do que uma ampliagao, sobretudo
neste ponto, das <Recoanendagoes) de
i?,~argo de 1950, dirigidas aos Inspectores, nas quais do mesmo modo se friza,
claramente, que deve haver preocupagao em nao destruir 0 valor filatelico
des selos, com os mata-selos (como se
ve, 0 detesM.vel espanholismo vem !nais
de lenge do que muitos supoe:n ... )
Dc-""'de resulta 0 cuidado e a atenGi;.o f! UC a Fila,telia merece aos C.T.T.,
mesmo fora da sua estrita ()briga!;ao
de transportar a -correspondencia, que
;pagou ou nao portes antecipados.
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CUinprem os funciDnarios as instru,; oes t:adas?
Dum' modo geral, e se quisermos ner
justos, temos de dizer que sim. Quem
tenha a mao alguns milhares de selos
,p ortugueses, pode verifiicar que a grande
maioria esta correcta e convenientemente cariJnbada. Nao se UBaJm entre
n6s aqueles «mata-selos:. sem dizeres
nem data, aI·g uns, l\Terdadeiros borroes
de tinta, que se vern, nos selos ilorte-americanos; nao se permite a colO'ca!;',ao de selDs dDbrados, abrangendo as
duas faces dos sO'brescritos DU impressos, para depois sererD inutilizados com
urn simples traQo de tinta, como se vEl
nos selos espanh6is.
B) - Posteriormente iis InstruQoes
de 1/ 5/ 51, acima referidas, saiu a circular 540/ 4E, de 9/1/54, a qual determina que, de harmonia com 0 regulamento da CDnVenQaD Postal Universal,
sejam inutfHzados CDm trago grosse de
lapis indelevel ou .a tinta, os selos que
por qualquer raziio nao tenham sido
<:mata-selados> na delvida altura, J.egalizando-se assim uma ilratica que ja vi-

FOLHAS DE ALBUM

TORRES

nha sf.ndo seguida, dadO' que, ao rnanusear milhares de cartas, pDde passar
alguma sem «mata-selos:..
Como se vEl pelo exposto, embora
lrunentando 0 que sucedeu COD1 O'S seus
selos, ate aqui nao se lhe ilode dar
l'azao.
C) - A sua carta foi, porern, registada, isto e, entregue ean mao.
Havia por isso DbrigaQaD de inutilizar os selos, tal CDmo ests. disposto naB
cRecomenda~oes de MarQo de 50:. em
primeiro logar, nas cIinstruQoes de
Maio de 51>, em segundo logar, e ate,
modemamente, nO' cEstatutD do Selo
Postab. E nao foi.
Aqui, sim, tern toda a raziio, e todo 0 direito de reclrunar.
Mas, tirando 0 eventual castigD do
funcionario que errou, nao vemos qu~
O'utra .::oisa possa conseguir. Ainda ae
se tratasse de uma serie cDlllIpleta, ou
de varios selos cuja quantidade e diversidade indicassem claramente que a
carta tinha uma franquia COIn finalldade filatelica, poderia dirigir-se a SecQao de InfoI1lllaQoes e ReclrunaQoes,
O'nde, ~Dm espfrito de cDmpreensao,' dircmO's mesmo, cO'm verdadeiro espirito
filateli.cO', naD deixariam, CDm toda a
certeza, de Ihe dar remedio.
Mas assim, comO' uma vulgar franquia de carta registada, embora com
do is bonitos selos, fixe esta ironia dO'
destino: - Logo na carta em que I)S
C.T.T. nao usaram c.arimbo, e que os
seus selos ficaram verdadeiramente
mortos: mortO's como franquia, e morto's :'ilatelicamente ...

AS MELHORES E MAIS BELAS,
EM EXCELENTE CARTOLINA,
QUADRICULADAS, CORES CINZENTA E S~PIA, TAMANHO
INTERNACIONAL
PE9A, EM QUALQUER COMERCIANTE, FOLHAS DE ALBUM

TORRES
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De cada qualro alem8es, Ires SID coleccionadores
(/)ois ntilhoe8 de f/atelisfas alm,.~

1l.01/.a8

enUs.sOe8 ~ selos ude7le8saJ.es

Uma sociedade de invesmgaQao do
eO'nsumo, cern sede fllll. Nuremberg, no
suI da Alemanha, verificou recentemente, por meio de urn inquerito, que, nurr.leros redendes, trEls de cada quatro alemaes, ou seja a grande maloria dos 1')5
milhOE's de habitantes da Republica Federal da Alemanha, saD coleccionadores.
Nae ha quase nada que nao se coleecione:
objeetos de arte, quadros, moveis, moedas antigas, rel6gios, armas, ferramentas, modeles de navies, fetografias de
estrelas de cinema e da televisao, discO's e, finalmente, tamb~m caixas de
f6Bfores, pedras de a¢car em embagens caracteristicas, e, pDr ultimo, as
d embranQas;, surripiadas em hDteis e
l"estaurantes...
Nesta legiae de cDleccienadDres, t~
lugar de destaque os coleccionadores de
selos, cujo niimero e calculado, na Republica Federal da Alemanha, em cerca
de 7 milhoes, albrangendo pessoas de
to'das as idades. Aplicando, porem, criteries mais rigorosos, os coleccienadores ja designades de cfilatelistas:. sao
cerea de 2 rndlh5es. 0 ntlmere destes ccele~cionadores a serio:., que muitas vezes
fa2Jem sacriffcies avultados, cresce de
anD para ano.
Os filatelistas de to'do 0' mundo po-

Por
JOHANN MAUTHNER

dem con tar, no de~ol'l"er do m~ de
Maio, com dois novos seles especiais da
Alem.anha. Por ocasiAo da representaQao da Paixao em Oberammergau, na
Baviera, es Cerre10s Federais emltem
em 17 de Male 0 prtmeiro selD especial,
com tiragem de 30 milhOes. A Administra!;ae dos Correios de Berliml apresentara., em 27 de MaiO', urn selo especial cO'm 0' retrate do grande bacteri6le'g e alemaD Robert KDCh, cuja morte
ha 50 anos se cememorara. nease dia.
A tiragem e de 5 milhOes. Em Setembro deste anO', salrao os primeiros seles alemaes cern 0 retrato do novO' PTesidente Federal, Luebclke. NO' entantO',
cos selos com 0' retrato do Presidente
Heuss ser ao validos, pelO' menO's, ate
fim do ane.
A Republica Federal da Alemanha
nae figura entre es paises temides peles filatellstas. por lanQarem cada ane
uma autentica ntivem de selos nevos.
trlUmamente, tem-se, porem, cDntribuido para que se encham as ilag1inas dos
albuns de selos. Em 1959, sairam nada
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Na America do Norte, pais de mWtannMm, das caixas de
f6sforos, eis a reprodu!:iio da parte externa de urna caixa de f6sforos de propaganda da cSociety of -Phicatelic Ame''ica.ns>.
tJas coisas e,

as seguintes sociedades, com sede pr6pria: iRoyal Philatelic Society, de Londres, The Collectors Club, de Nova
Ymlk, Sociedad Filatelica de la Republica de Cuba, de Havooa, Australian
FlhilateUc SQI ~iety, da Sidny, e Sociedad Filatelica Porteiia, de Buenos Aires.
1li possIvel que exista algoma de que
nao teOOo conhecimento, mas assim
mesmo e muito pouco.
A filatelia e forte e pujante em numerosos outros paises. Qual 0 motivo
porque a sua principal agremia!:ao filatelica nao possue a sua pr6pria casa?
Penso que seja a falta de ini:ciativa. de
urn ou inais elementos.
A mentalidade humana e id~ntiJca

o niimero de 8 de Maio passado do
diario cNovidades> publicou, sobre a
recente reelei!:a9 do sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 seguinte eco, que agrau€·cemos:
«A reelei!;1i.o do dr. Vasconcelos Carvalho, por onanimidade, para a presid~ncia do Clobe Filatelico de Portugal,
garante a continuidade doma politica
de divulga~o da filatelia em todos os
meios da actividade nacional, e, ainda,
a conqoista de magnificos trofeos pelas
representag~es portogoesas em certames intemacionais.
A a~9 desenvolvida, 0 ritmo 1mprimido As iniciativas, 0 vigor e 0 entosiasmo com que 0 dr. Vasconcelos Carvalho envolve os assontos ligados a filatelia, tem resultado numa expansiio no
publico, ('.ada vez mais interessado no
conhecimento das emissiies, e no estodo
dos selos de correio.
o voto de saoda~ e agradecimento
aos representantes da Imprensa, aprovado recentemente pels assembleia geral do Clube Filatelico de Portugal, vem
confirmar as boas relS!;6es entre os organismos especializados e 0 publico,
atraves do noticiltrio sobre filatelia, que,
gostosan-:ente, publicarno!, nesta pAgina».
em toda a pa rte. Os s entimentos, as paixces, os ent usiasmos, 0 arnor, a anima!;B O e a dedicagao, tambem sao iguais,
e, assim, se aqui no Brasil conseguimos 0 que a cabo de informar, nao vejo
razao porque 0 mesmo nao se consiga
em outros paises.
Tentem, e verao que tenho razao.

Segure os seus selos em

A }\\UNDIAL

largo do [blado, 6-Tel. 30194

.

-

Do Boletim mensaJ da Uniao Filatelica de Genebra, transcrevemos 0 artigo seguinte, que completamos depois
de rectificar algumas inexactidoes :
c:Depois da Segunda GuelTa Mundial,
quarenta milhoes de pessoas, quatro I,r~
zes a popula!:ao da Belgie a ou de CelHio foram arrancadas aos seus lares.
Quinze milhoes de refugiados ainda MO
esmo instalados. Foi para incitar 0
mundo inteiro a interessar-se e a vir
em auxilio destas pessoas, que as Nagoes Unidas procl8Jl11aram 0 Ano Mundial do Refugiado, 1959-1960.
o Ano Mundial do Refugiado sera
marcado especialmente por urn acontecimento unico na hist6ria dos Correios. Pela primeira vez, setenta paises
emitiram no mesmo dia 7 de Abril
de 1960, selos postais ilustrando este
problema mundial, que e 0 problema dos
refugiados. No seu conjunto, esses selos contrum a hist6ria dos refugiados,
hist6ria que eomega sempre pela fuga
e 0 desespero, e que 8ICaba, as vezes,
na esperan!;a e na criagiio de urn novo
lar.
Uma f8Jl11i1ia de refugiados fugindo
na neve, a mae estreitando 0 fitho. 0
pai arrastando as bagagens da faanflia,
a c ena que representa 0 selo da Austria
- cena muito frequente durante 0 Lnverno ihungaro de 1956-1957. Uma muIher e 0 seu bebe, tendo por fundo uma
multidiio em fuga, e 0 assunto dos selos
finlandi!s e noruegui!s. Urna jovean refugiada, aibandonoodo a sua cidade em
ruin as, urn homem que perdeu tudo, com
excepgao dos poueos haveres que leva
as costas, e do. crianga que 5e apega
aos seus joelhos, eis os assuntos dos
selos frances e audooes.
No fim da sua fuga, muitos refugiados nao encontmm mais do que espera
e desespero, muitas vezes em campos
miserB.veis. Uma crianga a.pavorada,
sentada contra a parede de uma barraca, urn conjunto de barracas, urrna
mulher chorando sobre os seus poucos
haveres, urn friso de figuras desesperadas, sao os temas dos selos belga,
t,urco, holandes e BUeco.
Outros selos ilustram a hist6ria dos

refugiados por meio de obras de arte
. elebres.
Dois selos do Vaticooo reproduzem
cA fuga para 0 Egipto, de Fra Angelico, 0.0 m esmo tempo que 0 meSIllO
assunto e tratado simbOlicamente nurn
selo luxemburgues. Os 8elos italianos
reproduzem um fresco de Rafael, inspirado pelo epis6dio da Eneida, no qual
o her6i arranca a sua familia da cidade
de Troia. Os selos islandeses represent am a escultura de Einar Jonsson, cO
Froscrito>: ,urn refugiado levando a esposa morta sobre 0 ombro, e 0 seu fiIho nos ·b ragos, 8icompanhado do seu
tinico amigo, urn cao.
FeliZlllente, nos nossos dias, os refugiados, de modo geral, ja niio sao
considerados pr05critos, como a familia
que 0 selo dos Estados Unidos - repre1:enta, alguns vern aparecer uma luz ao
fim de longas trevas. Crian!:as, como
a que se representa no selo tunisino,
encontrar8Jl11 novo 81brigo sob a asa protetora da sua mae. Outros refugiados
encontraram novo lar am um novo pais.
A deslocagiio de certos rei'ugiados para
Israel e conhecida pelo nome de c:Operagao do tapete magico>; este feito ests.
representado simbolicamente num selo
israelista. Os selos gregos representam
urn navio, primeiramente num mar en.capelado, e depois no abrigo do porto,
s~mbolo do asilo que esta na!<iio maritima oferece ainda a numerosos refurrlados.
Nos selos gregos, como na maior
parte dos selos de refugiados, esta reproduzido 0 simbolo das Na!;oes Unidas para 0 Ano iMundial do Refugiado:
urna arvore arrancada. As vezes, esta
iirvore ocupa todo 0 selo, aproximando
pafses tao afastados como a Alemanha
e a Argentina, a China e 0 Surinao, a
Costa Rica e a Dinamarea 0 Equador e
a Guine, a MalB.sia e a Suiga, 0 Paquistao e 0 Togo. Outros selos representam
a arvore do Ano iMundial do Refugiado
destacando-se sobre uma paisagem caraderfstica, ou sobre 0 enlIblema do
pais: liao cingales, Tae-Ge'llk coreano.
porta de iM6naco, montanhas do Lie-
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chtenstein, contorno da SomB.1ia, templos da 'railandia.
l1: esta mesma arvore que aparecera,
a partir de 7 de Abril de 1960, em centenas de milhOes de cartas em todo 0
mundo. Mas, por toda a parte, a arvore
slgnificara a mesma coisa. Para os favorecidos, um dever: ajud!!-r a replan tar
esta arvore desenraizada, ofere-c er um
lar aos refugiados. Para estes, reprepresenta uma nova esperan!ta; e para
eles a Arvore da Vida.
Com 'Vista aos interessados, publicamos a seguir uma lista de selos emitidos para comemora!;iio do Ano Mundial do Refugiado.
Afganlstao - 0.50 fils e 1,65 fils.
Arltbia Saudita - 2p. e 7'P.
Argentina - lp. e 4,20p.
Hloco
Austria - 3 sch.
Bielgica - 40+10c, 3+1,00 fr, 6+3 fro
Bolfovia - 50, 350, 400, 1000, e 3000
boliv.
Correio ~reo - 500, 700, 900, 1800,
e 2000 boliv.
Brasil - 6.50' cruz.
Camaroes .- 30 fro
Ceilao - 4::. e 25c.
Chile - 1c. e 10c.
Colombia·- 6Oc.
Corela -.w hwen.
Hloco
Costa Rica - O,35c. e O,-85c.
Dinamarca - 15 are
Dominicana - 3c., 5tc, l~,c. c!sobrecarga 3,c+[~[!., 5c'+5c 13c+5c. Correio
aereo 10c., 13c. c/ sobrevalor em sobrecarga 10c+5c, 13c+5c. Bloco ~::+5c,
9c+5c, 13c+5c., 10c+5Ic, 13c'+5c.
Egipto -10 mills e 35 mills.
Equador - $0.80.
Est. Un. America - 4c.
Etiopia - 15c. e 55c.
Filipinas - 6c. e 25c.
Finl1l.ndia -- 30 rn!k e 40 mk.
Formosa - NT $0.40 e NT $3.00
Fran~ - 25c.+10c.
Grecia - 2% dr. e 41h dr.
Guatemala - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 20c.
Guine - 25 fro e 50 fro
Guine Holandesa - 25c. e 30c.
Haiti - 10c. e 50.
Correio aereo - 50c. e 1.000 gourde.
310co
Holanda - 12+8 cts. e aO+1() cts.
Indonesia - lOs., 15s., 208., 50s., 75s.,
e 1r.
Irao - 1 rial, 6 rials

Irlanda - 3d e ' /,.
Isla.ndia - 2,50 e 4,50 kr.
Israel - 0,25 e 0,50 ago
Ttalia - 25 e 60 liras.
J ordtinia - 15 fils e 35 fils
Laos - 4 + 1k., 1D + 1k.
Libano - l:5p. e 40p.
Liberia .- 25 c.
Correio aereo - 25 C. e folha coJnemorativa
Libia - 10 milhs e 45 milhs
Liechtenstein - aO + 10 rp., 50 + 10 rp.
Luxemburgo - 2,50 e 5 fro
Malaia - 12 c. e 3Oc.
Marrocos - - 15 e 45 fro
M6naco .- 25 c.
Na!;oes Unidas - 4c, Sc.
NoruE.ga - 45 + 25 ore e 90 + 25 ore.
Nova Guine Holandesa - 251~ . 30c.
P!l>na.Illl!l - 25 c., 50 c., 1.000.
PaquistAo - 2 a. e 10 a.
Portugal - $20, 1$00 e 1$80.
Peru
Correio aereo - 8Gc, 4s 40.
RA.U. Egito - 10m. 35m.
RA.U. Slria - 12 1h pi, GOpi.
Repilbllca Federal Alemii - 10 pf. e
·10 ufo
Saivador
10 C.
Slria - 12,5 p. e 50- p.
Somalia - 10 c., 60 c., 80 c., 1.50 so.
Sudao - . 15 mills e 55 mills
Suecia - 20 ore e 40 ore
Sui!;a - 20 c., 50 c., (servi!to) e 50 c.
Suriname - 8 + 4c. e 10+5c.
Tailtindia - 50 sat. e 2 baths.
Togo - 25 + 5 frs. e 45+5 frs.
Tunisia - 20 mills e 40 mills
Turquia - 90 kurus e 105 kurus
U. N. -- 4 c. e 8c.
U. 8 . /1... - 4 c.
Vaticano - 5,lU, 25,60, 100 e SOO liras
Vietnam do SuI - 0,50, 3,00, 4,00 e
Fi,aO [>iastras.
Yemen - 4 bog. e 6 bog.
A Inglaterra nao emitiu selos, mas
fez urn carimbo ·::omemorativo.

UDiio Portuguesa
de Fllatelia Crista
«5. GABRIEL»

Sede.· Rua das Pedras Negras, n." I
LISBOA-2
Quota anual : Esc. 50$00
Boletim peri6dico, gratis.

CRONICA DO

IX
AS SEDES DOS CLUBES
FILATELICOS
Acabo de receber a noticia de que 0
cCentro Filatelico do Rio Grande:., da
cidade do Rio Grande, iniclou uma
grande camplllnha para a cOl11l)Jra de
uma sede Flocial.
S-era a terceira agremla!;Ao filatelica,
no Estado do Rio Grande do SuI, a ter
a sua sede pr6pria. A primeira foi a
cAsso::ia!;8.0 Filatelica Pelotense:., da
cidade de Pclotas, e a segunda a c80cledade Filatelica Rio Grandense:., de
P.'orto Alegre.
Outra agremia!tao que eats. em vesperas de ter a sua scde pr6pria, e a
cSociedade Filatelica de Minas Gerais:.,
o local ja foi comprado, e a sede esta.
l1a cidade de Belo Horizonte. Esta encontra-se mais adiantada do que aquela,
porque, eendo ·construlda, deve estar
pronta no fim do ano, e ate ja. tern a
data marcada para a sua inaug;ura!tao,
no mes de Janeiro de 1961.
Este assunto ja foi por mJm tratado
algum8J8 vezes, tendo transmltido a maneira como se consegue 0 dinheiro necessRrio para a compra da sede. Esta
maneira difere conforme com as possibilidades locals.
Em Belo Horizonte, 1'Ieuniu-se wn
grupo de vinte individuos, que se comprometeram a dar uma import/incla
fixa, mensalmente, de maneira a pagar

Por
HUGO FRACCAROLI

complEtamente 0 im6vel no prazo de
dois anos, prazo este que levara a ter1, inar a constru!tao. Este gropo tomou
o compromisso de completar a imp orttincia necessaria, porque uma boa parte
fol consegulda. com uma subscri!tao felta
no inicio das obras.
.M. em Rio Grande, parece que sera
wn poueo diferente, pois pretendem
comprar de imediato 0 local, tendo na
prirr.leira , semana conseguido reunir nada menos de cerca de 25G mil cruzeiros.
S6 um individuo deu 100 mil, e eles cstao com a esperan!ta de conseguir 0 total necessaria, dentro de poueo tempo.
Desta maneira, teremos brevementc
nada menos do que 7 agremia!toes filatelicas com sua sede pr6pria.
A primeira foi 0 Clube FHatellco do
iBrasil, e, depois, vieram a 80ciedade
Filatelica Paulista, de S. Paulu, a 80ciedade Cearense, de Fortal:eza, depois
a lPelotense e a Rio Grandense.
l1: uma magnifica demonstra!tiio da
ipujan!;a da Filatelia brasileira. A Bede
pr6pria c uma garantia da exis~ncia
de uma sociedade. ;J;l a base que sustentlllm para sempre a vida de uma agreilUia!tiio. l1: 0 completo sossego para as
seus administradores, que nenhum sacrificio terAo que fazer para manter as
actividades do seu Clube.
A nao ser estas que a'Cabo de mencionar, tenho conhecimento de Bomente
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para a Construcao Civil ...
para os Automoveis ...
para a Industria ...

« 5 • J 0 A0» Fabrica de 11ntas e Vernizes
FERREIRA & MARINHO. Ldo.
OVAR
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Dep6sitos em

T J N T A S. S.

PORTO - L1SBOA . ACORES
t( CABO
VERDE E ANGOLA

lOA- 0 •.•

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
mTf

DES MfMBRES

DE OVAR,

morc:hom no vanguardo. a par dos
mois acreditodos produtos do sua
closse. Um estudo oturodo e operfei,"-oomentos constontes. que ocomponhom os mo;s recentes progressos.
s09 CI base das suas excelentes
corocteristicas.
TINTAS S.

LISTA DE S6CIOS DO

Altera~Oes

- Reingressos -

2099-Bernardu Ven§.ncio da Silrv'a---,Rua
Luis Derouet, lS-4.o-D. - Lisboa
- (M) Po, Fr, T. C . V. N . U . GO.
1. 2. a. 90. 93.
2256---.Duarte Ferreira da Costa Mota
- Rua Dr. Jose Alberto Ferraz,
27-2.o-Dto. - Queluz - (M) Po,
Es, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 3.
:U(}2-Carlos Bento - Rua D. Francisco
de Almeida, 42 - Restelo - Lisboa B.
3686- Jose Pereira da Silva Coma Largo Dr. Martins Lima - BaTcelos. - (M) Po, T. N. U. SO. 1.
2.3. 90. 93.
3692- AIIltero Jose Barreto de Faria Largo Dr. iMartins Lima, 22 .Brurcelos - (M) Po, Fr, T. C. N.
U. 60. 1. 2. 15. 19.
3b94-Joao Baptista Gomes Maltez Rua do Zaire, 26, cawe Dt.n .Lisboa - Po, T. C. N. U. 60. 1.
2. 3. 90. 94.
Rua da
3695- Ricardo de Almeida Quinta do Jacinto, 35-r/ ,c -Dt.o Lisboa (1M) Po, Fr, Al, T. C.
V. N. U. 60. 3 .
369S- Carlos Alberto Marques ColalOO--Rua dos Bombeiros Voluntarios,
P. T. 3.o-Esq. - Amadora - (1M)
Po, Fr, T. V. -60. 1. 2. 10. 15. 19.
DO. 1)4.

3703- Manuel Marl-a Ferreira Baptista
- Rua Serpa Pinto, 124 - Vis.e u
(P) Po, Fr, In, Es, T. C. N.
U. 60. 3. 93.
3705 - Jaime Artur Ferreira Marques
- Rua da Carreira, 2-A - Elvas - (oP) T. C. N. U. 60. 1. ll6
00. 94.
3706 - Jose Alexandre Al'Ves RomanoRua Rosalia de Castro, 12-2.o-Esq.
- Lisboa - (P) Po, T. N. U. 60.
1. 2. 94.

s6cios

HOYOS

:1707~Prof. Maximino Fernandes Conde

- Rua Correia Teles, 86-1.n...,Esq.
- Lisboa 3 - (P) Po, Fr, T. C.
V. N . U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
3700--Jose Luis Amado Malhoa Migueis
- Fabrica Presmalt - P6voa de
Santa Iria - (M) Po, Fr, In, T.
C. N . U. 60. 1. 2. 3. 90. 9·1 . 93.
3712;-Jose Manuel Portugal Viegas Azevedo Rua Soldados da lndia
32 - Lisboa 3 - (P) Po. Fr.
3713- Tenemte MaJIluel Joaquim Nogueira - Rua Ant6nio Luis MoreiTa,
98-1."-Esq. MosoaVide _ (P)
T. 60. N. de 1. U. de 3. 93.
a.n5 - Joseph Cohen - Rua Marqu~ da
Fronteira, 82-5. o -Esq. - Lisboa _
(1J'v!) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60.

T:

16. DO. 92.

ANGOLA
3710- D:r. Francisco Ba.ptista RamosCaixa Postal, 98 - Hospital Regional - Benguela (~) T. C.
V. N. U. 00.

CABO VERDE
3704-Jos e Augusto da Sil'Va Corte-IReal
A eToporto da Ilha do Sal- (P/M)
Po, Fr, In, E s, AI, ;n, T. C. N. U.
60. 1. 2. 3. 4. 90. 93. 94.

BRASIL
3698-Jer6nimo Moreira Raiado - Rua
Dr. Torres Neves, 278 - Jundiai
- S. Paulo - Po, In, T. N. U. 60.
3699- Pedro Jansonis - Rua ProcedeJIlte de Moraes, 524 - JUIIldiBJI. S. Paulo - (M) Po, T. C. 60.
3700-Sebastiiio !Maia - Rua 15 de Novembro, 1258 Jundiai S.
Paulo ~ (M) Po, T. N. U. 60.
Av. D.
3701 - Dr Joiio de Freitas -

M A. R

c o

F I L I A

PORTUGAL
OTAN

Porto -

Porto -

2 de Margo de 1960 - S. I. R.
- Rua de S. Jose
2 de Margo de 1960 - Esw-gao
de Correio da Batalha

- Rua de S. Jose
2 de· Maio de 1960 - Esw-gao
dos Correios da Batalha

Carimbos comemorativos
1." Exposigao Fllatelica do sport Lisboa
c i3enfica

ANO MUNDIAL DO REFUGliADO

Lis boa - 16 de .A!bril de 1960 - Usado
no Pos to de correio instalado na Exposi:;ao, n a rua Jardim do Regedor, 9.
1." Voo Porto-Londres pelos T. A. ?

Lisboa -

7 de Abril de 1960 - Rua de S ..rose
Porto - 7 de Abril de 1960 dos Correios da Batalha

S. I. R.

Estagao

AERO CLUlBE DE PORTUGAL
Lisboa - 2 de Maio de 1960 - S. I. R.

Cavalcanti, 815 - Jundiai - S.
Paulo - (M/A) Po. T. C. V. N.
U. 60. 3. 90.
3702- Helio Gomes Pimentel - Rua Desembargador Trindade, 240 Campina Grande - Parafba
?o W.
3711----Ricardo Pena Assis - Rua Joao
Pinheiro, 375 - Caratinga - (M)
Es, Po, iFr, T. N. U. 60'.

ESTADOS UNIDOS
3714--Joseph D. Barreto -

14 Corson

_.

DO

,

ttlrlO

Carimbos do 1." dia de circuJa!;iio

Lisboa -

2 CRoNICAS.

Porto -

12 de Maio de 1960.

St. - Lowell 60. 1. 2. 30.

iMass -

T. N. U.

HUNGRIA
3697- Gyorgyi Antal - szekely Bertala
U 2/ C Budapest VI - T. 60.

URUGUAY
3,709- Hosmar Gerin Cluzet - Calle
Mar'.,eUno Dfaz y Garcia, 9
Apt. 3 - Montevideu - T. N.
U. GO.

Ainda e sempre, os
8elos de Israel
o interesse que. no nosso Pais como,
alias, em to do 0 iMundo, estao a despertar os selos de Israel, eIllContra-se plenamente justificado nos belos ex.emplares da notavel e~osigao <Moedas e Belos de Israel, terra da Bi>blia:., patente
num dos saloes do Secretariado Nacional da iInformagao, Cultura e Turismo.
11: que se trata, efectivamente, de selos belos, mas, mais do que isto, todos
eles belos: excelente roncepgao, bom desenho, agradavel colorido e perfeitissima
:mp,ressao.
Conjunto de qualidade que os destaca
de entre os selos de todo 0 Mundo, e de
tal modo que chega a criar-lhes urna
como que personalidade. Certos selos
franceses sao indubitAVlelmente franceses, a qualquer distAn cia. Mas todos os
selos de Israel sao de Israel, mesmo aem
n6s lermos as legendas...
Tudo isto contribui p8lra que os selos
de Israel eejam dos mais coleooionados
e disputados, c dos mais valorizados, de
todo 0 Mundo.
E s6 assim se explica que urn rnestre de selos, urn coleccionador de selos
classicos POT excelencia, 0 prof. dr. Carlos Trincao, que de Portugal s6 colecciona os selos das nossaB tres primeiras emissoes - , coleccione tambe.m selos de Isra'el, e os apresente em publico,
naquela interessante exposigiio do Secretariado Nacional da Informa!liio e
'::::Ultura.
Exposigilo mais do que Interessante,
notavel mesmo, ate pela ligagiio e conjugugao dos selos com as moedas, pelo
que justamente aqui a recomenda.mos a
todos os nossos leitores. - V. C.

Nova gerencia do Clube
Filatelico de Portugal
Demos ja noticia. da recente .eleigiio
dos novos corpos directivos da ~dera
!;ao Portuguesa de Filatelia, encabeQados pelos nomes prestigiosos dos srs.
prof. doutor Carlos Trlnciio e Eduardo
Cohen.
Hoje; com 0 atraso proveniente da
nao publlcagiio dos jornais no 1." de
Maio, queremos noticlar 0 resultado da
eleigiio dos novas corpos gerentes do
Clube FilateIico de Portugal, realizada
poUo:!o mais ou menos na mesma altura,
com 0 resultado seguinte:
Assembleia geral - Dr. Fernando
Baptista da Silva., presidente; capltiio
Sid6nio Pais, 'vice-presidente; Jose Manuel Rebelo de Sousa e Rolando Alvaro
Mendoll!ia, secr!ltarlos.
Direcgao - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidentJe; coronel Fa-ancisco Cardoso Salgado, t:lenente-coronel
Godefroy de Abreu Limi:I., dr. Ant6nio
d'Almeida Ftgueiredo, dr. Jorge de
Melo Vieira, eng." Vitor Pinheiro, capitao Francisco Lemos da Silveira e dr.
Romano Caldeira Ciimara, \rogais.
Conselho FiSlcal~Eng." Aurelio Marcos Pereira, dr. Cecilio F1ernandes e lDQjor Jose Julio da Silva, efectivos; Ant6nio Carvalho IMiarques e dr. Jose Ferreira Gomes da Costa, substitutos.
Eleigao tirada por unanimidade, ela
constituiu uma re'condugiio quase total,
mas com 0 aparecimento de alguns nomes novos nos cor.pos dire~tivos do
dube, os dos srs. capitiio Sid6nio Pais,
dr. ~ci1io Fernandes, capitiio Leirnos da
Silveira, eng." VItor Pinheiro e Rolando
Alvaro Mendon!<8-, de cuja dinAmica 00tuagiio, diremos melhor, de cuja juventude animosa muito esperam as inUmeras e permanen.tes actividades do Clube
Filatelico de Portugal. - V. C.

•
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BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL

disponIvel, 0 seu complemento sera
8JpreseIftado ao Juri.
Art.· 8.° - Em principio, sera limitado 0 espa!;o reservado a cada exposit.or.
A Comissao Executive. reserva-se 0
direito de repartir, como entender melhor, 0 espa!;o disponivel, e, por consequencia. de reduzir ou anular as particip~oes inscritas.
Art.o 9.° - Os e~ositores pagarao
aluguer dos quadros que ocuparem, A
raziio de 50$00 por eada quadro de cerca de Ulll metro quadrado.
Art.· 10.· -As parliclpa!iOes serao
incluidas nas seguintes classes:
Classe Oficial: iPartici!pa!<Ao de entidades oficials portuguesas.
Classe de Bonm: Colec!;oes ja premiadas 'C Dnl medalha de Duro numa cxposigao internacional, ou em duas exposi!;oes nac.ionais.
Esta classe sera aspresentada numa
2.· fase da Exposi!;ilo.
Fora de Concurso: Colec!;oes dos
membros do JUri e de coleocionadores
convidados especialmente.
Classe de Competl!;iLo, cornpreendendo as seg.uintes diviSOes:
'
Divislio 1. Portugal.
>
2. TIhas Adja:centes.
>
3. Provincias Ultra:marlnaS.
)
4. Brasil.
:.
5. Europa e Posse~es do
tntramar.
>
6. Palses fora da Europa.
:.
7. Correio aereo.
>
8. Colec!;oes tematicas.
:.
9. Literatura.
Nas divisoes 1, 2 e 3, as participa!;oes serno agrupadas, tanto quanta possivel, nas seguintes subdilvisoes:
1. Colec!;oes de selos tipo.
2. Colec!;Oes especializadas e de estudo, com provas, variedades c
falsos postais.
3. Inteiros postais.
4. Marcas postais.
5. iProjectos, ensaios e provas.
6. Reimpressoes.
Art." 11.· - A Comissao Executiva
nomeare, de acordo com a Federal<ilo
Portuguesa de Filatelia, urn JUri, com
urn mInimo de cinco mernbros, que entre si designarao 0 presidente. 0 Juri
julgara Bern recurso.
A composil<8.o do .Juri sem publieada
I'portun8Jffiente.

ANONCIOS

Art.· 12.· - 0 Juri atribuira os seguintes I remios:
- Grande Premio Lisboa-60.
- Medalhas de ouro, vernneil, prata,
bronze prateado e bronze.
- Men!toes honrosas.
- Outros premios postos a sua disposi!tiio.
Art.· 13.·'- A Comissiio Executiva
tomara as medidas necessarias pa;ra a
prote,c!t8.o do ,material a expor, mas declina toda a responS8.lbilidade por perdas ou danos causados no mesmo.
Art.· 14.° -- Os expositores tern a Jiberdade de segurar as suas colec!toes
contra todos os rlscos que entenderem.
A Comissao Executiva pode, se os
expositores 0 deaejarelIl, encarregar-se
do seguro do material a expor, em Ulllla
Compa:nhia de Seguros portuguesa, sem
que por isso assuma qualquer responr.abilidade.
Art.· 15.· - 0 material a expor devera estar em poder da Comisslio Executiva ate 4 dias antes do dia da inaugural<iio da EXlposi!tiio.
Serno dadas todas as fa'Cilidades nos
expositores que desejarean montar pessoalmente as suas colec!;oes.
Art." 16.· - A Comisslio Executiva
reserva-se 0 direito de, com 0 acordo
da Federa!;ao Portuguesa de Fllatelia,
introduzir neste regularnento quaisquer
aditarnentos que julgar necessarios, os
quais serno comunicados a todos os Interessados.
Art.· 17.· - Nos casos omissos no
presente regularnento, a Comiss!io lllxecutiva resolvera discriclonAriamente.

CASA FILATtLICA

s.

GABRIEL

Rosslo 93_3. Sala 67 - Tel. 31817
Lisboa 2
D

Comllra. vende ~elo~ de Portugal.
Ultramar I! Estrangeiros.
Fornecp. pnr m"ncoli~ta contra
reembolso ou dep6sitO.
ComprR e vpnde pncntps pPQlHnrs e
grandI'S de Portugal e UltraUlar.
Aceita em pagamento selos vulgares
em quanUdade.

•

Pago bem. Portugal
e Ultramar.Colecccles,
pacCltes, stocks e ao
qullo.

I

Vendo antigos e modernos. Bons descontos. Lista preco s
GRATIS

Ferreira da SUva - Pral<a do Municipio.
32-5.' (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassa1m, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS,
CFP, CIF, NPS. Fomece seloa portuguesea, especialmente IndIa; Envelopes de
I.· Dla; Maxim08 e Intelros. Pre~ario a
pedido.
Vendo selos de Portugal e Ultra:mar,
com desconto de 50%+20%, e estrangelros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
-Rua de Mo!;amblque, 56-3.·-Esq.~Lls
boa - Tele.fone 842083.
Grandes - e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou tntramar Portugu!!s, troco por selos para a sua colec\lao, mediante maneoUsta.
SANCHO OSORIO
Rue da Madelena, 80-3." -

LlSBOA

Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. Desejo receber selos usados de todo 0 mundo,
comemorativos. Alem disso, temAticos de
animais, flores e crian~as, novos. Dou Brasil, Argentina, revistas, moedas ou selos em
geral. Corr. port., ing!., esp. e alemao.
Envie 150 selos grande fonnato (maximo
5 de cada) do seu pais ou vizinho, e enviarei
em troca 150 grande fonnato da Belgica e
Europa. Leon Moyar - Rue de la Calandre,
11 - Gand - Belgica.
Deseo series completas nuevas de Portwgal, ItaIia, Francia, Holanda, Alemania,
Austria, Checoslovaquia, Pol6nia, Hungria,
Suiza, Finlandia, Belgica. Doy series completas de Espana, Ifni, Sahara, Guinea y Europa, base Yvert 1960, por mancolista. NICOLAS MLRANDA - Amparo, 88 - Madrid.

ECONOMICOS
ESORIT6RIO FILATllLICO
de JOo.o M . da Cunha
Material fiIatelico - Material plastico Hawid
- Oharneiras Philorga - Selos para Colec~Oes. - C. P. 510 BEIRA - Af. Oriental
Portuguesa.
Desejo cOI1respondentes para trocar novidades e series antigas, novas. Correspondencia seria registada. Waldemar Oliveira Passos - Rua Moacir Leao, 45 - Salvador Bahia - BrasiL
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a seoretaria do Clube, ao n." 22.
Ultramar Portugues, Col6nias espanholas,
inglesas, francesas, usadas en buen estado,
me interesan, por nuevas en series completas day nuevas; en canje doy commemorativas y aereas de America Latina, base
Yvert 1960, envios certificados a Eduardo
Urbano Robles - Apartado, 4741 - Lima Peru. OFP 3278.
CARTAS ANTIGAS, COM au SEM SELOS: Troco, ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Olube, ao n.· 22.
Alberto Abrantes - Rua Tenente Ferreira
Durao, 7_3.·, Esq. - Lisboa 3. Portugal. Deseja trocar e comprar selos novos e usados,
por mancolista, base Yvert. Selos de Portugal e Ultramar Portugues, e de to do 0
mundo, tematicos de. flores, animais, desportivos e centemirios 'do selo. CorresPQJIlJcI.encia em portugues, espanhol, frances e ingles.
Gyorgyi Antal - Szekely Bertala
U. 2/c. - Budapest VI - Hungria. Je
desire echanger deS' timbres-poste a,vec
tous les pays du monde entier. J'offre
des timbres-poste hongrois, russes, roumains et polonais.
Gunars Birkmanis, Poste Restante,
Riga, Latvia, U. S. S. R., deseja entrar
em contacto 'COm coleccionadores portugueses para trocaT selos. Agrade'ce
que the escrevam. Deseja selos de Portugal e Ultramar, novos, em series r.ompJetas, que troca com base no valor
Yvert, ou mediante acordo. linteressam-lhe 19ual'mente postais tlustrados.
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:£ I INISTRO

ARIEH MIRON

o ilustre diplomata e nosso querido Ami-

go Arieh Miron, que em Lisboa, com raro
brilho, exerceu 0 cargo de Consul Geral
de Israel, contribuindo poderosamente para
o estreitam.ento das relac;5es IUsO-israelitas,
e que designadamente muito contribuiu para
a propaganda e 0 prestigio dos selos de Israel em Portugal, quer colaborando na exposic;ao de selos de Israel, que 0 nosso Clu.be rea1izou na uCasa das Beiras», quer organizando a notavel Exposic;ao de Moedas e
Selos de Israel, no salao do Secretariado
Nacional de Infonnac;ao, - acaba de ser promovido, e colocado, como Ministro, na Embaixada de Israel em Londres.
Lamentando proftmdamente a saida de
Arieh Miron do nosso pais, onde tantas amizades e tantas simpatias conquistou, deixamos-lhe aqui urn abrac;o de parabens pela
honrosa e merecida promoc;ao.

los, anterior proprietario do «Mercado Filatelico», do Porto, e editor do conhecido, «Cataloga Simoes Ferreira», que valiosos servi{:os prestou a. Filatelia portuguesa, contribuindo, de modo especial, para a sua propaganda e prestigio no norte do Pals.

•

Lal1lentando sinceral1lente a morte de Artur de Vasconcelos, deixamos aqui sentidos
pesames a. familia enlutada.

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

A

Manifestacoes filatelicas

Manifestaoao Fi latelica Europeia
Organizada pelo cir.culo FilateMco
Tr;estino, e para comemorar 0 40. aniversario da sua fundagao, realiza-se, de
::6 a 29 de Junho ipIl"6ximo, nos saloes
da Estagao Maritima de Trieste, uma
<:'M anifestac;ao Filatelica Europeia;), ,!ompreendo uma Exposigao e urna Reuniao
Comercial.
Todos os assuntos referentes a csta
rn.anifestagao, sao tratados pelo Comitato Organizzatore delle Manifestazioni
del Quarentennio - Trieste - Via Torrebianca 20 - Halia.
MOBRIA,-1960
De 26 de Agosto a 4 de Setembro
de 1960, realizar-se-a em Berlim uma
exposiC;ao intel1l1acional de filatelia construtiva (MOBIRIA - iMotiv - Briefmarken - Ausstellung), conjuntamente com
o 11.° Congresso da cFlP'CO;), sendo
este comemorativo do 10. aniversario
I~a F'JIPiCO.
0

ARTUR DE VASCONCEIJOS
Em S. Paulo, Brasil, onde fixara residencia, acaba de falecer, inesperadamente,
o comerciante de selos Artur de Vasconce-

/

0

A Class e de Competic;ao da exposigao .::ompreendera 4 grupos:
a} colecc;oes gerais de filatelia cons~rutiva,

b} correia a ereo (hist6rias, foguetoes e satelites)
c} assuntos religiosos
d} Europa - nac;oes Uillidas.
Durante 0 petfodo de ExposiC;a.o, havera um posta de correia especial, obliterac;oes comemora tivas, sobrescritos de
I." dia de em!ssao, sobrescritos especiais. confer~n cias , local de trocas, standes de .::omerciantes, etc.
o 'Perfodo de inscric;ao termina em
31" de iMaio de 1960. Todas as informac;oes sao forne cidos por
Mr. Heinz Hodrn
Berlim - Ch rurlottenboenz 9
Gardes-des-Corpos Skr. 1 2
BerUm Wes
Alemanha

SEVERA

RUA DhS GAVEAS, 55-57

,

TELEF.34,006

*

*

LISBOA

HAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas

A. Molder

A

esta sempre compradora de coleq:oes, stoks, variedades, cartas, blocos, pares, provas, reimpressoes, etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir
alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO"\ que
traz utna larga lista de selos, com os prec;os de venda.
ou fac;a 0 seu pedido por manc0lista, 0 qual sera prontamente executado.

Hua 1.0 de Oezembro, 101 • 3. (elevador)
0

Al3ERTO TODA A NOlTE
dUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT

• Telefone

21 5 f 4

LISBOA

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO E SACOS DE PAPEL

SELOS DE PORTUGAL

-em-

- E ULTRAMAR

Ovar - Argoncilhe - Serzedo
Olelros - Porlo

-SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA
E BOSTAIS MAXIMOS

Manuel Francisco do
Couto & Filhos

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

MATERIAL

TeleJones

FILAT~LICO

92
234

PA~OS DE IRAHDl0

Fabrlco de cartollnas e todos os
papels fracclonados em resmas
- - - - • boblnes - - - -

BARATA DAS NEVES

Fabrico manual •
mecanico de lacol

Av. da Liberdade, 1644.o -Sala 12
LISBOA 2

Escrlt6rlo

(Por carrespondencia)

e

Sede

em

S. PAlO DE OLEIROS

Automatica Electrica Portugueso l
S. A. R. L.
Fabricantes de material telef6nico
e de
Sinalizacao
FAIRleA

SED E
Av. SId6nlo Pals-18-1.
Tel. 57146

AUTOMATICA

D

Avenlda Infante Santo - C. Rulvo
Tej.389019
EL~CTRICA PORT~GUESA
S. A. R. L.

LISIOA

Assotlada aD 6rupo de [ompanblas I. T. f.
INGLATERRA

SEMPRE EDUARDO COHEN
Quase tudo que nos Ultimos anos se tern
feito neste Clube, _ou tern side realizado por
este Clube, - deve-se a coIlabora!;ao dos
nossos Amigos, a cabe!;a dos qmiis, e a
grande altura, temos de colocar Eduardo
Cohen.
Tanto pelos anUncios que, pela sua privilegiada situa!;ao na prestigiosa SACOR nos
tern side concedidos, e agora com carActer
permanente, .como pelos frequentes subsidios pessoais, Eduardo Cohen e, de longe,
o malOr benemerito do "Olube Filatcmco de
Portugal» e da Filatelia Portuguesa.
Mas seja-nos pel'IIlitido assinalar que, se
o eminente filatelista Eduardo Cohen, nosso
queridissimo Amigo, tern lugar de honraou tern de te-Io! - nas sallas do nosso Clube,
- ele possui desde ja, e para todo 0 sempre, lugar muito especial no nosso cora!;ao!

E AGORA JOSE OOHEN
Mas 0 filatelista Eduardo Cohen vai continuar-se no filatelista Jose Cohen. E faJa-

mos de Jose Cohen, que e urna ceIlteza para nao falarmos do Eduardito, que e apenas urna promessa._.
Pois Jose Cohen segue as model ares pisadas de seu Pai, e nao apenas como filatelista, mas tambem, generosamente como
benemerito do seu e nosso Clube. '
. Nao lhe e~essamos os nossos agradeClmentos, de que ele, cOIllCerteza, nao esta
a espera. Mas, mais simplesmente, limitamo-nos a envolve-Io no mesmo abra!;X) que aqui deixamos para seu Pai.
E que de Jose Cohen, e tamb6m do
~duardito, se possa dizer urn dia, que deseJamos venha longe, como ldiziam os gregos,
quando urn dos seus grandes morria na
guerra:
- Que 0 Filho seja ainda maior e melh()r
do que 0 Pail

AS MEDALHAS DA EXPOSIQkO
DE BARCEiJONA
Por sugestao nossa, ao ilustre Embaixador da Alemanha Ocidental em Lisboa, as
me.dalhas obtidas em Hamburgo pelos filateltstas portugueses, foram-Ihes aqui entregues, numa cerimonia singela mas significativa e bem interessante, no edif£cio da
Embaixada, como opartunamente noticidmos.
I dentica sugestao fizemos recentemente
ao eminente filatelista e nosso querido Amigo Jose Maria Barrds Feliu, quanto as medalhas ganhas pelos filatelistas portugueses
na recente Exposi9aO Filatelica Internacional Barcelona-60, pelo que esperamos que
elas nos sejam entregues em semelhante cerimonia na Embaixada de Espanha, 0 que
servird para estreitar ctinda mais os ICl90S
de amizade IusO-espanhola.

•

SABE

SJ\COR
Atraves das estradas de Portugal
poe a disposicoo dos automobiHstas
os- seus postos de abastecimento

.. 0 primeiro serv1!<0 postal f01 fundado em 1505, pelo PriDlcipe Fran-c1s Von
Taxis, em Thorn e Taxis, agora integrada aa .A.le:rnaruha.
.. Em 1892, Goston Leroux, coleccionador franc~s, f01 morto por causa
dos selos. Leroux nao quis vender 0 seu
duplicado do raro selo de 2c., emitido
pelos MissiOniB.rios Hawaianos, a urn
amigo, HectO!r Girov. Este entao ma.tou-o, e 8ipoderou-se do selo.
.. 0 primeiro selo no mundo que figurou urn animal, foi 0 de 3 d. Castor,
emitido pelo Canada, vendido pela primeira '-ez em 29 de Albril de 185-1.
1.<'oi reproduzido na serie em.itida em
1951, com 0 valQr de 15 c., que comemorou 0 centenario do selo postal Canat!iano.
.. Charles Connell, chefe dos correios de New BrunswiClk, emitiu, em
1860, sem para isso estar autorizado,
urn selo de 5 c com 0 seu retrato. Os
exemplares deste selo sao agora vendidos por 100 HllIras aproximadamente,
Ilada.

SACOR -

POSTO DE ABAS'fECIMENTO DE SOUSEL

,

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

'" Os unicos selos brita.nt.cos que
foram emitidos sem filigrana foram os
10d e 0 Is. de 1847.
'" A primelra maqulna de carimbar
foi Inventada por Pearson Hill, irmao
rio Inventor do selo postal, Sir. Rowland
aill.
.. Os denteados mais 18lrgos siio os
das series de 1868 da Turquia. Den... eado Ii.
(Do Ambassador of Unique
Pen Pal's League)
.. Ulm.a das maiores noticias deste
ano, pelo menos da 'Vida filaMlica dos
U. S. A., foi a venda de Scott Publications me., para as firmas editoras Ik
revistas Esquire e Gordon Harmer, em
conjunto. lsto "quer dizer que, futwra.mente, 0 CataIogo Scott e os Albuns serao editados e vendidos por uma firma
sem experiencia filateUca.
(Do Rep6rter iFilateUco, n.o 28)
'" Pr6ximas emissoes na Hungr1a:
- XV anllversario da proclarna.~ao da Republica Popular
- Jogos Olimpicos de Rama
- Oia do Belo
- Obras de pintores h11ngaros
'" Em Berlim OC1dentaI, estao 3Jlunciadas as novas emissOes seguintes:

QUE 1• • • •
-

9 de Junho, Obras de .AssisWncia a Infll.ncia
- 30 de Junho, Walther Scheiber
- Setem,b ro, serie definiti'Va3- val, coon 0 Presidente Lubke
e 12 val. com a Porta de Brandeburgo
'" Brevemente, a ColOmbia poe em
circulagiio uma serie dedicada ao Dr.
:\fonso ; .opes.
.. Na Checoslovaquia, anuncia-se que
a serie dos XVII Jogos OlImpicos sera
posta em circulagao no mes de Junho.
'" Pr6ximas emisSoes em ltAlia:
- Expedigao dos Mil
- 350.° aniv. da morte de Caravaggio
.
- Vittorio Bottego
Camillo Cavour
- S. VIcente de Paula
-- ~ Europa>
- Jogos Olimpicos
'" Foram encomendados tr~s selos a
Bradbury, Wilkinson & C. a, para comemorar 0 Centenario do Correio nas Honduras Brlta,nicas.

ESCRITClRIO

FILAT~LICO

Fundado em 1920

f. CASTEL·BRANCO
& fILHO, L.DA
Raridades de Portugal e Ultramar
- Selos Estrangeiros - Novidades.
tematicos. Remessas a escolha e
por mancolista
Avenida Rocha Pdris. 54-I."
A~artado n." 44
VIANA DO CASTELO
Portugal
Telefone n." 22020
End. TelegrMico: REPERFlLA

•

l€Cjlslacao
MINISTERIO DO ULTRAMAR
SERV](;OS DE V AWRES POSTAIS

PORTARIA N.' 17.754
31 de Maio de 1960
Manda emitir e pbr em ciroula«;ao, em
todas as provincias ultramarinas, selos postais comemorativos do 5.' centem'lrio da
morte do Infante D. Henrique, com as dimensOes de 34,5 x 25,4 mm., nas quantidades,
taxas, motivos e cores seguintes :
CABO VERDE:
2$00 (Infante) -- laranja, castarlho,
p['eto, azul, verde, amaralo-torrado e dourado .......... ........... 250.000
GUIN~

2$50 (astrolabig 'llautico) -- lilas,
preto, vermciho, azul, azul-acinzentado e cinzento ........ .......... 250.000
S. TOMe E PRtNCIPE
10$00 (rosa-dos-ventos) -- ve r d e,
vermelho, castanho avennclhado, azul-ultramarino, dourado,
azul- acinzentado, cinzento e
azul-escuro .................. ...... .. ..... 200.000
ANGOLA:
2$50 (pormenor da carta de M1ra)

-- cinzento, a mar e I o-palha,
azul-escuro, azul, verde, vermeIho, castaRho, laranja, dourado
e preto ................... .................
MOc.;AMBIQUE:
5$00 (caravela) -- verde-amarelado,
azul-claro, castanho, laranja,
verde-claro, azul-escuro, dourado, preto e vermelho .. .. ........
ESTADO DA INDIA:
3$00 (brazao de aI'Iilas do Infante)
-- lilas, dourado, verde, azul,
vermelho, creme, vel'IIlelho tijolo, preto, castarlho e amarelo .... ........ .... .......... .. .... .. ...... ..
MACAU:
2 Patacas (esfera armilar com faixa
zodiacal) -- ama['elo - torrado,
castanho, preto, verde, verde-azeitona e amarelo-palha .......
TIMOR:
4$50 Cdivisa do Infante com as suas
cores) -- verde, azul, vermelho-tLjolo, verde-escuro, preto, rosa, doUtrado, cinzento,azulado e
rosa-vermalho .......... .. ..............
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750.000

750.000

350.000

250.000

200.000

NAS

..

ti«;a .fazer uma propaganda, bastante menor
e bastante menos import ante, daquele jornal, nas paginas desta revista.
Em terceiro lugar, escrevendo 0 signata·
rio quatro artigos por m~ no «Diario de
Usboa», sobre os assuntos mais importantes ou mais actuais, da Filatelia, -- e fora
de duvida que, dos quatro, dois dales, os
mais importantes au mais actuais, devern
interessar aos leitores desta revista filatelica.
Em quarto IUtgar, 0 autor desses artigos
do «Diario de Usboa», sobre assuntos importantes e actuais, e evid.ente que, depois
de os escrever, ele que e amador, e felizmente tern muito roais que fazer, -- nao tern paciencia nem tempo para escrever novos artigos sobre os mesmos assuntos, para esta
revista.
E, se tanto e necessario, em quinto lugar, 0 Director desta revista, que e simples
amador, e tern muito menos tempo livre
do que aquele que da ao Clube e a Revista,
pelo que nenhuns outros artigos assinados
aqui publica, -- parece que deve ter 0 direito
de publicar duas cr6nicas do uDiano de
Lisboa», assinadas com duas modestas iniciais, e que ocupam apenas urna pequena
pagina -- em trinta a quarerut:a, que ele
conseguiu que, mensaJrnente, estla Revista
tenha ...

9

aquas
USE

quentes

GAICIDlA
UMA CHA·MA VIVA ONDE QUfR QUE VIVAI

Chegamos fi'llalmente aos banquetes. Parece que ha S6cios e Leitores que nao aceitam de boamente que 0 seu Presidente e
Director jante todos os dias, -- e ofere«;a
urn banquete de quando em onde...
Duas paJavras devem bastar, para ensinar os ignorantes.
e urna, que 0 Presidente e Director,
ciente de que a Filatelia e, acima de tudo,
Amizade, Fraternidade e Solidariedade, preocupa-se sempre, natural e sinceramente, ern
receber e acarinhar todos os filatelistas, nacionais ou estrangeiros, que dele se aproximam, au de quem ele se aproxima.
E e outr,fl, que todos esses e outros jantares, foram e sao pagos por ele. Em nove
anos de presiden.cia do Clube e de direc«;ao da Revista, nao houve urn banquete,
urn ramo de flores, qualquer outro p['esente,
dos muitos que ele faz, nem uma presen«;a
em qualquer Exposi<;ao Filatelica, mesmo

3

na provincia, nem transportes nem hoteis,
ou cartas, telefonemas, mesmo talegramas,
l':eIll nada, absolutamente nada, -- de que
lenha apresentado conta.
Sabem is to aquelesque com ele trabalham, no Clube e na reV'ista. Mas parece
ser necessano que 0 saibam tamb6m aqueles que tanto tempo tem para farer estas
criticas, -- mas infelizmente nao 0 tern para
fazer 0 meSIllO que ale faz I

10
E ele quase faz tudo. Desculpem-nos a
imodestia, mas a verdade e que ele, semanalmente, Ie e responde a dezenas de oftcios
e cartas, Ie e assina dezenas de cheques,
atende reolama«;5es, organiza ou convence
os seus amigos a organizarem eJqlosi~Oes
filatelicas, rpatrocina-as moral e materialmente, redige os respectivos regulamentos,
estabelece contactos nacionais e internacionais, organiza banquetes e oferece lembran«;as, redigea Revista, retoca mui,tos dos
artigos dos colaboradores, emenda as
primeiras provas, reve as p'rovas de pagina~ao, e atende visit antes, mostra a sede,
da explica«;Oes, faz e recebe telefonemas,
pede animcios, arranja s6cios, massaara os
Amigos, fica a dever-lhes favares, paga cerca
de duzentos escudos de cotas por m~, dele,
da mulher e dos filhos, -- e ainda por cima
e criticado como ninguem, e tern necessidade de vir aqui dizer e grit>ar isto tudo ...
Pois que fique dito, -- mas de uma vez
por todas!

EM 1960
,
EM

v
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grande em relaeao as possibilidades que ela
e 0 Clube entao possuiam.
Passou a publicar-se regularmente, e todos os meses, aurnentou-se 0 n11mero de
paginas, quarenta e mais cada mes, chamaram-se novos colaboradores, criaram-se seceOes permanentes, melhoraram-se 0 papeI,
a composieao e 0 arranjo grafico, multiplicaram-se as gravuras, - e 0 resultado e indiscutivelmente este: A maior e melhor publieaeao filatelica portuguesa, e urna das
maiores e melhores de todo o· mundo!

3
Mas 0 Clube tern milhares de S6cios, e
a revista tern milhares de Leitores.
E acontece este facto trivial: 0 Presidente trabaJha para milhares de S6aios, - e
milhares de S6cios criticam 0 Presidente ...
o Director trabalha para milhares de Leitores, - e milhares de Leitores parece que
nao tern mais que fazer do que criticar 0
Director...

cudos. Quantia bastante importante, numa
revista ·que da prejuizo, e s6 0 nao da
mai~r, merce dos anUncios angariados por
n6s, quase todos, - e nenhum pelos nossos
crfticos, que infelizmente gastam todo 0
seu tempo apenas a criticar-nos ...

6
Tambem ha quem nos acuse de publicannos gravuras a mais...
Esquecem-se, por urn. lado, de que as
gravuras documentam melhor os acontecimentos, e tornam a revista mais leve e mais
atraente.
E esquecem-se, por outro lado, de que
quantas mais gravuras publicannos, mais
ficam em arquivo, a fim de voltarem a ser
publicadas em novas oportunidades. Muitas
das gravuras de aIguns dos nllmeros da
nossa revista, sao gravuras mandadas fazer
anos atras, e que iI'epetimos, eada vez que
se tDrna necessario, ou util, ou simplesmente agradaveI ...

4
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N6s nunca ligamos muito as crfticas,para nao escrevermos que nunea ligamos
nada...
Mas e lugar comum dizer-se q1,le todas
as regras tern excepeOes, e desta vez-uma
vez por todas! -, resolvemos. responder a
algumas das crfticas contidas numa carta
dirigida a um dos direct ores do Olube, e
a outras formuladas, de quando em onde,
ao cobrador da colectividade. 0 que, ja de
per si, da urna ideia da sem razao <los crftrcos. Pois que <lamosa palavra de honra
de que nunea nenhum deles teve a hombridade <le se nos dirigir a n6s ...

Semelhante e a crftica de se p-ublicarem
muitas gravuras em que aparece a pessoa
do Presidente do Clube, e Director desta
revista ...
Parece intuitivo que, com taJ publieaeao,
se pretende documentar a actividade do
Clube, a fim de que os s6cios e DS leitores
saibam e vejam e sintam, a actuaeao cons·
tante, sincera, entusiastica e desinteressada,
do seu iprincipal! dirigen.te e, a cada passo,
representante.

5
Ora pois, acusam-nos de publicarmos na
capa da revista uma das gravuras publicadas no interior. E perguntam: Falta de gravuras? ... FaIta de assuntos? ...
Nem uma coisa nem outra. Mas a conveniencia de destacar na eapa, no lugar de
pI'imeira e maior visibilidade, urn dos mais
importantes assuntos referidos no interior.
Este argumento bastava. Mas ha outro,
de ordem financeira: poupar uma gravura
nova para a capa. Uma gravura nova que
custaria mais ·do que urna centena de es-

8
Vern, depois, as duas ar6n1icas do «Diario
de Lisboa», publicadas em todos os nllmeros desta revista, e que, espantosamente,
tantos enguJhos causam a tanta gente...
Bm prirneiro lugar, 0 signatario, autor
da seceao filateliea do «Diario de Lisboa:t,
semanal, considera-a como que um complemento desta revista, que, sendo mensaI, nao
pDde ter a actualidade daquela.
Em segundo lugar, fazendo 0 signatario,
na seCC;ao filatelica, dominicaI, do «Diario
de Lisboa», tamanha e por vezes tao escandalosa propaganda do «Clube Filatelico de
Portugal», sem que nunea a redaccao da·
quele jornal Ihe tenha cortado uma Unica
paIavra, - parece-lhe da mais elementar jus-

F. I .. P ..
Da Comissao de Imprensa e Propaganda da Federa!;ao Internacional de
Filatella, com 0 pedido de publica!;ao,
rezEbemos 0 seguinte comunicado:
Acta da Reuniao dos Delegados F.I.P.,
em 81 de Mar!;O de 1960
No dia 31 de Mar!;o, teve lugar, em
Barcelona, por ocasiao do 1.0 Congresso
InternaJCi'Onal de Filatelia e da EJq>osi!;ao InternBicional de iBarcelona,- uma
reuniao dos Delegados a Fed Gra!;ao :(nternaeional de Filatelia.
FizeraJIll-se representar, pelos seus
dclegados, 12 paises, COtIl1 0 fim de trocar impressoes para a prepara!;Ao do
pr6ximo congresso, e de diseutir os multiplos problemas que apareeem diAriam ente numa organiza!;ao internBICional
tiL<> '/asta.
Depois das ·b oas vindas do Prof. Rabasso, Presidente do Circulo Filatelico
de iBarcelona, 0 sr. Berthelot, presidente
da F. I. P., tomou a palavra ;para agradecer aos coleccionadores espanh6is 0
seu affis.vel Bleolhimento, e 0 trabalho
C;ille ti'veram na organiza!;ao da grande
exposi!;ao. Sublinhou a importArucia das
reunioes peri6dicas dos delegados F.I.P.,
(' dos conta-etos multilaterais que ajudam na sua fun!iB.o a Secretaria e 0
Consp.lho da F.I.P.
o Dr. Ophir, presidente da Federa<;ao Israelita, comunicou a assembleia
a nomea!;ao do sr. Berthelot para membro de honra dOl \Museu Filatelico de Jelusalem.
.
No relat6rio, preparado pelo sr. Berthelot, tratou-se em primeiro lugar de
urn trabalho muito imJportante, fornecido pelo sr. Hofinger, presidente da
Oomissao Internacional de Peritagens
Filatelicas. Com efe1to, 0 senhor Hofinger usou de todos os recursos para desmas.:arar perigosas falsifica!;oes' de conjuntos fl1atclicos de cls.ssicos da Romenia. A Comissao Internaciona.1 sera encarregada, a pedido de uma outra federa!;ao filiada na F.I.P., de um trabaIho S'emelhante, muito util para salvaguarda dos eoleClcionadores.
A Comissao de Colec!;oes Tematicas,
atrav;es do seu presidente, sr. Van Per
Auwera, entabulou conversa!;oes com a
FIPCO. Segundo as I1ltlmas m!forma-

goes, existem fortes esperan!;aS de alca.n!;ar resultados concretos, dada a boa
vontade de ambas as partes. Com efeito,
devera chegar-se a urn regulamento 10ternacional para as colec!;oes tematicas,
e deverS. considerar-se urna estreita colruboragao. A maneira de realizar estes
fins ainda nao foi determinada, e esta
previsto novo encontro em Sikrassbourl.
Forarn nomeados, para a comissao de
~ontacto, os srs. Van Der Auwera, Boras, Nikodemus e Ter Oganian. 0 , presidente Berthelot partieipara igualmente nesta reuniao.
Foi abordada e discutida a hipotese
de un.a coopera!;ao com as organiza!;oes
aerofilatelicas. Reconheceu-se a utilidade de in.::luir nos juris das grandes exposi!;oes espeeialistas de questoes aerofilateUcas. Sobre este assunto, 0 presidente lembrou a sua inten!;ao de criar
para cada especializa!iB.D da fl1atelia,
comiss6es tecnieas, de entre as quais
poderiam escolher-se os membros dos
"uris.
. A Comissao contra as EmissOes prejudiciais a Filatelia (presidente, 0 sr.
Lesuer) foi notif1cada de uma queixa
da Federa!;iio Hiingara, aeerca da IUlOmalia resultante de ter sido inclufda 110
index da F.I.P. urn selo emitido em beneflcio da Federa!iB.o Hiingara. 0 Congresso devera resolver este assunto, que
levanta 0 problema dos selos emitidos
com sobretaxa a favor' de urn agrupamento ou exposi!;ao filatel1c a.
tJltimamente, as Administra!;oes );>ostais - sobretudo nos paises que recentemente adquiriram a independ~ncia confiam a venda dos seus selos a firmas comerciais. Esta pratica, na medida em que impede a compra desses
selos em quantidades suficientes nos
postos de correio do pais emissor, e prejudicavel a filatel1a, e a F.I.P. devera
c-hamar a aten!;ao das Administra!;oes
: nteressadas.
A Comissao da Juventude, sob a
responsabilidade do sr. Danesch, tomou
0. en.cargo de elaborar urn regulamento
para as exposi!;oes de jovens no plano
internrucional. E sta Comissao devera facilitar e preparar a coopera!;ao entre os
agrupamentos da juventude.
A Comissao de Lmprensa e Propaganda, formada em Palermo, sob a pre-
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sid1!ncia do sr. Sepny, montou, durante
os quatro meses da sua exist1!neia, Uma
rede de difusao para as informe."oes,
comunlcados e artigos da F.I.P., que
lhe assegura urn enonne audit6rio em
to do 0 mundo. A tradu~o em 12 Hnguas
esta .assegurada por colrubora"oes desinteressadas. Lan"ou-se a ideia de urn
~[)ia da F.I.P.>, e a sua repercurssao
criaria Ulna grande corrente a fBivor da
Federa!<Ao Internaeional.
Aparecerru problemas financeiros na
F.I.P., resultantes do acreseimo de encargos e de actividades. No entanto,
tod~ as Federa"oes filiadas pagaram
as suas quotiza"oes. A Federa!tao Espanhola ofereeeu A F.I.P. medalhas com
o seu c unho. De futuro, havera uma
medalha F.I.P., cujo estatuto, ja elaborado, devers. ser confirmado.
Num certo niimero de palses, existern, a par com as Federa"oes filia.das na F.I.P., outras organiza"oes filatelicas, As vezes importantes, que deveriam ser chamadas a uma coop era"ao com a iF.I.P. Varias propostas es-

tao em estudo, pa;ra pennitir a sua
associa"ao ao trrubalho comum.
Uma sugp.sti!.o da Federa."Ao HUngara, para a<liar a data da Exposi!;ao
Interna.::ional de 1961, em BUdapeste,
para Novembro ou [)ezembro, nii.o fol
. aprovada pelos delegados.
Depois de uma troes. de impressoes
em geral, sobre a 8Jctividade da F.I.P.,
o senhor Berthelot eneerrou a l3essiio
de trabalho dos delegados.
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COM BUS TI~V EI S
LUBRIFICANTES

Do Presidente aos seus Consocios,
e do Director aos seus Leitores
o Clube e a

Revista . _As gravuras das capas
e outras gravuras.. As cr6nicas do «Diorio
de L;sboa».. Banquetes e outras despesas
1

GAlCIDlA
MOCACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L.
LOUREM~O

MARQUES

)

Uma vez per todes I

Exposicoo Internacional
de Budapeste 1961
Segundo oflcio da Federa"iio Nacional de Filatelistas Hllngaros, a EXiposl~Ao
Intemaeional de Budapeste tera
lugar em Seternbro de 1961, POor de"cis!i.o
,':a :.... I.P.
Logo que nos sejam fornecidas mais
infoI1ll1a"oes acerea desta manifesta,,!i.o
, fil a telica, anuncia-las-ernos neste Boletim.

MAIO DE 1960

o cClube Filatelico de Portugal,. tem urn
Presidente que superiormente 0 orienta.
Veio para aqui muito contra vontade, arrastado. a forca, trazido por tres homens que
desconhecia totalmente. e que repetida e
teimosamente foram busca.Jo ao seu gabinete de Advogado: cern por cento Advogado.
Veio e encontra-se aqui ha nove anos.
Trabalhou. It.ttou e realizou 0 que esta a
vista, e ele nao tern necessddade de apontar.
E s6 aqui se demorara pouco tempo mais,
ate completar a obra que a si proprio se
impos.
Viu-se, repetidamente. que nenhum dos
invejosos foi capaz {Ie arrasta-lo ou de afasta-lo. Ver-se-a que ele saberli sair no mo-

Pelo
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho

men to pr6prio. E ele, que acima de tudo e
sincero e desassombrado, deolara abertamente que a sua maior ambi!<Ao consiste
em. que a sua saida oSeja sentida por todos ...

2
Esta revista tern urn Director. Um homem que, a bem. dizer sozinho, a transformou daquilo que era, naquilo que agora e.
Niio vale a pena fazer confrontos. Ate porque aquilo que esta revista era, - jli era
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SEDE:
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CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Continente (exeepto Lisboa) llhB8 e ProvinciB8 UltramarinB8
Efe~tivas ........ ..... 60$00, par ano I ou equivalente em moeda local
Jumores ............... 30$00, por ano I
Brasil ........... ..................... ....... Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos ......... 10$00, par mes; Juniores ......... 2$50, por ' mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CU RSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AQENTES DO ClUBE FIL4 TELICO DE PORTUQ4L
MACAU - Rolando dos
C. P. 43 - Macau.

Reis

Angelo-

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o
de Gouveia - Rl',a das Dificuldades,
28·30.

S

TOM~

Real.

-

Henrique-Vidal de L. A. Corle

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havsleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20 Calif6rnia.

(

,,

hlp6lltO
---ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
FOGOES - LANTERNAS - PULVERI·
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQAO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS

TELEF. 3

E 53

PORTUQAL

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

~"I~~\ PAGAMOS BONS PRE<';OS
POR
SI:RIES ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somos a maior casa filatilica da America. estamos constantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Adua 'mente. estamos particularmente interessados
em comprar:
•

•
•
•

I De valor baixo e m~dlo.
lncompletap. novas ou Ilpadas.

SELOS EM dRIES

Completas ou

• ~ELOS ISO LA DOS I Varied adell baratas e atractlvas.
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perfeitos
GRAMDES QUAMTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os generos.
MISTURA <AO QUILO) sobre papel.
PARA 0 MOSSO MEG6CIO DE RETALHO. tamb 6 m de.ejamos comprar quantiJade

mals pequenlls de

~elo&

em selies. de preeo

m~dlo

e mills elevado.

Oueira mandar-nos a sua /isla de olerlas. que merecera a nossa pron
la e cuidadosa alenc;iio.
G R J.. TIS, APE DID 0 I

A nos s a n 0 y a
I 1st a d e c 0 m p r a.
.Os melhores preeos pnr splos tlo~ R<thdo" Unldo" e Canadll.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO

H.

IMPORT ADOR

E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

I

AMERICANO

o

Telegramss: HARRISCO BOSTON

INFANTE D. HENRIQUE -

S~RIE

DO ULTRAMAR PORTUGU£S

(Ver noticia no interior)
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