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PAGAMOS BONS PREÇOS
POR
AO çuica
PACOTES
SÉRIES
MISTURAS
ISOLADOS
Como somos a maor casa filatólica da Amkca, estamos cons
fantemenle a comprar grandes quant(dades de seios de todas as
partes d0 mundo. Acfuam.mfe, estamos par+cularmente nferessado;
em cemprer
•

SELOS EM

SÉRIES :

—

—

—

—

De valor baixo e

médio.

Completas ou

incompletas, novas ou usadas.
SELOS ISOLADOS: Va.iedades baratas e atractivas.
PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos perfeitos

•
•
•

•
•
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os géneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA o NOSSO NEGÓCIO DE RETALHO, tamb6m desejamos comprar guantiJades

mais pequenas de selos em séries, de preço médio e mais elevado.

Queira mandar-nos a sua lista de ofertas, que merecerá a nossa pron
ta e cuidadosa atenção.
GRÁTIS,

A

PEDIDOI

A

nessa

nova

lista

de

compras

‘Os melhores preços por selos dos tados Unidos e Canadá,

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO

11.

IMPORTADOR

AMERICANO

E. HARRIS & C.°

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

FILATELISTAS PORTUGUESES NA EMBAIXADA BRITÃNICA
(Ver artigo no interior)
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VALENÇA

(PORTUGAL)

CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
FILIADO

CL UBE DE

NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE

COLECCIONADORES

FILATELIA

PARA

(E. P. E.)

COLECCIONADORES

Telef. 54936
LISBOA
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.°-tlf.°
PORTUGAL
LISBOA
CORRESPONDËNCIA: APARTADO 2869
Terças e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Sábados, das 6 às 20
EXPEDIENTE
—

—

—

—

—

horas

“li

CATEGORIA DE SÚCIOS E RESPECTIVA COTIZAÇÃO:
Continente (excepto Lisboa) Ilhas e Províncias Uttrwnarinas
Efectivos
Juniores
Brtsi’
LISBOA

—

Efectivos

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

60$00, por ano
ou eqwvalente em moeda local
30$00, por ano 1
Cr. $30, por ano
2$50, por mês
10$00, por mês .Junioies

lpó’,ttoyy

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PACAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO

SÃO SÓCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGÕES
LANTERNAS
PULVERI
ZADORES
CALDEIRAS DE DESTI
LAÇÃO
PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRÃULICAS, ETC., ETC.
ETC.
—

—

—

—

AQENTES DO CLUBE FJL4TÉUCO DE PORTUQAL
Rolando dos
MACAU
C. P. 43—Macau.
—

Funchal
MADEIRA
Rua
de Gouveia
28-30.
—

—

—

TOMÉ
Real.

—

Reis

Angelo

—

Belgaum Camp
INDIA E PAQUISTÃO
Secretary
Domingos Fernandes
7 Haveleck
Catholic Book Cmsad
Road.
—

—

—

M. M. Lourenço
das Dificuldades,

Henrique-Vidal de L. A. Corte

—

U. 5. A.

14

th

—

Manitel
Avenue

Califórnia.

L.
—

Gouveia
Sacramento

—

5436,
20

—

CASA HIPóLITO,
TORRES VEDRÀS

TELEF. 3

E 53

LDA

PORT UQAL

A

OLHES FHTEHOWS
Ë nosso sincero desejo alargar o mais
possível esta secção, dando o maior relevo
às várias actieidades de todos os clubes e
secções filatélicas, especialmente do nosso
País.
Para tanto, aqui fica a nossa declaração
de que publicaremos todas as notícias e iiiformações que os clubes e as secções fila
télicas nos remetam:
CLUBE

FILATÉLICO

DE MOÇAMBIQUE

Foram eleitos os novos corpos dirigentes
do «Clube Filatélico de Moçambique’), para
1961, os quais ficaram assim constituídos:
Mesa da Assembleia Geral:
Dr. Luís J. G. de Figueiredo Paiva
Prof. Alfredo Dias
Edmundo Santos Matos
Armando Boavida Ramos

José de Sousa Horta
Tomás Amado Aguiar
Renato Barros Folgosa

COMPRO OU TROCO
Selos dos Indí
genas da Guiné, 2800. Fauna de Angola, 4$00.
Indígenas de Angoia, 1350. Flores de Timrr,
3 e 10 avos. Moçambique borboletas, 2300,
2$30 e 2$50. Todos novos sem charneira.
Rua
Correspondência a Carlos Pereira
Funchal
da Queimada de Cima, 13
Madeira.
—

lis:e. Yvert, Scott 1961. Correspondance: ai
iemand, trançais, anglais et hongrois. Josip
L,nann, maitre en retraite. Apatin, VI. Co
tkovica 73. Youguslavie».
HEITOR CASINHAS DE MOURA
Angola
Moçâmedes
Caixa Postal 45
Colecciona selos de Portugal e Ultramar,
Alemanha, Mónaco e 5. Marina. Desejo efec
selo por selo ou à base dos
tuar trocas
catálogos Eládio e Yvert.

—

—

—

—

—

—

—

«Ie cherche des timbres centenaires,
d’UPU, de l’année de refugiés, de fleurs,
d’animaux et de sujets chrétiens de tout le
monde. Des timbres de Suisse, de Vatican,
d’ltalie, de Portugal, d’Espagne, de Dane
niark, d’Hangrie, de C.S.R. selon manca-

Banco Herrero, Ode
PEDRO RAYON
Portuguese, English, French,
do, SPAIN
Italian, Esperanto, Spanish languages. Wi
shing stamps from Portugal, portugucsc
overseas, Hongary, Swiss and also univer
sal, 1 give Spain, Spanish colonies and Am.r
rica. Base changes Yvert 1961 ar stamp to
stamp. 1 do not send first. Ali scndings bv
registered letter.
—

—

r

1

ANO

XV

N.»

ABRIL DE 1961
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1

U

FILATELIA...

ARMA PODEROSA...

Dde gados à «Federação Portuguesa de
Filatelia

—

BOLETIM DO CLUBE FILOTÍLICO DE POBT000L
n==

Direcção
Capitão João A. G. Pimentel da Fonseca
Amadeu A. Rosado Férias
Manuel Marques Pires
Alber:o dos Anjos
António Manuel Bispo
José J. Mateus Saloio
Leonardo K. Barata da Cruz

A todos os dirigentes do prestimoso
«Clube Filatélico de Moçambique», envia
mos efusivas saudações, com votos das
maiores prosperidades, e promessa da mais
franca colaboração.

quando superiores a 100 NF, para valor
inferior, remessas simples. Respondo sem
pre, máximo 8 dias após a recepção. Muito
sério. Correspondência em francês, alemão,
espanhol e português. MAZZACHIODI, B.
P. 117 BASTIA (Corse), França.

1

A

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Eng. Aurélio Marcos Pereira

Conselho Fiscal
Iosé Maria Folgosa
Mário de Barros Lobo

.4

Na secção filatélica do «Diário Popular»,
referia-se o uso que se tem feito da Fila
telia, como poderosa arma política e de
propaganda. Por outro lado, »Hobby», a
nova publicação filatélica espanhola, refere
a valorização cada vez maior dos selos, e
o aumento crescente do número de filate
listas, que leva a esgotarem-se, ràpidamen
te, as novas emissões, por maiores que se
jam as tiragens. A apreciação destes dois
factos leva-nos a concluir que da pode
rosa força que é a Filatelia, muitos efeitos
poderemos obter.
Pensemos, por exemplo, na multidão de
paísecos semi-selvagens, que cada dia obtêm
uma espécie de independência, que outra
coisa não é do que a substituição de uns
senhores por outros... A primeira coisa
que fnzem é emitir selos, cuja venda lhes
vai dando um tão farto rendimento que,
alguns deles, chegam a abrir Agências nos
países cúmplices, nas quais vendem, aos
incautos, selos novos que, no entanto, não
deveriam filatélicamente ter valor, pois que
essa prática é a negação absoluta da Fila
telia.
A segunda coisa que fazem, ajudados,
proLegidos e incitados por outros paíselhos
tão selvagens como eles, é prorromper em
impropérios contra tudo e contra todos os
que tenham uma história, que nunca con
seguirão obter, uma cultura, que nunca
conseguirão igualar, uma idade, que nunca
atingirão, pois que enquanto nós, portu
gueses, nos podemos orgulhar de que há

Pelo

——

A.

DR.

—-

D’A.

F.

oito séculos se faia de nós, de Portugal,
daqui por cem anos não existirão aqueles
que agora, tão rèlesmente, nos manifestam
os mais pequenos, porque,
a sua inveja:
seguindo as proféticas palavras da Bíblia,
vindos do pó, em pó se hão-de tornar; os
maiores, porque se desagregarão em mó
meros estadelhos que, na impossibilidade
de comerem outros, acabarão por se comer
entre si, como os celebrados grilos do Pa
dre Patagónia. Porque é precisamente Por
tugal o bode expiatório da sua estupidez e
da sua inveja.
Povos cuja moral é fielmente relatada
em »Chocolates for Breakfast», de Pamela
Moore, cuja liberdade de pensamento se
mostra em «Ondes Troubles», de Invin
Shaw, cuja liberdade de crenças se descre
ve em «Focos», de Arthur Miller, cuja so
lidariedade humana se apresenta em «As
que
vinhas da ira», de John Steinbeck (‘)
autoridade têm eles para se arvorarem em
mentores do mundo?
Traidores tão reles como Judas, que
traiu por lhe pagarem a pronto, enquan
to estes o fazem na mira :de hipotéti
cos lucros, que a sua esperteza sabia
dão
lhes mostra como aliciante miragem,
ao Mundo inteiro a imagem mais viva e
real da cobardia. Provocam e insultam um
—

—

—
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país cuja população total é inferior à da
maior parte das suas cidades. Mas quando
se trata de um povo um bocadinho maior
do que nós, encaixam todas as ofensas, re
traiem-se, sumemse untuosamente, cance
lam visitas, etc., etc..
Pois em Portugal, quando um Chefe de
Estado é ameaçado, vai, vai mesmo que
saiba que tal lhe custa a vida. Exemplos
desses temos nós, na Monarquia e na Re
pública, quer com o rei D. Carlos, quer com
o Presidente Sidónio Pais.
Mas os valentões que nos insultam, se
guem, prudentemente, a máxima de um dos
seus compatriotas, Mark Twain, que dizia:
Em caso de perigo, mais vale ausência
de corpo, que presença de espírito.
E como nos hão-de perdoar, a nós, que
tínhamos já duas Universidades quando
eles estavam ainda mais próximos dos bú
falos e dos macacos do que do género hu
mano, eles que têm alguns chefes que são
a demonstração viva, actual, flagrante, es
tampada no fácies, da veracidade das teo
rias de Darwin? Nós que emitimos selos
comemorando milénios das nossas cidades,
quando eles se vêem aflitos para comemo
—

ii#iiiiiiiii%

rar cinquentenários das suas, nós que te
mos uma língua própria, enquanto que to
dos eles usam línguas de empréstimo, con
forme a dos antigos senhores...
Traçamos, resumidamente, um retrato,
mesmo assim favorecido, dos povos que,
numa disfarçada mendicidade, tal como a
dos vendedores de alfinetes e carrinhos de
linha, emitem e vendem uma infinidade de
selos.
Cabe agora perguntar até quando, com
prando-lhos, ajudamos ao seu sustento, e
permitimos que selos de Ghana, da Libé
ria, dos Estados Unidos da América, do
Congo, continuem a conspurcar as folhas
dos nossos albuns.
(1)
Se citamos sàmenfe a literatura de um
dos povos a que nos estamos referindo, isso é
apenas devido a que ignoramos totalmente as
primícias liferénias da Libéria, do Congo ou de
Ghan a.
Mas nlo nos repugna a crer que, sob ledos
os aspectos, a sua literatura sela superior que
ia que, apenas por bem orentad propaganda,
se tornou mais conhecida.

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

ANÚNCIOS

5 EI OS
Pago bem. Portugal
eUltramar. Colecções,
pacotes, stocks e ao
quilo.

ECONÓMICOS
First Day Covers and Maximums su.p
plied. PERES DA COSTA
Largo da Câ
mara
Mapuca
Bardez
India Portu
guesa.
Procura correspondentes no Ultra
mar.
—

—

‘P’øÕGAL CRWêIS
Vendo antigos e mo
demos. Bons descon
tos. Lista preço e
GRÁTIS

—

—

—

32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefon 366496 e 845759

FERNANDO BASTOS RIBEIRO
Ru
Nascimento Silva, 257
Ipanema
Riu
de laneiro—Brasil
Permuta e compra.
Deseja Ásia e África. Oferece Brasil e países
Sul Americanos. Prefere selos usados. Base
Yvert.

Boletim do Clube Filatélico de Portugal.
Compram-se os n.°s 1, 2, 3 e 4. Ofertas com
preço, à Secretaria do Clube, ao n.° 27.

Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bens. Cartas
à Secretaria, ao n.° 22.

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portu
guês, troco por selos para a sua colec
ção, mediante mancolista.
SANCHO OSÓRIO
Rua da Madalena. 80-3.
LISBOA

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangei
ros a $03 cada franco. José Pinto Duarte
Rua de Moçambique, 56-3.°-Esq.—Lisboa
Telefone 842083.

—

—

—

Ferrelra da Silva—Praça do Município,

—

—

—

—.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bem. Resposta à secre
taria do Clube, ao n.° 22.
1. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. Sócio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses,
especialmente India; Sobrescritos de 1.0
Dia; Máximos e Inteiros. Preçário a pedido.
1 Desire excliange stamps of all wor]d
countries, 1 give Portugal, Angola and all
Portuguese overseas countries
José P. N.
Aguiar
C. P.
2685C
Luanda—Angola.

Vendo um Yvert 1959, completo, por
70$00, e um de 1960, por 120$00. Sérgio Si
mões
Caldas da Rainha.
—

Um bom lo’,e no valor de 100 NF. Yvert,
composto de séries do tema desporto, to
das novas, ao preço excepcional de 350$00.
Sérgio Simões
Caldas da Rainha.
—

Para comprar selos a bons preços, peça
as minhas listas de Ofertas de Ocasião, as
quais apresentam sempre óptimas oportu
nidades para aquisições. Sérgio Simões
Caldas da Rainha.

—

11.0

—

—

OLIMPIADAS
BRUXELAS
REFU
GIADOS
DESPORTOS. Peça preçários
com ofertas de ocasião, a preços inferiores
aos normais. Sérgio Simões
Caldas da
Rainha.
—

—

—

Desejo séries novas comiletas, despor
tos, escotismo, flora e fauna de todos os
países, especialmente Portugal e Ultramar.
Base: catálogo Yvert, ou segundo acor
do.
Zbiguis Albrecht
Reja 23 m. 8—
Szczecin 5
Polónia.
—

GAZCIDtA

—

—

‘Francisco Gras
Banco Central
Bar
celona. Deseja trocar selos de Espanha e
Colónias, nqvos e usados, por selos de Por
tugal de 1960 e 1961, sàmente comemorati
vos. Aceita também temáticos de Portugal
e Ultramar.
—

MOÇA CO 8—DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.R.L.
LOURENÇO

MARQU ES

—

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco ou compro, pagando bem. Res
posta à secretaria do Clube, ao n.° 22.

—

GHANA
País completo, tudo novo,
num total de 104 vais, e 2 blocos, 1.400$00.
Envia-se montada num album ou classifi
cador de luxo. Sérgio Simões
Caldas da
Rainha.
—

—

Por selos comemorativos de Portugal e
Ultramar, novos e usados (aceito até 100 do
mesmo), dou 30% mais em comemorativos
à minha escolha, da Europa, com «Europa»,
Jogos Olímpicos, temáticos, etc. Base Yvert.
Por selos de animais, aves, borboletas, pei
xes, flores, frutos, do Ultramar Português,
dou 100% mais. Faz remessas registadas só

BOLETIM
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Banco
3911—Rafael Bermudez Martinez
(P)
Lorca (Murcía)
de Bilbao
Es. Po. Fr. In. N. U. 60. 3. 90.
Ovie
Banco Herrero
3933—Pedro Ravon
Po. Fr. In. It. Es. Ep. Dá. 60.
do
19. 20. 6. Deseja; 60. 1. 2. 10. 28. 29. 31.
61 ou 90. Não envia primeiro. 80.

DE

PORTUGAL

—

—

—

—

—

2

FRANÇA

—

B. P. 117
3845—Madame Mazzachiodi
Bastia
Fr. In. AI. Po. Es. T. N. U.
60. 3. Modernos 1940/1960. Temáticos.
90. 97.

—

—

—

HUNGRIA
Szt. István Park 6
3852—Ing Haar István
Budapest XIII
(M) In. Fr. T. 60.
Temática de Flores e Animais. Sport.
XIV Miskolci u 121
3932—Miguel Alteri
(M) In. It. AI. Hu. T. 60.
Budapest
N. U. 1. 2. 4. 18. 64. 65. 90. 93.
—

BÉLGICA
—

—

—

—

—

—

INDIA
Marine
3169
3921—Navin B. Sonawala
Drive—Bombay 1—In. T. 60. FDC. 92.

BULGÁRIA

—

Cui. Krakra
3778—Stanko Antov Stankov
Dimitrovo
Fr. Russe. Je
n.° 15
Cherce: 8. 14. 18. 20. 22. 2. 3. N. II.
Flora. Fauna. Sport. Je dorme: 65. T.
Bulgarie. Rússia. Base: 90. 97/1955.
Lipsia 1959.
rue Otez Paisi 35
3865—Radomir Stefanof
Fr. In.
Dobrwfscn
Tolbuchín
Ai. 60. 3. lemáticos de desportos. fau
na e flora. 64. N. 68. Caixas de fós
foros. Postais. F.D.C.

—

—

INGLATERRA

—

—

—

—

—

£istôa

iiÚrIø
Mais inteiros postais

—

3870—1. J. Mouzon—3 rue du Pont de lAveBruxeiles, 1.
flue
159, Bd Anspach—
3922—Romain Claude
Bruxeiles 1— fr. In. 1. 60. N. Europe
uniquement mancoliste. 90.
Ouest

—

Do

CRÓNICAS

36, Chandos Road
3830—Mimi Nobre
London N. XV. 2.
Wiilesden Green
—1. 60. 1. 2. 16. Temáticos.
730—Augusto Jorge Ribeiro da Fonseca—
London W. 8—
li Phillimore Place
(M) Po. Fr. Iii. T. C. N. U. 3. 90. 93. gó.
—

—

—

—

ITÁLIA
Via Marafanti, 7
3849—Vitaii Angelo
Fr. Jt.
Ciniseilo Balsamo (Milano)
T. 60. 24. 25.
Cre
Grontardo
385l—Cervini Enrico
mona
It. T. 60. 1.

—

—

CANADÁ

—

1799 Jane
3894—Eng. Sven B. Urving
Street—Ontárjo—Ai. Fr. Ai. 60. Co
we rs.
—

=

—

—

JAPÃO
CHECOSLOVÁQUIA

1590-30 Ushigamihi
3773—Shu Nakagawa
Higashinada
gashi
Sumiyoshi
Kobe
In. Japanese. 60. 1. 2. 3. 72.
f.D.C.
—

37$6—Dr. Jan Jirasek
Hradesmnská, 49—
Praha 10—AI. In. Fr. Tc. Ai. N. 1. 2.
3. 15. 19. 21. 24. 29. 60. 64. 65. 80. 90. 96.
—

—

—

—

—

JUGOSLÁVIA

CHINA
9 People’s Str.
3775—Robin Cheng
Nanxiang—Shanghai City
1. 2. 10.
20. 22. 26. 28. 60. 62. 63. 64. 65. 66. T. N.
only mint complete sets of sport, ani
ma], flower. New Issues. 90. 91. 92.

—

—

—

2104—Dusan Cop, prof., Ljubljana, Obirska,
1. 2. 5.
M.T.N.U.
ul. 2, Slovenija,
26. 28. 60. 63. 64. 65. 96. Países da Eu
ropa do Norte, Po. fr. In. Es. It. AI.
Envia primeiro.
—

—

—

O mesmo intermediário, já aludido nu
ma crónica anterior, trouxe-nos agora novo
lote, supomos que o último, de inteiros
postais, dos mil e quinhentos, pouco mais
ou menos, que pertenceram ao conhecido
coleccionador sr. N. de C.
São, como os anteriores, de todo o Mun
do, quase todos novos e, neste último lote,
como num dos primeiros, com predominân
cia de Portugal e Ultramar.
Notáveis alguns erros. Num dos estran
geiros, por exemplo, um nítido e muito
distanciado duplo relevo. Em muitos portu
gueses, erros tipográficos nos textos.
Tais erros, mais frequentes do que pode
parecer, dão maior interesse ao colecciona
dor destas peças, e, quanto a Portugal, fo
ram exaustivamente procurados pelo ilustre
prof. doutor Oliveira Marques, cuja colec
ção, recentemente exposta na r’V Exposição
filatélica Nacional>’, onde justamente obte
uma das apenas quatro medalhas de
prata dourada, é verdadeiro modelo do
respectivo coleccionismo, e do seu estudo.
O prof. doutor Oliveira Marques tem
pronto um valiosíssimo catálogo de inti
ros postais portugueses, cuja falta muito
se fazia sentir, e de cuja publicação deve
resultar um notável incremento de tão n
teressante especialidade filatélica, no nosso
País.
Metemos num velho baú de coiro os mil
e quinhentos inteiros postais agora adqui
ridos. E, para montá-los convenientemen’e,
ficamos à espera do novo livro do duplamente mestre doutor Oliveira Marques.
V. C.

Borja, para entrega das medalhas obtidas
pelos filatelistas portugueses na Exposição
Filatélica Internacional de Londres, «Lon
dres-1960».
E foi só isto: De pouco mais de trinta
medalhas de ouro, destinadas a todo o Mun
do, cinco foram atribuídas aos cinco filate
listas portugueses que se apresentaram:
Eduardo Cohen, «ex-concours», e dr. 1. A. de
Almeida Dias, coronel Vitorino Godinho, D.
S C., José González Garcia e Manuel Mar
ques Sena.
Acrescente-se que do juri fez parte outro

—

NOR UEGA
COSTA DO MARFIM
3847—Daniel
1.222

—

Deschamps
Boíte
Abidjan
T. 60. 3.
—

Enerveien 5—
2696—Gudbrand Rossum
Oksval 1
Bonnefgord
(M) AI. In.
Fr. T. N.U.60. (want Açores used) 90.

Cinco medalhas de ouro da
«Londres-60 »

POLóNiA

Não é a primeira vez que isto acontece
no nosso País, mas importa referir o fac
to, e sublinhá-lo: O ilustre embaixador bri
tânico em Lisboa promoveu, na passada
quinta-feira, uma cerimónia no palácio da
sua residência, na Rua de S. Francisco de

—

Postale,

—

—

—

ESTADOS UNIDOS
—

—

—

3807—Joaquim Torquato de Orneias Neves
—242 Spence Ave.
Pacific Grove
(M) Po. In. Compreende
Califórnia
Es. 60. 1. 2. 30. 93.
—

B. Prusa 7/13
3850—G. A. Izdebski
In. 1. 60.
Pruszkow
Warsaw
Kato
Opole
3942—Hryniewicz Henrvk
T. N. U. 60. FDC. 68. 90.
wicka 87
Lipsia. 97.

—

—

—

—

—

—

Eduardo Cohen recebendo a sua medatha
fora de concurso

4
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LISTA DE SÓCIOS DO

eminente filatelista poruguês, o prot. dou
tor Carlos Trincão, presente àquela cerirnõ
fia, como presidente da Federação Porto
guesa de Filatelia, bem como o signatario,
presidente do Clube Filatélico de Portugal.
Cercado pelo sr. Stow, primeiro secretá
rio e adido de Imprensa, e por todo o gen
tilíssimo pessoal da Embaixada, sir Archi
bald Manisty Ross fez entrega das referi
das e preciosas medalhas, pronunciando um
discurso em portuguõs, em que, confessan
do também ter sido filatelista, exprimiu
a sua profunda admiração pelos filatelistas
aplicados e inteligentes que, à força de es
tudo e tenacidade, conseguem formar colec
ções merecedoras dos mais altos galardões
cm certames internacionais.
E isto que escrevemos não chega a ser
uma crónica. É simples notícia de jornal
e que desnecessita de comentários.
V. C.

CLUBE F1LATËLICO DE PORTUGAL
LISTA ilfi SOtI— MIfiLIEOERtISI[—MEERS tISIE

LISTE BES MEMBRES

—

-o-

Alterações

—

Reingressos

ANGOLA
—

—

—

—

—

Novos sócios

Minas Gerais.
Poços de Caldas
Caixa Postal 13
3931—Michel Perelinter
Estado do Rio de Janeiro
Itaguai
Po. Es. T. 60. 1. 4. 15. Desportos.
Música. Fauna. Só 80.
Rua Lamar
3934—Rubens Souza Gomes
Minas
Caratinga
tine 312
twt)
P0. Fr. In. Ep. Es. T. V. N. U. 60.
Rua Noronha
3935—Carlos A. Maia Forte
Niterói
Torrezão, 133
Frente
Estado do Rio—(A) Po. Fr. In. Es.
1. C. N. Li. 60. 3. 90.
Rua Brus
3947—César Emmendóerffer
(M)
que, 8—Itajai—St. Catarina
P0. AI. 1. C. V. N. U. 60.
Rua Caetés, 652
3953—Ennio Santos
Caixa Postal 2124
Belo
Saia 402
Horizonte
T. 60.
—

—

Largo In
3918—Armando Teixeira Gomcs
Caixa Postal
fante D. Henrique, 12
Luanda
(P) Po. T. C. N.
350-C
60. 1. 2. 94.
Caixa Postal
3936—Lotarias 5. Filipe, Ld.
fr. In. AI. 1. C. V.
468—Benguela
N. U. 60. 3. 90. 91. 93. 94.
3945—Alberto Baptisa Potier— Caixa Postal
604/D—Sá da Bandeira—(P) Es. Fr.
T. N. U. 60. 1. Ango)a 94.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

=

—

—

—

MACAU

—

C/o Star Labo
3944—Chzung Ping Kuzn
P0. Box 55—(M) T. N. U.
raory
60. Exchange Rate or per 91.
—

—

—

—

—

—

—

MADEIRA
Largo dos
3926—Luís de Azevedo Pereira
(M) Po. Fr. Es.
Varadouros, 6-10
1. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15. 90. 94.
—

—

José Gondlez Coreia recebendo a srtct
medalha de ouro

OS

Vila de João
3928—Emilio Zolá Ribeiro
Belo
(M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1.
Moçambique. Desportos 93. 94.
Caixa
3929—Eng. Artur da Silva Brito
Vila João Belo
Postal 29
(M) Po.
Es. fr. T. C. V. N. U. Fauna. Flora.
Torrens. Testa. Spaziani.
3918—Secção Filatélica do Sporting Clube
de Nampula
Caixa Postal 81
Nampula
T. N. U. 60.
—

—

do mercado, todo o material de inte
resse para o negócio de exportação,
como Portugal e Ultramar. séries
completas, novas ou usadas, selos nr.
vos esgotados nas agências (Fauna 4
Ags., Peixes )5, etc.), selos para pa
cotes, pacotes semiconfeccionados.
Ofertas feitas sem indicação de pre
ço não serão tomadas em considera
ção.

—

—

—

—

SELOS

VILANI

PARA COLECÇÕES

Rue dos Remédios à tspo, 60—LISBOA-2

BRASIL

PORTUGAL

Tel. 6ã7t3

—

—

—

—

—

—

—

3909—Walter Barroca
Rua Rodrigucs de
Aquino, 553
Paraíba
João Pessoa
—1. 60.
3914—Dr. Dalto Cotta—Dig.mo Farmacêu
tico Químico
Av. Presidente Var
gas, 309-5.° (Rhodio)
Rio de Janei
ro
Guanabara
T. 60.
Caixa Postal 134
3924—Francisco Boitar
—

—

—

O Dr. José António de Almeida Dias ao
rc’eber ci sua iuitdcillua de outro

—

—

—

FREDERICO

—

—

—

--

—

—

—

MOÇAMBIQUE
—

PAGAMOS A PRONTO
MELHORES PREÇOS

ESPANHA
Amparo, 88
2626—Nicolás Miranda
Ma
drid 12
T. N. 60. 3. Fauna. flora.
Spot. 90.
Marquês
3131—Gonzalo Martin Herranz
Vigo
(M)
de Valladares, 174D
T. N. U. 1. 2. Doy 19. 20. 63. 65. 90.
San An
3821—Joaquim Puevo Fernandez
(A) Po. Fr.
drés, 94
La Coruãa
Es. Temáticos. 90. 93.
Villalumbroso (Pa
3843—Ricardo Laso
lência de Castilia) (T) Po. Es. Fr. Res
ponde Es. Fr. N. U. 60. 1. 2. 15. 19
América Espanhola, Bolívia. Dá 19. 20.
A partir de 1940.
Pardo Ba
3844—A]fonso Posse Romero
(M) Es.
La Corufla
zán, 28-4.°
1. N. U. 60. 90.
Padre Gar
3853—Juan Sanchez Navarro
Lorca Murcha
Es. Fr.
eia, 22
1. C. V. N. U. 60. 3. 90.
Calie Co!
3869—Simón Cabrerizo Galicia
Fraga
Es. 1. N.
lada Baja n.° 2
N. 60. 1. 2.
Banco Central
3906—Pedro Abrisqueta
Paseo Gracia 3
Bar
Ctas. Ctes.
celona
T. 60,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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<LISTA DE SELOS EMITIDOS SOBRE
TEMAS FILATËLICOS»

CATÁ LOGO DE SELOS DO BRASIL—]961o
de Santos Leitão & C.’, Ld.’

Editado por E. dei Riego, Quintana, 27
Madrid, a «Lista de selos emitidos sobre
temas fila’éiicos», segundo o Catálogo
Yvert 1961, agrupa os selos comemorativos
emitidos em lodos os países, em quatro ca
tegorias:
1.0 Centenário do Selo Postal
2.° Exposições Filatélicas
3.’ Dia do Selo
4.” Diversos
Este último grupo compreende os an
versários (não centenários), comemorativos
de Sociedades, Museus e Congressos Filaté
licos, etc.
Não são incluídas as emissões comemo
rando acontecimentos meramente postais,
como sejam Aniversários da U.P.U., Edití
cios de Correios, etc.
Edição correcta, boa impressão, sem
gravuras.
Trata-se de uma lista sobre alguns as
suntos coleccionáveis que, dentro da limita
ção que o próprio título anuncia, se po.le
considerar completa.
Ao contrário do que à primeira vista pa
rece, é precisamente a categoria dos ,,Di
versos» a que menos selos contém.
Útil, se bem que incompleta, a lista de
centenários de selos postais, desde 1960 a
1997, com que se encerra este trabalho.

O catálogo de selos do Brasil para 1961,
de Santos Leitão & C.’, Ld.’, editado no Rio
de Janeiro, As’. Graça Aranha, 169, encon
tra-se sensivelmente melhorado.
Boas gravuras, muito bom papel, que
origina melhor apresentação, e aspecto grá
fico aceitável, é um bom catálogo de selo.;
do Brasil, não só pela ordenação dos selos,
como pelo grande número de variedades
que refere.
Bastante completo, mencionando selos,
folhas comemorativas, blocos, etc. Os pre
ços foram revistos, e são quase sempre in
feriores aos do catálogo anteriormente re
ferido. Parece-nos obra indispensável ao
coleccionador dos selos do Brasil.

—

ECOS ft COMENIflRIO3 titn[RiCoi
DIA DA INDEPENDÊNCIA DE
ISRAEL
O dr. Sbneon Amir, distinto Consut Ge
ral de Israel em Lisboa, e sua Esposa, ofe
recerain, na sua elegante residência, uiiia
brilhante recepção, con,einorath’ci do 13.’
ano da independência do seu país.
Assistiram as principais famílias jtidai—
cas portuguesas, intinieros diplomatas e
grande número de destacadas individualida
des, entre as quais, Caiu st;as Esposas, os

srs. prof. doutor Cartos Trincão e dr. A. J.
de Vasconcetos Carvalho.

EMBÂIXÂDORES DO JAPÃO
Os ilustres Embaixadores do Japão ofe
receram, no palácio da Embaixada, na Ave
nida Defensores de Chaves, unia grande re
cepção, comemorativa do aniversário de S.
M. o Imperador do Japão.
O sr. dr. Yuso Isono, bem como sua ilus
tre Esposa e todos os distintos funcioná
rios da Embaixada, foram de requintada

RE VISTA FILATËLICA BR.4SILEIRA»
Anunciando-se como orgão da imprensa
livre, a oRevista Filatélica Brasileira», cujo
17.° número, Ano III, temos presente, tem
muito bom aspecto gráfico, e insere artigos
bem feitos e cheios de interesse, sobretudo
para o especialista de selos do Brasil. É
obra de consulta, muilo útil.

FÁBRICAS DE PAPEL,
CARTÃO E SACOS DE PAPEL
—em—

BRASIL

Ovar —Argoncilhe—Se r ze do
Oleiros—Porto

‘CÃTÁLOGO DE SELOS DO BRASIL—1961»
Dr. Francisco Schiffer

Manuel Francisco do
Couto & Filhos

—

O Catálogo de Selos do Brasil»
Dr.
Francisco Schffer—para 1961, apresenta-se melhorado, em relação às edições ante
riores, pelo que respeita ao aspecto gráfico.
A numeração continua a ser feita segundo
um critério próprio, bastante diferente do
habitual nos catálogos de uso mais corren
t’i (Yvert, por exemplo). Quanto a preços,
não obstane declarar o editor que eles fo
Iam cuidadosamente revistos, no sentido de
se indicar o valor real do selo, e se acabar
com a prática, também ali em uso, dos
enormes descontos, a verdade é que são
quase sempre muito superiores aos de ott
tro catálogo brasileiro, que a seguir refe
renciamos.

92

—

Telelones

234

PAÇOS DE BRANDÃO

Fabrico de cartolinas e iodos os
papeis fraccionados em resmas
e bobines

-

—

—---

-

Fabrico manual e
mecânico de socos
Escritório

e

Sede

em

S. PAIO DE OL1ROS
Manuel Marques Sena ao receber a sito
medalha de ouro

O Coronel Vitorino Goclinho recebendo a
sua medalha de ouro

Impressões Filatélicas de Portugal

# bi1íorf

O Museu Português dos C.T 1.
A bela e pítorosua cidade de Lisboa ofe
rece aos turistas que a visitam, a par das
suas belezas naturais, museus e bem ape
trechadas bibliotecas, antigas igrejas que
são autênticas maravilhas de arte, e mui
tos monumentos arquitectónicos que recor
dam passos da sua velha história.
Entre tantas coisas belas que recreiam
o espírito, existe também um Museu pos
tal, de interesse muito particular, onde o
filatelista, português e estrangeiro, tem en
sejo de ver e estudar.
Trata-se do Museu Português dos C.T.T.,
cuja criação foi decidida no ano de 1934,
tendo sido inaugurado no ano de 1948. Des
de então, tem evoluído permanentemente.
A direcção esforça-se por reunir todo o
material museugráfico que se encontra dis
perso por diferentes repartições e outros
locais.
O Museu apresenta fiéis demonstrações
da actividade dos diferentes sectorcs rela
cionados com os serviços de telecomunica
ções, e as fases subsequentes das suas evo
luções através dos tempos.
O sentido e a função do Museu são, em
primeiro lugar, eminentemente históricos, e
gentileza para os seus numerosos convida
dos, entre os quais as mais altas individua
lidades políticas e intelectuais portuguesas.

DR. ROMANO CALDEIRA
CÂMARA
O dr. Romano Caldeira Câmara, funcio
nário superior da Shett, e distinto fitate
tista, coleccionador especializado e grande
conhecedor dos setas franceses, impulsiona
dor da terttutia filatélica daquela Shett,
é, há já anos, membro da Direcção
do «Clube Filatélico de Portugat, e colabo
rador deste Boletim, assíduo e muito i’a
lioso, embora, na maior parte das vezes,
com artigos não assinados, que não são dos
que menos contribue,iz para a excelente lei
tora da nossa revista.
Muito esperando da actividade filatélica
e literária do dr. Romano Caldeira Cânia
ra, aqui lhe expressamos as nossas sauda
ções e os nossos agradecimentos.

—

—
——
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Pelo

Embaixedor Georges Argyropoulos

-

ITÁLIA
servem igualmente pai-a a instrução pro
fissional dos funcionários dos C.T.T., quer
utilizando os meios pedagógicos e didácti
cos, quer estimulando, com o estudo das
colecções existentes, e a compreensão exac
ta do valor útil para o progresso social na
generalidade.
Reproduções fiéis, de tamanho natural
ou reduzido, demonstram a maneira de
trabalhar e a interligação das diferentes fa
ses dos serviços dos C.T.T., instruindo o
público de forma bastante elucidativa.
Finalmente, o Museu procura proporcio
nar ao público o conhecimento global dos
materiais utilizados pela administração, nas
diferentes épocas, e dos métodos seguidos
no desenroJar dos anos, a fim de melhor
servir o público.
As colecções do Museu distribuem-se por
cinco secções: Comunicações postais, tele
gráficas, radioelectrónicas, telefónicas e di
versos, O número de objectos e reprodu
ções expostos ultrapassa já a ordem dos
6.000.
O Museu promove e oferece as suas sa
las para todas as manifestações de carácter
postal e filatélico.
Assim, apresenta urna colecção comple
ta dos sobrescritos especiais de primeiro
dia, com desenhos artísticos relativos aos
acontecimentos nacionais ou internacionais,
que se pretendem assinalar, emitidos desde
1950 até ao presente, pela Administração
Geral dos C.T.T.
Esta modalidade, em Portugal, corno
aliás em todo o mundo, cada dia está
despertando maior interesse entre os colec
cionadoreo, avaliado pelo aumento do nú
mero de exemplares editados, pois a l. ti
ragem foi dc 2.250, tendo a úl,ima atingido
o número de 8.000 exemplares,
Embora o Museu esteja actualmente já
muito bem organizado, a direcção continua
a sua evolução, e fará dele, em breve espa
ço de tempo, um dos me]hores da Europa,
no seu género.

—

Pelo

Dr. António d’Almeida Figueiredo
«CATÁLOGO ESPECIALIZADO DOS
ESTADOS ROMANOS E DA CIDADE
DO VATICAiVO
O catálogo especializado dos Estados Ro
manos e da Cidade do Vaticano, de D. S.
Bolaffi, editado por Philatelic Publishing
C.°—Via A. Genovesi 2, Turim, é uma obra
luxuosissima, de grande formato, extraor
dinàriamente bem impressa em papel coo
ché.
Escrita em inglês, para maior difusão nos
países desta língua, e, se bem que compre
ensível, registe-se mais esta subserviência de
espírito europeu ao mero valor monetário,
tem as cotações em dólares, segundo os
preços líquidos do mercado italiano, prin
cipal fornecedor destes selos, na altura da
publicação (laneiro de 1961).
Altamente especializado, refere, nos Es
tados Romanos, todos os selos e varieda
des conhecidas, e os preços de pares, blo
cos, inteiros postais, etc., e, por último,
uma lista completa dos postos de correio
dos Estados Romanos.
A mesma boa especialização se encontra
nos selos da Cidade do Vaticano. As gra
vuras são numeradas, e o seu número figu
ra junto de cada selo, o que, com as nume
rações dos catálogos Scott e Stanley Gib
bons, além da do Bolaffi, facilita muito a
consulta.

ciente, facilitar a sua

difusão

nos países

desta língua.
Sob o ponto dc vista de impressão, cre
mos difícil apresentar melhor, ou mesmo
igual. Desde o papel às gravuras, e à ma
neira corno estão impressas, até ao conteu
do, que compreende não só os selos isoLa
dos, corno blocos, inteiros-postais, F.D .C.,
ensaios, provas e variedades, tudo contribui
para que este livro seja indispensável ao
coleccionador especializado da Itália.
Os preços são em dólares, e, além da nu
meração do catálogo Bolaffi, figuram as
dos catálogos Scott e Staniey Gibbons, e,
ainda, a de cada gravura do catálogo.
Saída na altura em que a Itália come
morava o seu Centenário do Selo Postal—
17 de iVlarço de 1961— esta edição, do mes
mo tamanho, aspecto gráfico e luxuosa
apresentação que a do catálogo especializa
do dos selos dos Estados Romanos e da
e provà
Cidade do Vaticano, com a qual
velmente com Outros catálogos ainda a pu
blicar—formará um todo incomparável, es
ta edição, dizíamos, marca uma grande pe
dra branca nas edições Bolaffi.
—

ESPANHA
«CATÁLOGO HËVIA»

«CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ITÁLIA»
O catálogo especializado de Itália, de D.
S. Bolaffi, igualmente editado em Turim,
por Philt. Publis. C.°, é, tal como o anterior,
1 ma maravilhosa edição, com as mesmas
características gráficas que a referida açi
m a.
E o primeiro catáco especializado dc
Itália escrito em inglês, para, como o prece-

O catálogo Hévia para 1961, de selos de
Espanha, ex-colónias espanholas e provín
cias africanas, Cuba e Filipinas até à actua
liclade, mantém as características dos ante
riores, no que respeita à boa apresentação,
impressão e gravuras.
Numeração segundo o Yvert, o que fa
cilita as trocas Não sendo um catálogo es
pecializado, a sua consulta é útil ao colec
cionador de selos de Espanha.

o HHT

emiliu 6 belos selos, dedicados

CRÓNICA DO

aos Dumas, Pai e Filho

íg)®

4
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Reproduzimos os 6 selos da nova emissão do Haiti, três de correio comum e três
de correio aéreo, dedicados aos Dumas,
Pai e Filho.
São seis selos efectivamente belos, de
muito interesse filatélico e temático (Escri
tores, Teatro, Cavalos, etc.), executados por
Hélio Coun’oisier, S.A., Suiça.

R È P U B LI Q U E
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“TEMEX

Grande manifestação de filatelia temá
tica vamos ter este ano na América do Sul,
com a realização da Exposição Intemacio
nal de Filatelia Temática «TEMEX 61», em
Buenos Aires, de 14 a 24 de Outubro.
A atenção geral dos adeptos deste novo
ramo do coleccionismo de selos será diri
gida para a referida exposição, por ser a
primeira levada a efeito depois da divulga
ção •do novo Regulamento, elaborado em
conjunto pela Federação Internacional de
Filatelia e pela Federação Internacional de
Filatelia Construtiva, os orgãos máximos da
filatelia de todo o mundo.
A Comissão Organizadora teve a feliz
ideia de convidar alguns dos elementos de
mais prestígio e conhecimento da filatelia
temática da Europa, para fazer parte do
júri. Por enquanto, aceitaram os convites
os seguintes filatelistas: Luciea Berthelot,
presidente da Federation Internationale de
Philatelie, e um dos membros da comissão
que elaborou o novo Regulamento, o sr.
José M. Borrás Feliu, secretário do júri da
Exposição de Barcelona, um dos esteios
da organização e realização da CIF, e um
dos maiores entusiastas da filatelia temá
tica, o sr. Eduard Ruttimann, da Suiça, um
dos campeões, que já conquistou diversas
medalhas de ouro com a sua maravilhosa

61”
Por

HUGO

FRACCAROLI

colecção temática de motivos religiosos. A
American Topical Association vai mandar
dois representantes, escolhidos entre os
mais adiantados dos Estados Unidos, e isto
tudo nos dá a garantia de que a parte téc
nica, no julgamento das colecções, está ga
rantida pelos conhecimentos pessoais dos
referidos elementos.
Resta agora que os coleccionadores tam
bém correspondam, enviando as suas colec
ções para Buenos Aires. A oportunidade é
magnífica, para que os europeus demoos
trem o seu progresso e adiantamento, nes
te novo sector da filatelia. Em Espanha,
Portugal, Suiça, Alemanha, Itália e outros
países, existem numerosas e óptimas colec
ções temáticas, e agora que, com o novo
Regulamento, temos uma orientação geral
dc desenvolvimento, classificação e divisão
das colecções temáticas, todo o colecciona
dor tem os elementos necessários para fa
zer a sua montagem, de maneira a não ter
desagradáveis surpresas.
Portugal poderá fazer belíssima figura,
conforme se verificou na exposição de Bar-
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celona. Os temáticos desse país devem unir-se aos dos outros países, para que se pos
sa fazer uma grande demonstração da força
e pujança da filatelia temática, e mostrar,
com a exibição de valiosos conjuntos, como
é interessante, útil, bonita, uma bem mon
tada colecção temática.
O Brasil comparecerá em peso. Todas

ESCRITÓRIO FILATÉLICO

portantes colecções temáticas.

Fundado em 1920

ETO
&HLHO,

[•DA

Raridades de Portugal e Ultramar
Novidades,
Selos Estrangeiros
temáticos. Remessas à escolha e
por mancolista

—

—

Avenida Rocha Páris, 544.°
Apartado n.° 44
VIANA

DO

as colecções temáticas importantes serão
expostas. Nós cumpriremos com o nosso
dever de comparecer com o máximo pos
sível a essa manifestação filatélica que tudo
faz acreditar será a mais importante reali
zada até hoje na filatelia temática. Lá de
verei comparecer, a fim de ser um dos
membros do Júri, e, como de costume, uma
caravana de filatelistas brasileiros deverá
seguir para Buenos Aires.
O que se poderá esperar de Portugal??
Pelo menos, que mandem as suas mais im

CASTELO

Portugal
Telefone n.° 22020
End. Telegráfico: REPERFILA

HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre às ordens de
todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATÉLICO
Praça da Alegria, 58-2.-A
Tete fone 28176
LISBOA
ScIo CIssicos. Modernos. Temficos
COMPRA, TROCA e VENDE
—

CASAMEN TOS
D. MARIA TERESA LEANDRO
D’ALMEIDA FIGUEIREDO COM O
TENENTE PEDRO MANUEL DE
VASCONCELOS CAEIRO
Na igreja paroquial do Campo
Grande, realizou-se o casamento da
sr. D. Maria Teresa Leandro d’Al
meida Figueiredo, filha da sr. D.
Fernanda Leandro d’Almeida fi
gueiredo e do sr. dr. António d’Al
meida Fígueiredo, ilustre médico,
vice-presidente da Direcção do nos
so Clube, e chefe de Redacção des
te Boletim, com o sr. tenente da
Marinha Pedro Manuel de Vascon
celas Caeiro, filho da sr. D. Car
men Cesarinv de Vasconcelos Caei
ro e do sr. Comandante Francisco
ferror Caeiro.
Foi celebrante o pároco José Dio
go d’Orey Gaivão, amigo dos noi
vos, e padrinhos a sr. D. Isabel Fi
gveiredo Yglésias d’Oliveira e seu
marido sr. eng. José Pedro Colares
Pereira Yglésias d’Oliveira, por
parte da noiva, e, do noivo, seus
pais.
O copo d’água realizou-se na Ca
sa do Leão, no Castelo de S. Jor
ge, assistindo numerosos convida
dos, entre os quais os srs. prof.
Dou t or Lopes de Andrade, es
posa e filha, comandante Tier
no Bagulho e esposa, dr. Faus
to de Figueiredo e esposa, Ál
varo de Sousa e esposa, dr. A. 1. de Vos
concelos Carvalho, nosso director, e esposa,
José Moser e esposa, comandante Telo Pa
checo e esposa, dr. Luís Quintela e esposa,
coronel Viotti de Carvalho e esposa, co
mandante Andrade e Silva, Virgílio de Fi
gueiredo e esposa, dr. Nuno de Medeiros,
esposa e fi!ha, tenente Pascoal Rodrimes e
esposa, José Caste1o e esposa, dr. António
Amaral de Fguiredo e filhos, arquitec.o
Henrique de Figueiredo e esposa, coronel
Carvalho Nunes, major médico dr. Chaves
de Almeida, esposa e filha, João Maranha
das Neves e esposa, José Simão e esposa,
José Leandro, caposa e fi’has. D. Maria C’c
tilde figueireílo Pereira Bi aga, O. Mai ia
do Rosário Fgueireclo Bc io Gaca, E’.
Maria Arminda Lacerda de Cértima, O.

Madalena Yglésias d’Oliveira, D. Maria
Francisca d’Orey Mousinho Gaivão, eng.
Lopes de Andrade e esposa, capitão médico
di-. Felino de Almeida e esposa, etc., etc.
Os noivos, a quem desejamos as maio
res prosperidades e felicidades, partiram
cm viagem de núpcias para Paris.
D. MARIA VICTÓRIA BARBOSA DA POS
TE COM O SR. DURVAL ARNALDO
PEREIRA DE BRITO
Também recentemeate, contraiu matri
mónio a sr. D. Maria Barbcsa da Ponte,
com o nosso prezado consócio e amigo sr.
Dur-.al .A.rnaldo Pe:eíra de Brito.
Ac noivos, que fixaram resdência na
Via Praia de Âncora, cadereçamos vivísai
mas felicitações.
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que teve lugar em 17 de Janeiro. O voo roi
anunciado com atraso e, por consequência,
a maior parte dos coleccionadores só dele
teve conhecimento após a sua realização;
o número de exemplares disponível é, as
sim, francamente insuficiente.
*
São pouco frequentes os carimbos co
memorativos de viagens aéreas, em Portu
gal e Ultramar. Não é demais encarecer,
portanto, a magnífica ideia e notável ini
com perfeita colabora
ciativa dos T.A.P.
ção dos C.T.T.—em utilizar um carimbo
comemorativo por ocasião do 1.” voo co
mercial Lisboa-Beira (directo).

FOLHAS DE ÁLBUM

TORRES

C OlI1Ct

-

AS MELHORES E MAIS BELAS,
E M EXCELENTE CARTOLINA,

—

QUADRICULADAS,

CORES

CIN

ZENTA E SÉPIA, TAMANHO
INTERNACIONAL

ELO CKS SOUVENIR «ANO MUNDIAL
DEL REFUGIADO»,

PEÇA, EM QUALQUER COMER
CIANTE,

FOLHAS DE ALBUM

-—
-

Por

——-—--—

-

D. ALFREDO BRAVO CISTERNAS

Este carimbo foi aposto nas correspon
dências apresentadas na CTF do Aeroporto
de Lisboa, no dia 3 de Abril de 1961. As pe
ças voadas
únicas que têm interesse aé
rofilatélico
apresentam o carimbo de che
bada, Beira 5-4-61.

TORRES

—

&À.1?.L.
Fabricantes de material telefónico
e de

Sinalização
FÃBRICA
Av. Infante D. Henrique—C. Ruivo
Tel. 389019

AUTOMÁTICA ELËCTRICA PORTUGUESA

s.

A. l. L.

LISBOA

Ï
c

nir Filatélico,, y no tiene más valor ni inte
rés que ei que le asignan los propios coleccionistas.

CORREIO ÃREO

Automática Eléctrica Portuguesa

=

CHILE

Director dei Museo Posta! Telegráfico
de Chile

—

SÉDE
18-1.
Av. Sidónio Pais
lei. 57146

DÊ

Associada o ruo d [amiianhis A. 1. E.
INGLATERRA

En todas las publicaciones filatélicas en
que se lia citado ei Biock Commemoratieo
«ANO MUNDIAL DEL REFUGIADO», de
Chile, como igualmente en ei comentario
que hace ei seüor M. Potuiicki, se incurre
en un lamentable error de apreciación o de
interpretación de los liechos.
El Block en referencia no es una especie
postal propiamente dicha, desde luego que
no fué vendida en las oficinas de correJs
con ei objeto de franquear la corresponden
cia, ai se enviaron a ia Oficina de Berna,
(Unión Postal Universal), las muestras, dc
acuerdo con los tratados intemacionales
aprobados en Congresos Postales.
El hecho de qre algunos Biocks hayan
pasado por las Oficinas de Correo es con
secuência de ser copia fiei de Ias estampl
las respectivas, e impressas por Ia Casa de
Moneda de Chile, razón por la qual se hace
imposible su rechazo por nuestras ofici
nas.
Este Biock, ai igual que todos los emi
tidos hasta ei dia de hoy en nuestro país,
corresponde a lo que en lenguaje filatélico
se denomina ,,Prueba de Lujo», o «Souve

Os belos selos de Correio Aéreo de Macau,
recentemente emitidos, e aos quais nos re
ferimos no nómero anterior

Emissões de selos dsportivos
nos campos Je concentrço
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PRËMIOS PECUNIÁRIOS DA CAIXA
ECONÓMICA DE GOA
Esc. 1.000$00— parct a melhor colecção da
Índia Portuguesa de expositor masculino
Francisco do Rosário Ferrão
Esc. I.000SOO
para a melhor colecção da
India Portttguesa de expositora feminina
Maria Aida Nina da Costa Rodrigues e Pinto
—

PRÉMIO PECUNIÃRIO «FIRMA ZOICHI»
Esc. 600S00

O nosso cii;z igo Werner Eh, filatelista di
,uiinico e estudioso, publicou, cont o título
acima, no «Boletim Informativo da Casa
fitutética J. El!», uni sugestivo artigo do
maior interesse para os coteccionadojes dct
temática desportiva, particulannente para
aqueles que aspiram a «apresentar qualquer
coisa forci do habitual», artigo que, com
,,ztiito prazer, e a devida vénia, transcreve
mas na íntegra:
«Depois da campanha militar da Polónia,
em 1939, os oficiais polacos, prisioneiros de
guerra, foram transportados para a Alema
nha, e aí distribuídos pelos diversos cam
pos de concentração, O campo de WOL
DENBERG tornou-se particularmente co
nheido por urna estação de correios local.
A organização de tal estação de correios
não foi feita devido a necessidades postais,
dado que pelas disposições internacionais
o correio era despachado gratuitamente.
Estas emissões não podem por isso ser
consideradas oficiais, mas não deixam por
isso de ter o maior interesse para qualquer
filatelista estudioso, e que deseje especia
lizar a sua colecção desportiva.
Devido à falta de papel, foram utiliza
dos quaisquer bocados, tais como as mar
gens dos jornais diários, papel de embru
lho, etc.. A Cruz Vermelha fornecia as tin
tas. O correio tinha à sua disposição qua
tro carimbos; três em borracha e um em

se quisermos usar este termo pomposo. Que
não pode, claro, ombrear por exemplo com
a glória vetusta do 3 skilling «amarelo» da
Suécia
que é exemplar único —,mas tem
—

pratza. Com o tempo, foram feitos diversos
carinbos comemorativos,
A...o coleccionador de selos desportivos,
inteessa sobremaneira a emissão comemo
rati..a dos festejos olímpicos de 1944, reali
zadcms na Suiça, em Lausanna. Esta foi a
18. emissão do campo de WOLDENBERG,
em
13 de Agosto de 1944. O selo, na taxa
de
0 pf. vermelhão, representa um corre
dor a cortar a meta. Ao cimo tem os 5
circjlos olímpicos, O desenho e a gravura
em madeira são de Edmund Czarnecki. O
papl é branco fino, tiragem de ]7.580 exem
plar—es, tendo sido retirados da circulação
em 31 de Outubro de 1944(1).

(1)

Melhor colecção da Ínchict
Portuguesa
Francisco do Rosário Ferrão
—

PRËMIO PECUNIÁRIO «ARDESSAR
DADR.4VALÁ »
Esc. 120S00

Melhor expositor cIo Distrito
de Damão
Carlos Wenceslau de lesus
—

OUTROS PRÉMIOS PARTICULARES
,4im’ord of Distintioji cIo «.‘UvÍERICAN P111L.4TELIC SOCIETY»—Diptonta
Exposi
tor caiu a I,zaior contribuição para a
Exposição
—

Luís Messias de Noronha
Um jogo de toitette «Director Aposentado
dos C.T.T. Angtd
Márcia de Noronha
Unia pasta «Director Aposentado dos C.T.T.
Angld
Pradipa Janardana Naique Countó
Unt jogo de toilette «Cosimie Matias
Meitezes»
Maria Correia Mendes
Prémio de consolcição ‘L. M. de Noronha’,
Selos, Sobrescritos do 1.° Diti e Postais
Mdxintos
Guredas N. Sar Dessai
«Dr. .4. J. de Vcisconcelos Carvalho»
50 folhos ck albitin
Manuel José Sebastião Epifânio da Costa
«Clube filatélico de Portugal» —10 folhas
de c,lbunz, 3 ntí,mieros do Boletim do CFP e
10 sobrescritos co,nentortith’os
Cada um dos concorrentes
—

—

DIPLOMAS DE PARTICIPAÇÃO
Cada um dos concorrentes
Convenção: m. ‘.—meda1ha de vermeil;
medalha
medalha de prata; m. c.
m p.
dc cobre.
—

—Exemplar com margens excepcionais

pelc menos categoria para emparceirar com
out’o notável e falado erro moderno: o
«cettro invertido,’ St. Lawrence Seaway, do
Caradá.

33

Aspecto geral da II Exposição Filatélica
de Goa

—
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Grupo VI:
Colecções de Iniciados
a) Portugal e Provincicis Uttra;narinas
Rui Jacinto Mendonça de Sousa—m v.
2.”— GLirudas N. Sar Dessai
m. p.
3.”— Siurama Sinai Sirodcar—m. e.
b) Colecções Universais
1°—Maria Aida da Costa Rodrigues Pinto
—m. v.
2.” —Rui Jacinto Mendonça de Sousa—rn. p.
—

—

—
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2.—Carlos Percs da Costa—m. p.
3.°—Vassudcva Manguexa Sinai Quencro
—m. e.
Grupo X: —Erros de impressão:
Classe dos Avançados:
1°—francisco do Rosário Ferrão—m. v.
2.”
Luíldo Marcos de Noronha
m. p.
3.”— Pedro Caetano de Sequeira
m. e.
—

—

—

—

—

Tvdzién Swieta W. T. Sportu. Desenho:
dois corredores sobre a meta.
Também o campo de GROSS-BORN emi
tiu uma série de selos e um carimbo co
memorativo do festival olímpico de Lau
sanna. Foi a 6.° emissão deste campo de

—

—

Luildo M. de Noronha junto de mii dos
seus quadros de postais máximos

3.”— Eusébio das Dores Pereira
m. e.
Grupo VII:
Inteiros Postais
1.”—Luis Messias de Noronha—m. v.
2.°—Francisco do Rosário Ferrão—m. p.
3.”— Seminário das Missões do Pilar—m. c.
Grupo VIII:
Carimbos e Obtiteraçoes
Postais
1.°—Francjsco do Rosário Ferrão—m. v.
2°—Luís Messias de Noronha—m. p.
3.°—Amélja Paulino Fernandes—m. c.
Grupo IX: —Carimbos e Sobrescritos
cio 1.0 Dia de Circulação
Classe dos Avançados:
1.”—Winfred 5 ephen & Lydia Stephea
m. v.
2.”—Luís Mcssias de Noronha—m. p.
3°— Seminário das Missões do Pilar—m. c.
Classe dos Iniciados:
1.°—Jagadish Jenardaaa Naique Countó—
m. v.

No dia 13 de Agosto do mesmo ano,
houve um carimbo alusivo. I’exto do ca
rimbo: WOLDENBERG-OB-Of II C/ROK
44 W II C. Desenho do carimbo: bandeira
olímpica, por cima aviões, e por baixo car
ros dc assalto e ruínas (2).

3

() —Prova de gravador: unia das rarcts peças conhecidas

Classe dos Inicicidos:
1.—Mário de Sequeira Nazaré
m. e.
2. —Aleixo Honorato F. A. Xavier Mar
tins—m. p.
3.”—Narcinva Sinai Bangui—m. e.
Grupo XI:
Vinhetas Postais e Filaté
licas, Literatura e ,4cessórios filatélicos
1.”—Luís Messias de Noronha—m. v.

Saiu ainda ou’rc ca:’r
nvarvo,
neste campo de concentraçãc .orntnorativo da semana desportiva rea.::aaa
9
a 16 dc Agosto de 1942. Iexc.
:a

—

concentração. Dia da emissão: 30 de Julho
de 1944. Motivos 10 e 20 pf., círculos olím
picos; 50 pf., corridas de quadrigas. Desc
nho e gravura em madeira de Wodzimierz
Zieleniewski. Papel branco espesso ou xflui
to espesso, com goma e denteados. Tira
gem cerca de 1.200 séries. Cores: 10 pf.
vermelhão (papel espesso); 10 pf. castanho

—

PRÉMIOS PECUNIÁRIOS INSTITUiDOS
PELOS C.T.T.
Esc. 3.000$00— para a melhor colecção
Manuel José Sebastião Epifânio da Costa
Esc. 2.000$00— Maxituafilici
I.uíldo Marcos de Noronha
Clcisse dos Iniciados
Esc. 1.000SOO
para a melhor colecção
Maria Aida Nina da Costa Rodrigues Pinto
—

(3)

—

Papel «muito espesso, canto e bordos de lolha

BOLETIM DO CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
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(1)

—

Carimbo comemorativo sobre série, papel

vermelho (papel muito espesso); 20 pf. cas
tanho azeitona (papel espesso); 20 p1. ver
de azeitona (papel muito espesso); 50 pf.
‘rede escuro ( e 1).
Estes selos foram mais tarde impressos
num bloco, por altura da Exposição Fila-

«espesso»,

mesmo canto da foiliti

télica do campo de concentração. Dimen
são: 143x91 mm.; papel couché branco, sem
goma e denteado. Tiragem: 1.200 exempla
res. Día da emissão em 14 de Agosto de
1944. O bloco contém um selo de 10, 20 e
50 pf. O carimbo comemorativo desta emis

POCZTõWA

POCZTA

OBOZU D

Uni aspecto da extraordindria afluência de visitantes
COMISSÃO DE HONRA
Sua Excelência o Governador-Geral
5. Ex.’ Reverendíssima o Patriarca
Deputado Cónego Castilho de Noronha
Deputado Purxotoma Qoenim
Secretário-Geral
Comandante Militar
Presidente da Relação
Procurador da República
Director dos Serviços de Fazenda e Conta
bilidade
Presidente do Instituto Vasco da Gama
Advogado Dr. Amadeu Prazeres da Costa,
como representante da Imprensa
Chefe da Repartição Central dos CII

-

L
—

.5.

(5)

,.

.-

—
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Postal, com obliteração normal de Gross-Born

COMISSÃO EXECUTIVA
Presidente da Relação
Director do Centro do Turismo
Administrador da Imprensa Nacional
Dr. Luís de Noronha
Vinaica Sinai Singbat
Luildo Marcos de Noronha
Jagadisha lanardana Countó
Chefe da Repartição Cen:ral dos CTT
JÚRI
Presidente da Relação
Cónego Vicente Filipe de Sousa

Dr. Olavo Ribeiro
Cipriano da Cruz
Chefe da Repartição Central dos CTT
PRÉMIOS, DIPLOMAS E OFERTAS CON
FERIDOS AOS CONCORRENTES DA II
EXPOSIÇÃO FILATÉLICA DE GOA:
Grupo 1:

—

Portugal e Províncias Ultra

inariflas

1
2.°

Vinaica Sinal Singbal
m. v.
Maria Correia Mendes
m. p.
Berta Couto e Lima Fernandes
m. c.
Grupo II:
Colecções Universais
1.— Manuel José Sebastião Epifânio da
Costa—m. v.
2.’—Vinaica Sinai Singbal—m. p.
3.—Maria Corr&a Mendes —m. c.
Grupo III :
Maxiiiza filio
1.’— Luíldo Marcos de Noronha—m. v.
2.’— Carlos Peres da Ccsta
m. p.
3’— Amélia Paulino Fernandes
m. c.
Grupo IV:
Colecções Teuuíticas
1.”
Seminário das Missões do Pilar—m. v
2.”—Wifred Stephen & Ludia Sephen—
na. p.
3.’— Carlos Peres da Costa
na. c.
Grupo V:
Estudos
1.’
Luís Messias de Noronha
m. v.
°

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Coelho, Ricardo Mascarenhas, Siurama S.
Sirodcar, Rui 1. M. de Sousa, Sharadchar
dra R. Kamat, Vassudeva N. 5. Qurencró, V.
M. Naique.
Temos de agradecer à imprensa local as
referências elogiosas que nos foram feitas,
quanto à nossa contribuição de postais má
ximos.
Além dos 3 prémios pecuniários de
3.000SOO, 2.000SOO e l.000SOO, destinados, res
pectivamen:e, ao melhor expositor de selos
na classe dos avançados, ao melhor exposi
tor na secção de Maximafilia e ao melhor
expositor da classe dos iniciados; me
dalhas de vermeil, prata e bronze, e diplo
mas, preconizados pelo regulamento da ex
posição, foram gentilmente oferecidos localmente os seguintes prémios:
1) prémio «FIRMA ZOICHI»—Esc. 600$
para o expositor da melhor colecção de
selos da Índia Portuguesa.

—

2 e 3) prémios «SILVA FOTU P0! AN
GLÓ, Director da 3. Classe dos CTT apo
sentado,’
Unia pasta
ao mais novo ex
positor masculino da classe dos «iniciados»
e
Uni jogo de toilete
à mais nova ex
positora feminina da mesma classe.
—

—

—

—

4) prémio ‘>COSME MATIAS MENE
SF5»
Um jogo de toüete
à expositora
que tiver a melhor e maior colecção.
—

—

5) prémio «ARDESSAR DADRA VALA’>
Esc. 120$00— ao melhor expo
de Damão
sitor das praças do norte (Damão e Diu).
—

6) prémio de consolação «L. li. DE NO
RONHA»
Envelopes do 1.° Dia. Postais
Méxinios e selos estrangeiros
ao exposi
tor da classe dos iniciados, classificado em
2.” lugar.
—

—

7 e 8) Dois prémios, cadct wn deEsc.
J.000Y00, a serem instituídos pela Caixa Esco
nómica de Goa, ao melhor expositor de se
los da India Portuguesa, de cada um dos
sexos.
Em nome da Comissão Organizadora, de
que fazemos parte, expressamos aqui, pui
blicamente. a nossa gratidão ao Presidente
do Clube Filatélico de Portugal, nosso ilus
tre Amigo Sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Car
valho, pelo prémio por ele oferecido ao pri
meiro classificado, e ao próprio Clube E
latélico de Portugal, pelos prémios que ofe
receu a todos os 42 concorrentes. Não po
demos deixar de manifestar também o nos-

so profundo reconhecimento ao nosso cor
respondente Sr. George A. Blizil, Presiden
te da Comissão das Relações Internacionais
da American Philatelic Societv, que, num
gesto de amizade para com os filatelistas
desta terra, ofereceu, a nosso pedido, ao
expositor goês que desse o maior contribe
to para a Exposição, o «AWARD Of DIS
TINCTION’>, que foi conferido em várias
exposições filatélicas internacionais, como a
Stockolmia, Tabil, Norwex, Praga, etc. Não
satisfeito com isso, o Sr. Blizil mandou-nos,
para serem expostas, 85 folhas representa
tivas de vários estilos de montagem de se
los em folhas de album, segundo gostos dos
americanos de várias camadas sociais. des
de os filatelistas profissionais, professores,
negociantes, donas de casa, até crianças da
escola. Estas folhas vinham, como é natu
ral, para ficarem fora de concurso, mas in
felizmente chegaram sàmente depois do fe
cho da exposição, pelo que o Sr. Director
dos CTT de Goa concordou, a nosso pedido,
em que as mesmas fossem expostas em 3
dias consecutivos, integrando este evento
nas comemorações do «Dia do Selo de
1960».
A Exposição, que deveria fechar-se em 13
de Novembro, foi prorrogada, para que to
dos pudessem ter oportunidade de a visitar,
até o dia 20 do mesmo mês, por iniciativa
dos CII, tendo o carimbo comemorativo
sido aposto desde o dia 6 até ao dia 15 de
Novembro.
O filatelista goês pôde apreciar durante
a Exposição as contribuições dos C.T.T. da
Metrópole e do Ministério do Ultramar, ten
do sido expostos 20 quadros deste, e 41 fo
lhas dos primeiros.
É um gesto louvável,
pelo qual fica grato o filatelista desta ter
ra.
Vários aspectos da Exposição foram
fotografados e filmados, para serem televi
sionados na Metrópole.
Para condizer com toda esta grandiosi
dade, é de lamentar que não tivesse sido
emitido selo postal algum para comemorar
esta Exposição, que marcou na FilateFa
Nacional.
Os C.T.T. locais, para minorar esta la
cuna, tiveram a feliz ideia de editar sobres
critos oficiais comemorativos deste certa
me, com dois assuntos diferentes, cada rim
deles impresso a 4 cores.
Para rematar, expressamos os desejos
de que esta Exposição contribua grandemente para o incremento da Filatelia nes
ta província ultramarina, e de que certames
destes seiam mais frequentes.
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são, feito em madeira, foi utilizado de 30
de Julho a 15 de Agosto de 1944. Texto do
carimbo: 30.VII/ 19/ 44/ 15. VIII. Desenho
do carimbo: Círculos Olímpicos (1). O selo
de 10 p1. também se encontra impresso
em postais(a).
Além destas emissões, houve ainda ou
tra, desta vez no campo de concentração
de MURNIAU. Trata-se de um selo de 20
pf., cinzento azul, emitido em 1943, repre
sentando um cavaleiro saltando um obs

táéulo composto por uma ferradura. O de
senho foi de 1. Kluzniaka, impresso em pa
pel branco gomado, e é picotado(°).
Escusado será dizer que todas estas
emissões são muito raras, porque, além das
tiragens reduzidas, muitos exemplares se
perderam quando da invasão da Alemanha
em 1945. Nessa altura, as existências foram
queimadas. Esta parte da filatelia despor
tiva é bastante interessante, podendo o co
leccionador apresentar qualquer coisa fora
do habitual>’.
N. da R.
A Redacção congratuta-sc por
ter tido ocasião de ilustrar e documentar
uni artigo a todos os títulos recomendável,
com atgtunas fotografias das belas e valio
sas peças, conjunto único no País, perten
cantes à admirável colecção especializada
de Desportos da Polónia, do Cap. f. Lemos
da Silveira. Agradecemos ao distinto fila
telista a gentileza dc ter posto à nossa dis
posição o seu copioso material de estudo, a
que pennitiu, de forma objectiva e flagran
te, atunentar o interesse intrínseco e a ac
ção divulgadora do escrito.
—

(5)
—

Belísshno exemplar, muito fresco e
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primeira catedral da África, como timbre,
da obra dos descobrimentos.
Logo após os primeiros tempos, inicia-se
a colonização por formas diversas: Gonçal
ves Zarco dá o exemplo, e leva a família
para a ilha da Madeira, o mesmo fazendo
Tristão Vaz.
Para os Açores segue frei Gonçalo Velho
Cabral, que transportou gado e povoou as
ilhas do arquipélago, ajudado por outros
patriotas ousados.
Entretanto, Dom Henrique, observan do
seus homens envolvidos nas lutas, persis
tindo em descobrir as Terras de Preste
João e atingir a India, decide-se a organi
zar uma embaixada ao Papa Eugénio IV,
pedindo indulgências. Escolhe um cavaleiro
da Ordem de Cristo, Fernão Lones de Aze
vedo, para negociar as Bulas concedidas,
com o reconhecimento da posse portuguesa
das ilhas Atlânticas, dos descobrimentos da
costa de África e, sobretudo, concedendo
perdão geral dos seus pecados aos que
servissem na luta contra a moirama, e per
mitissem a colonização.
Constata-se, em descrições primorosas,
ter havido uma vocação universalista da
nossa gente, e foi essa mesma qualidade
a permitir a jresença dos Portugueses em
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todo o mundo, realidade ainda observada.
As linhas gerais da expansão proporciona
ram, desde há muito, um ambiente de sen
sionalismo pelo carácter da sadia perpe
tuidade usufruida.
Quantas lições se podem colher do por
tuguesísmo de Quinhentos, transcendente
em princípios cuja eficiência está imorta
lizada na obra ímpar.
Partindo do princípio de que, havendo
disso sabedoria, a política de fraternidade
racial constitui o segredo da nossa presença
em África, na Ásia e também na Oceânia,
como a profetizou o Infante Dom Henrique.

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. Novidades. Te
máticos. Sobrescritos de 1.’
dia. Todo o material filatélico

E.
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(CONCLUSÃO DO ANTEPENÚLTIMO NÚMERO)

CAPÍTULO DECISIVO DAS NAVEGAÇÕES NOS OCEANOS
Culmina a fase primária, assim se pode
considerar, em comparação com as lon
gas viagens mais tarde levadas a efeito,
já depois de falecido o Infante Dom Hen
rique. Mas, dizíamos nós, esse primeiro ca
pítulo concretiza-se com o achamento do
cabo Bojador, numa segunda viagem a que
o Infante afoitou o seu escudeiro Gil Eanes,
em 1433. No entanto, outros opinam pelo
ano seguinte, dúvida que em nada diminui
a solução. Deste modo, o círculo que abran
ge o conhecimento das ilhas dos primeiros
descobrimentos da zona atlântica, compre
endida entre Lisboa e Bojador, tinha a sua
problemática resolvida num período que se
circunscreve a 1419-1434, ou sejam quinze
anos de preocupações e estudos que a cora
josa pleiade de mareantes henriquinos so
lucionou com inteligência, e deixou elemen

tos valiosos, que algumas investigações di
fíceis têm contribuído para esclarecer a
inigualável obra dos portentosos marinhei
ros lusíadas.
Contudo, as explorações do Atlântico
avolumam-se um tanto mais a partir do
ano de 1436 até 1460, porquanto a acção
henriquina era o alento da chama sagrada
da Pátria, que, a todo o custo, se imortali
zaria no trabalho penoso de desvendar no
vos mundos, e trazer à vivência de uma ci
vilização doutrinada por Cristo os indígenas
da África.
A pleiade de servidores é larga e conhe
cida, mas registe-se um ou outro dos mais
valorosos e persistentes, entre os quais so
bressaiem Afonso Gonçalves Baldaia, o que
encontra a Pedra da Galé; e logo a seguir
o descobridor da costa africana, à qual,
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MONUMENTO AOS DESCOBRIMENTOS
Vista aérea da eona de Betém. No primeiro plano, o monumento aos descobrimentos
niarítinios, inaugurado em Agosto de 1960. Ao fundo, vê-se a parte conventziat do
mosteiro dos Jeróninzos.

pela sra exuberante vegetação, deu o no
me apropriado de Cabo Verde, este Dinís
fernandes afigura-se ter sido solícito cola
borador da epopeia marítima, como aliás
o foram, de igual modo, o fidalgo Diogo da
Silva, mais tarde conde de Portalegre, que
comandou a terceira expedição às ilhas Ca
nárias, tão conhecidas pelos litígios ocasic
nados entre Castela e o Reino de Portu
gal, que acabou por perdê-las.
A sequência, Íamos a dizer milagrosa,
pela escassez de elementos absolutos, desen
rolava-se, e a cartografia medieval realizava
mais tarde uma informação digna da obra
em curso: os instrumentos náuticos de pri
mitiva concepção para os nossos dias, como
os empregados para darem directamente
a altura angular do astro observado, como
o Astrolábio e o Quadrante, e os que, tam

bém para observações astronómicas, as
forneciam por dois elementos lineares, en
tre os quais temos, por exemplo, a Bales
tilha e as Tavoletas.
Com efeito, os instrumentos de obser
vação contribuiam para os descobrimentos
marítimos dos Portugueses, como elemento
científico indispensável, aliado às nave
gações realizadas que, precisamente por
essa mesma qualidade, suplantavam as na
vegações antigas de outros povos menos
apetrechados e mais ignorantes da ciência
do mar, em que triunfámos de maneira ini
gualável, devido à orientação do nobre In
fante Navegador.
Soube ele, como ninguém, rodear-se de
uma pleiade de homens que, mesmo depois
do seu passamento, conseguiram realizar o
seu sonho maior. E só são na verdade boas
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Passafam séculos, e não se extinguiu a
sua memória nos homens tão sujeitos ao
esquecimento das realizações. Não caiu no
olvido porque o seu contributo para a civi
lização estava patente.
Este serviço henriquino, apoiado em ma
nuscritos autênticos, não deixou de ‘.er mo
mentos cruciais, mas a verdade foi sempre
assistida pela posição mais consentânea.
Deve-se ao invulgar estudo do visconde
de Santarém o livro que, abundantemente
elucidativo, prova a Prioridade dos Des
cobrimentos Portugueses na Costa da Áfri
ca Ocidental.
Para servir bem, tomaram-se durante
longo tampo medidas semelhantes à época
dos descobrimentos marítimos.
Cita-se, a propósito, uma elucidativa pas
sagem da Ordenação do Livro Quinto, título
107 L 15 e 16, de 17 de Fevereiro de 1558
do Regimento da Casa da Mina, onde se
recomenda: «Toda a embarcação que vier
da Mina, não poderá tomar outro porto
senão o desta Cidade de Lisboa e fazendo
o contrário encorrerá nas penas e castigos
da Casa da Mina.,,
Entusiasmado com a sua própria obra,
o Príncipe do Mar, como já lhe chamaram
com precisão, viveu com arder o descobri
mento do Atlánlico, cujas expedições, uma
vez estudadas dentro da ciência permitida
ao tempo, se faziam ao mar-oceano respei
tando as directrizes henriquinas.
A completa história dc todos os desco
brimentos marítimos dos Portugueses e os
subsídios enciclopédicos de consulta rápida,
mas elucidativa, são tarefas que se impõem
realizar depois da riqueza de elementos con
seguidos nos últimos Congressos da His
tória da Expansão Portuguesa no Mundo,
do Mundo Português, do Comemorativo do
V Centenário do Descobrimento da Guiné,
do Internacional de História dos Descobri
mentos, para só referir os de maior reper
cussão.
Que interessante seria a descrição com
iluminuras dos navios do Infante, com base
nos estudos de Quirino da Fonseca e dou
tros investigadores.
Por outro lado, a ciência náutica dos
Portugueses, na época dos descobrimentos
marítimos, conviria ser bastante divulgada.
Sabe-se que el-rei Dom Dinís funda os
Estudos Gerais, mas quase se desconhece
que o Infante Dom Henrique serve a mes
ma instituição cultural, com o louvável in
tento de a «ver prestigiada» e «a funcionar
como universidade completa».
Nunca desprezou as fontes de informa-
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ção, quer viessem de seus irmãos, a duque
sa de Borgonha, com quem mantinha a mais
segura correspondência, e de Dom Duarte
que >possuia uma livraria
o Eloquente
relativamente numerosa e selecta», quer de
origem estranha, mas segura.
Além de Dom Henrique ser porfiado
cultor da ciência náutica dos descobri
mentos, seus irmãos deixaram também
exemplos de virtudes religiosas, morais e
cívicas, gozando todos de superior culturs
intelectual, que não era vulgar entre nós.
Dá prova de estudioso uma carta de Dom
Pedro a seu irmão, quando este subiu ao
trono, a qual reza assim: «E como quer, Se
nhor, que visse muitos livros com singulares
doctrínas aos Revs e Príncipes, quaes de
‘eem seer, e vós delles tenhaes muytos»,
confere com a Crónica de el-rei Dom Doar
e, de Rui de Pina, capítulo IV. Não se po
derá deixar de admitir que o infante Dom
Pedro, «que andou as sete partidas do mun
do’>, não tivesse sido um coLaborador assí
duo do gigante de Sagres.
As chrónicas constituem documentos pre
ciosos para se avaliar tanto o valor dos
descobrimentos, como o plano que era vi
sado para atingir a India, todavia intercep
tado pelo achamento da Guiné.
Para este primeiro grande feito, é Zurara
o cronista mais lido, depois de conhecer-se
a sua crónica da tomada de Ceuta. Ja
mais se podem desprezar, para um com
pleto entendimento, as Crónicas de Dom
Duarte, Rei de Portugal, e de Dom Afonso
quinto. Outro escrito de interesse apare
ce-nos no testamento do Infante.
As contribuições de um navegador con
temporâneo, o sábio almirante Gago Coo
tinho, revelam estudos práticos de elevada
valia no que diz respeito »À Náutica dos
Descobrimentos,,, porque, no próprio mar,
em viagens de «control,’, encontrou a expli
cação exacta de determinados documentos
que permitiram a elaboração de mapas com
parativos.
A vida do Infante serviu para exaltar o
Mar, que utilizava para os seus marinheiros
descobrirem novas terras, que apreciou no
mapa em. relevo idealizado por Alvaro Ca
melo, como que num sonho tornado reali
dade, por causa da coragem e decisão de
Dom Henrique.
Acompanhados de ardor missionário, a
fé operou milagres, criou impérios após o
Conselho de Algeciras, e amparados ao pro
pósito de antes morreg que retroceder, fo
ram os nossos cristãos a implantarem a
—

—
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e duradoiras as obras, quaisquer elas se
jam, ou de que natureza se mostrem, que
singram sempre contra 4S dificuldades, der
rubam os intransponíveis QbstáCulOS e pros
seguem a orientação programada pelo gé
nio do chefe. Dom Henrique viu-se rodea
e dos melhores e menos
do de valores
que, como Nuno Tristão
interesseiros
e Antão Gonçalves, descobrem o cabo Bran
co, e logo, este último, lhe dá em 1442 o Rio
do Ouro. Mas Nuno Tristão repete a sua
indómita coragem com a chegada, pela vez
primeira, à ilha de Gête, no Golfo de Ar
guim, e, ao sen’iço do Infante, Lançarote
Pessanha navega direito à ilha das Garças.
Já no ano de 1445, o aludido Nuno Tristão
consegue descobrir mais a terra da Sene
gâmbia. e, no mesmo ano, o navegador
—

—

INFANTE DOM
HENRIQUE
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Gonçalo de Sintra descobre a Angra de Sin
tra, à qual, para melhor a sinalizar, deu o
seu nome. A Tristão, porém, se atribui o
descobrimento da Guiné Portuguesa.
Os descolridores marítimos, Portugueses
de rija têmpera, não amainam os seus ím
petos, e julgam menores os seus feitos, ra
zão por que, sem descansar, durante déca
das, prosseguem no conhecimento da exten
são do globo terrestre, por «mares nunca
dantes navegados», e baptizando as partes
tocadas com uma nomenclatura que ainda
hoje revela a sua estadia em imensas re
giões, como o fez, entre tantos outros no
táveis, o descobrídor Estevão Afonso, ao
encontrar um cabo a que deu o nome de
Resgate.
O espírito de devassa, o sentido de apor

O grande impulsionador dos desco
brhnentos marítimos. Gravura de
origem inglesa.

HOMENAGEM AO
INFANTE DOM
que, com orgulho, os Portugueses se ufanam, porquanto a ele se ficou devendo o
descobrimento de vinte e seis ilhas, se bem
que, excluindo as citadas, eram na sua
maior parte de pequena importância.
Ressalta, no entanto, a pretensão incon
tida de descobrir a Austrália, o que pressu
põe o seu antecipado conhecimento, con
forme o demonstra George Collingrídge no
seu estudo.
Outro Português, de nome David Malguei
ro, como se sabe, depois de ter chegado ao
Japão, entendeu colocar o seu espírito de
sacrifício ao serviço único em que eramos
Mestres de reconhecida competência, e, sem
vacilar, penetra na imensidade oceânica e
velejando, com coragem sem par, numa
improbabilidade extraordinária, alcança es
mares do Polo Ártico, «passando pela
Groenlândia e Spitzberg>.

SÍNTESE POLÍTICA DE

UMA
HENRIQUE

CIVILIZADORA
Evidentemente que, nesta descrição rea
lizada com o sentido exclusivo de divulgar
alguns feitos de Portugal no Mar, demos
uma muito pálida ideia de toda essa acti
s’idade tão meritória.
Durou muitos anos, teve altos e baixos,
como tudo na ‘ida, resultou fecunda e
permanente nalgumas realizações, mas não
deixando de ser efémera e fugaz sob outros
aspectos.
Grande lição revela, porém, quando reve
moa embevecidos o plano, a vida, a prio
ridade, numa palavra, a obra inteira con
seguida pelo Infante Dom Henrique e pelos
sucessores da sua extraordinára escola.
Os trabalhcs das primeiras viagens dos
descobrimentos marítimos e das conquistas
mantiveram-se quase até esgotar-se o plano
programado.

Monumento, com arco

cio

ogiva, existente na cidade
do Funchal
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dos descobrimentos marítimos, a sua deca
dente continuidade ia, mesmo assim, dando
frutos, se bem que modestos, como foi o
achamento do Gran Cataio pelo navegador
Bento de Góis, cujo mandato se resolveu
em bem.
Quanto ao padre António de Andrade,
desenvolveu a sua inglória acção na Ásia,
com o fervoroso desejo de descobrir o Ti
bet, mas a morte arrebatou-o, e em sua
substituição tivemos o padre João Cabral
no ano de 1635. Ambos deixaram escritas
as Relações, encontrando-se as primeiras
traduzidas em vários idiomas.
Mais tarde um pouco, surge Pedro Fer
nandes de Queirós, a quem Celsus Kelly
considera o «último grande navegador por
tuguês’>, de algures de Ëvora, perto da
Vidigueira, onde nasceu o imortal Gams
que, determinado tempo, D. Vasco da Gama
viveu na actual capital do Alentejo, e che
gou a visitar Montemor-o-Novo, onde ainda
se mostra uma linda janela, cuja tradição
marca ccmo pertencente à casa realenga na
qual teve audiência.
Realça-se a figura histórica de Queirós,
por causa do valor atribuído à sua viagem
de reconhecimento ao antigo país dos In
cas, aportando nas imediações de Calhau,
no Perú. No seu tempo, afirmam os inves

O Infante Dons Henrique nwn vitrai da Exposição do Mundo Por
iuguês,
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realizada em Lisboa no ano
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tigadores, mostrou-se o mais experimenta
do marinheiro do sul do Pacífico.
O navegador Fernandes de Queirós afigu
ra-se, sem qualquer sombra de dificuldade,
homem culto, viajado, muito relacionado
e bem aparentado. Tudo isso possibilitou-lhe legar à posteridade um Tratado sobre
Navegação. Mas, além desse trabalho, inven
tou dois instrumentos náuticos. Acompa
nhando o comandante Alvaro de Mendanha,
quer atingr Manilha, porém, entretanto,
falece o comandante, acontecimento que
não o faz hesitar, e com resultado positivo
atinge a cidade fundada em 1571 por Le
garpi. Não falta quem ache exagerados e
fantasiosos os méritos do navegador citado,
que, como tantos outros, António Balão e
Laranjo Coelho, incluem e divulgam nos
Quadros Sinópticos Histórico-Literários de
Portugal. Deste modo, acrescentam-se os
seus feitos de retorno com novos descobri
mentos.
Ë, deste modo, atribuído a Queisós o
descobrimento das Novas-Hébridas e outras
ilhas do arquipélago da Polinésia, embora
a sua inspiração fosse chegar à Terra da
Austrália, aliás ao tempo já descoberta, de
harmonia com a referência registada crono
lógicameote. Seja como for, este navegador
prestou notável colaboração à empresa de

CRUZ FIRMADA
Símbolo adequado, ou sele a bon
tuguesamento, a realidade do feito, contri
buiam para o que à volta do acontecimento
se passaria como facto testemunhal.
O cabo dos Mastros, descoberto por Lan
çarote Pessanha em 1446, revela o mesmo
aspecto atrás citado, mas acode-nos, dentre
imensas passagens em aligeiradissimas des
crições, conforme este escrito dá prova, o
que ocorre em 1457, quando Luís de Cadamosto e o famoso António da Nola, geoovês
de origem, descobrem as ainda conhecidas
por ilhas ‘da Boa Vista e de São Tiago, que,
com as da Brava, São Nicolau, São Vicen
te, Rasa, Branca (Sal), Santa Luzia e Santa
Antão, vieram a formar o arquipélago de
Cabo Verde, tanto na intimidade da me
trópole pela sua parcial colonização de fa

mílias que ali perduram e se entrelaçam
pelo matrimónio católico.

deirq que sintetiza expressivamente

Em vésperas do desaparecimento do co
mando do Infante de Sagres, ainda lhe dá
gosto o seu marinheiro Diogo Gomes, que
consegue atingir o rio da Gâmbia.

as ideias mestras inspiradores de

Reza a Crónica que o Infante, cavaleiro
exímio «em cima de um poderoso cavalo»,
eustumava assistir à divisão dos pobres
nativos, para quem, como cristão, pedia
moderação e piedade, sendo alguns esco
lhides para Santa Maria de Lagos, e outres
em certo número destinava-os ao Mosteiro
do Cabo, onde, segundo consta, um negro
obteve erdens sacras e veio a morrer «muito
cristão», o que dá a conhecer o modo hu

o signo que melhor representa e

obra do Infante Dom Henrique. É

rande
tos

ciii prese

Marítimos

dos Descobriuseu
dos

Portugueses,

rruz usado pela Ordens de Cristo.
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preparação da viagem por via marítima
à India. Estamos agora no ano de 1497, e
encontra-se bem aparelhada a Armada que
o rei Dom Manuel 1 com tanta ventura
confiou à capitania-mor de Vasco da Ga
ma, e cujas naus, além da de São Gabriel,
em que viajava com seu piloto Pero de
Alenquer, eram as de São Rafael, do co
mando de seu irmão Paulo da Gama, com
o piloto Ioão de Coimbra, a Bérrio, entre
gue ao comando de Nicolau Coelho, com
o piloto Pero Escobar. Além destes navios,
ainda compunha a Armada uma nau de
comestíveis e aprovisionamentos, confiada
aos cuidados de Gonçalo Nunes.
Vistosa Armada de velas abertas ao ven
to, velas iluminadas pela Cruz usada pela
Ordem de Cristo, de que o Infante foi re
gedor e governador, Armada que ligaria
Portugal à India, onde arribou a 20 de Maio
de 1498, no conhecido porto de Calecute,
facultando aos naturais a vivência de nova
civilização, que aceitaram e têm estimado.
E, a bem dizer, a grande marcha pelos
Mares está prestes a terminar o seu esforço,
para se converter numa realidade banal,
utilizada por todos os povos que tiveram
a fortuna de ser visitados pelos Portugue
ses de Quinhentos.
Cbm Duarte Pacheco Pereira e Pedro
Alvares Cabral, chamamos a nós as Terras
de Vera Cruz, o Brasil do nosso apreço, e
feito de todos conhecido sobejamente.

ÚLTIMA FASE DOS DESCOBRI
MENTOS MARÍTIMOS PORT U
GUE$E$
O rol completo dois descobridores, con
forme já afirmámos, teria de ser extenso,
por conseguinte mais algumas citações ligei
ras para que, ingratamente, não fiquem
muitos esquecidos.
Dentre eles, temos ainda, em 1500, Gas
par Córte-Real a navegar, como seu pai João
Vaz da Costa Côrte-Real, para a ilha da
Teria Nova, a descobrir a ilha de Caramilo.
no estreito da baía de Hudson. No ano se
guinte, seu irmão Miguel insiste nas via
gens para a América do Norte, e acaba por
lá ficar, como o atesta a Pedra de Dighton
—V. Dei Hc Dux Ind.—que, segundo os
leitores, quer significar «Voluntate Dei hie
dux Indorum», ou seja, <‘por vontade dc
Deus aqui chefe dos índios.» Ora, a insisten
t investigação das inscrições foi realizada
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pelo professor Edmundo Burke Delabarre,
da Universidade de Brown, nos Estados
Unidos da América do Norte. Contudo, nos
pacientes trabalhos de recolha das tradições
dos índios, tanto as de John Danforth como
as de Edward A. Kendall, conduzem à con
‘cção da «chegada de homens brancos, em
casa de madeira, (navio), com âncora, os
quais subiram o rio Assonet. Antes, el-rei
decidiu, em atenção a seus méritos, doar-lhe
as terras descobertas pelo irmão, <‘bem co
mo tudo quanto pudesse também desco
brtr», isto se lê na Carta-Régia de 15 de Ja
neiro de 1502, existente no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo.
As proezas sucedem-se num ritmo que
admira, e, em 1514, Jorge Alvares, Rafcl
Perestrelo e Simão de Almeida, segundo
se admite, navegaram até à China Meridio
nal, e em 1516 Duarte Coelho ai afoitamente
ter à Cochinchina. No ano de 1517, Fernão
Peres de Andrade opera no Oriente faça
nhas de importância, como a de ir à ilha
de Tamon, e a seguir a Cantão e Nanquim,
mas António Tenreiro, outro marinheiro de
envergadura, sai de Ormuz e viaja em direc
ção à Pérsia, Arménia, Síria, Egipto e Chi
pre, para, conscienciosamente, poder elabo
rar um Itinerário daquelas paragens lon
gínquas.
No quadro das navegações de longo cur
so, teremos uma palavra para fernão de
Magalhães, que, embora ao serviço de Cas
tela, era Português de origem, e, por certo,
essa circunstância lhe possibilitou a céle
bre viagem de circunnavegação, levando
como piloto João lopes de Carvalho, mas
a fatalidade bélica fê-lo desaparecer numa
luta contra os indígenas.
Depois de tanta actividade marítima, os
Portugueses ainda tentam insistir e, com
êxito, João Fogaça faz o descobrimento de
Nova Guiné. Em 1545, o conhecido Lou
renço Marques descobre a baia que veio
a tomar o seu nome, até agora existente ai
capital da província de Moçambique.
Segredos da Providência beneficiaram a
nossa missão civilizadora, de tal forma que,
entre outras de elevada importância, obti
vemos a concessão, a título perpétuo, d<
Macau, num gesto de louvor dos mandarim
dc Cantão.
Não se limitou a nossa acção ao Atlân
tico, nem sequeir ao Indico, porque se alon
gou a navegação ao Grande Oceano Pacífico,
no momento em que Manuel Godinho de
Herédia pretende descobrir a ilha da Aus
trália.
Reconhecida, como estava, a utilidade
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mano do tratamento atribuído, flit época, ao
homem oriundo da África.
Aos sessenta e três anos de vida, o In
fante Dom Henrique finou-se, mas a sua
confundível obra continuou para o imor
talizar nas páginas mais brilhantes das His
tórias de Portugal e Universal.
Afirmou-se com toda a verdade que «por
quase dez anos depois da morte do Infante
os descobrimentos se mantêm senis’ivelmen
te tais quais ele os jreparara e promovera’>.
Logo pouco tempo decorrido sobre o iiifausto acontecimento, o ânimo de Pedro
de Sintra não desfalece e, por isso mesmo,
deita-se à exploração da Costa dos Negros,
no ano de 1461, e, ao que se afigura con
creto, conseguiu o encontro da Serra
Leoa. Todavia, outros mareantes também
não quedaram em seus misteres de terra,
mas voltaram a fazer-se ao mar-oceano que,
com toda a mestria, sabiam cruzar como o
fez fernão Gomes para atingir São Tomé, o
Príncipe e Fernando Pó, ilhas em pleno
Atlântico, atravessadas, a bem dizer, pela
imaginária linha equatorial.
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QUANDO A ACÇÃO PORTUGUE
SA SE MANIFESTA EM VÁRIOS
RUMOS
Estamos, sob o ponto de vista cronoló
gico, em 1470, época de discutidos aconteci
mentos relacionados com a empresa dos
descobrimentos marítimos, porque, como
aliás era natural, Castela, Itália, frança, Di
namarca, manifestam a sua capacidade de,
por vários processos, ombrearem connosco.
Diríamos hoje, deu-se o intercâmbio pre
claro que, de certo modo, vem pôr em crise
a política de sigilo e, seja como for, ainda
não havíamos conseguido, por mar, atingir
a índia, a fim de realizar o sonho infan
tista.
Chega, entretanto, Cristóvão Colombo a
Portugal, e, nesse tempo, depreende- ie
de documentos existentes no estrangeiro,
o rei da Escandinávia pedira a Dom Afon
so V, a quim estava ]igado por laços de
parentesco, para autorizar um Português,
conhecedor do mar, a auxiliar o almirante

o Infante

Dom Henrique, conforme

está publicado no Uvro «Vkta do
Infante Dom Henrique», da

autoria

de Cândido Lusitano, (de seu i’erda
deiro nome, Francisco José Freire).
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seu ao seu dono. Dentre alguns historiado
res mencionaremos, como exemplo convin
cente, o estudo »Forschungen u. fortsch
ritte», por Egmont Zechlin.
A publicação valiosa das cartas geográ
ficas, sob a denominação latina de «Porto
gaticze Aíonttiizenta Cartographica», constitui
obra da mais valiosa projecção por eviden
ciar
como testemunho iniludível,
se
bem que não tudo, a parte primacial que
os Portugueses operaram no descobrimento
marítimo do mundo.
—

—

HOUVE UM PERÍODO DE DE
$[NTERESSE E DETURPAÇÃO

INFANTE DOM HENRIQUE
Gravura do tii’ro da Ásia, de João
de Barros
Jolian Scolvus a ir à Groenlândia e à Terra
Nova. Talvez por tal motivo, na Alema
nha o globo de Frizius e Mercator regis
ta dados que abonam a tese portuguesa,
mas o mapa de Vaz Dourado também
seguiu o mesmo critério, e tanto assim é
que lá vamos ler: baía de João Vaz, rio
de João Vaz e Terra do mesmo nome.
De resto, neste capítulo, podemos, ago
ra, começar a vislumbrar um panorama
mais rico de conhecimentos eruditos, cuja
proveniência começa a ser fornecida por
estrangeiros ilustres, dedicados à causa por
tuguesa, com o sentido alevantado de, por
meio de investigações sensatas, darem o

Se foi sob todos os aspectos lamentável
o estado de manifesto desinteresse pelo
conjunto glorioso dos Portugueses que des
cobriram o Mundo, a geração presente rea
bilitou-o, no Congresso Internacional da
História dos Descobrimentos, como já o fi
zera nestes últimos cinquenta anos em que,
com assiduidade, se procura criar, em de
finitivo, uma consciência nacional do valor
do esforço marítimo desenvolvido em pral
da realidade representada pelas nossas pro
víncias ultramarinas.
Ao invés, criou-se uma mentalidade co
lombina, que cresceu de tal sorte que ultra
passou, talvez, o próprio empreendimento
ao tempo realizado. Colombo, segundo se
conhece, não deixou de dizer a el-rei de
Portugal, depois da sua primeira viagem:
«creo verdadeiramente que esta terra des
cuberta the pertencia», (Barros, Década 1,
L.° 3.», cap. II).
Vemos ainda assim continuada a nossa
actividade, por João de Santarém e Pero Es
cobar, os quais praticaram uma viagem ma
rítima de autêntico reconhecimento à Cos
ta da Mina e à Costa do Gabão. Nessa
mesma época, em 1474, Diogo de Teive e
João de Teive descobrem as ilhas das Flo
res, que, nesse tempo, eram conhecidas por
foreiras. Prossegue em busca de novas ter
ras Diogo de Azambuja, mas apenas con
segue construir uma fortaleza na Costa da
Mina.
Abre-se, a partir de 1482/3, novo sistema
de posse com a colocação de Padrões de
Pedra, transportados nos navios, e Diogo
Cão inaugura a pequena coluna do signifi
cativo monumento no Reino do Congo, qua
se junto à foz do rio Zaire, ou seja no
estreito do mesmo nome, que Luis de Ca
mões cantou nos Lusíadas (C. V.) prccla
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mando: »Pur onde o Zaire passa claro e
longo/Rio pelos antigos nunca visto./
A Sociedade de Geografia de Lisboa
guarda, em lc’gar de honra, os dois Padrões
colocados por Diogo C’ão, na aludida costa
ocidental da África, ao sul do Equador:
»então, padrões de descoberta e posse, pe
rante o direito e civilização do tempo hoje
e aqui, padrões ainda, do direito e da honra
portugueza, perante a sciencia e a civilisa
ção moderna.» «Mutilados e escalavrados
pelos soes e pelas tempestades de mais de
quatro séculos, pode bem dizer-se que re
tratam a alma rija e aventurosa do velho
Portugal, no forte aprumo e na ingénua
singeleza das suas ]inhas, que enfeitam e
alegram o escudo symbólico da Pátria, e
que apenas dominava, outrora, o signo
triumphante da Fé com os braços estendi
dos ao oriente e ao poente.)) «In hoc signo
vinces.» «Com um bom senso previdente e
generoso,
a que infelizmente não nos
têm costumado,
nestas cousas,
o Es
tado fe-los substituir e recolher, acautelan
do a sua completa ruína, melhor diremos o
seu completo desapparecimento próximo’.
Assim deixou o seu depoimento franco, em
Descobertas e Descobridos
Diogo Cão
o grande Português que foi Luciano Cor
deiro.
O Padrão dos Descobrimentos Portugue
ses tornou-se símbolo conhecido, como bem
o atesta a Carta de Niccolo de Canério,
de 1502, inserta, para mais fácil consulta,
na página 578 do terceiro volume da His
tória de Portugal, da autcsria do professor
doutor Damião Peres.
Porém, o monumento não desapareceu
com o rolar dos tempos, mas impunha-se
que, numa réplica exacta, figurasse em
artéria onde todos o pudessem contemplar,
e foi essa a razão por que, numa hora
feliz, o propusemos à edilidade, que, de
pronto, aceitou a ideia.
Deste modo, com o inicio das Comemo
rações Henriquinas
4 de Março de 1960
a Câmara Municipal de Lisboa mandou
colocar no local mais apropriado da ave
nida do Infante Dom Henrique, uma réplka
do Padrão idêntico aos que eram usados
nos Descobrimentos Marítimos, a partir da
genial concepção do navegador Diogo Cão,
homenagem simples mas de evidente signi
ficado cultural.
—

—

—

—

—

—

—

—

HOMENAGEM JUSTA AO
VALOiO$O PASSADO
Recordando o passado remoto, vindo ao
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presente, como é de justiça, surgiu nos
areais de Belém, junto à praia do Restelo,
o Padrão dos Descobrimentos Marítimos
dos Portugueses
um dos mabres monu
mentos construídos em Portual
cuja
magnífica autoria se ficou devendo ao ar
quitecto Cottinelli Teimo e ao escultor Leo
poldo de Almeida.
E a caravela que, a fazer-se ao Mar,
apoiada, em suas rampas laterais, pelos
obreiros do Ultramar, acompanhados pela
rainha Dona Filipa de Lencastre, a extraor
dinária mulher do rei Dom João primeiro,
pais da incuta geração de Infantes. Lá en
contramos a teoria de navegadores, desde
Gil Eanes a Vasco da Gama, nãi esque
cendo o cientista Pedro Nunes. Para culmi
nar a composição escultórica, destaca-se a
figura grandiosa do Infante Dom Henrique,
de estatura pouco mais que média, de mem
bros longos e robustos, de tez morena e
de chapeirão alevantado, revestido da for
ma que o espírito artístico •delineou. Mas
a descrição que inserimos filia-se na Cróni
ca de Zurara, um dos documentos mais
aproveitados pelos estudiosos.
Neste caso de erguer em pedra a evo
cação de nobres figuras, numa época difícil,
não desmereceu do passado henriquino, e
até o suplantou com dignidade.
Continuando a invocar os navegado
res associados à epopeia que teve origem
nos feitos, estudos e vida do Infante, men
cionaremos também João Afonso de Aveiro,
que, nb ano de 1186 consegue, depois de al
gumas dificuldades, chegar ao Reino de Be
fim.
Através do culto da memória de Dom
Henrique, o desejo do cumprimento inteiro
da sua divisa: «Talent de Bien Faire,,, dá
seguro alento às navegações, e assim Bar
tolomeu Dias chama para o seu serviço a
Pero de Alenquer, conhecedor da arte de
navegar, e numa viagem decisiva dobra o
cabo das Tormentas, a que uma determi
nante ordem real passa a chamar cabo da
Boa Esperança, e a testemunhar o aconte
cimento levantam-se, «in loco», o Padrão
de São Filipe, e avante o de Santa Cruz,
ambos assentando a firmeza da nossa posi
ção, no campo, cada vez maior, das terras
africanas.
Neste resumo das viagens de descobri
mento em todas as direcções desconheci
das, sutgem, no ano de 1492, os navegadotes
João Fernandes Lavrador e Pedro de Bareras, que, com poucos recursos, conseguem
atingir a Terra ou Península do Lavrador.
Durou, porém, cerca de oitenta anos a
—

—
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seu ao seu dono. Dentre alguns historiado
res mencionaremos, como exemplo convin
cente, o estudo »Forschungen u. fortsch
ritte», por Egmont Zechlin.
A publicação valiosa das cartas geográ
ficas, sob a denominação latina de «Porto
gaticze Aíonttiizenta Cartographica», constitui
obra da mais valiosa projecção por eviden
ciar
como testemunho iniludível,
se
bem que não tudo, a parte primacial que
os Portugueses operaram no descobrimento
marítimo do mundo.
—

—

HOUVE UM PERÍODO DE DE
$[NTERESSE E DETURPAÇÃO

INFANTE DOM HENRIQUE
Gravura do tii’ro da Ásia, de João
de Barros
Jolian Scolvus a ir à Groenlândia e à Terra
Nova. Talvez por tal motivo, na Alema
nha o globo de Frizius e Mercator regis
ta dados que abonam a tese portuguesa,
mas o mapa de Vaz Dourado também
seguiu o mesmo critério, e tanto assim é
que lá vamos ler: baía de João Vaz, rio
de João Vaz e Terra do mesmo nome.
De resto, neste capítulo, podemos, ago
ra, começar a vislumbrar um panorama
mais rico de conhecimentos eruditos, cuja
proveniência começa a ser fornecida por
estrangeiros ilustres, dedicados à causa por
tuguesa, com o sentido alevantado de, por
meio de investigações sensatas, darem o

Se foi sob todos os aspectos lamentável
o estado de manifesto desinteresse pelo
conjunto glorioso dos Portugueses que des
cobriram o Mundo, a geração presente rea
bilitou-o, no Congresso Internacional da
História dos Descobrimentos, como já o fi
zera nestes últimos cinquenta anos em que,
com assiduidade, se procura criar, em de
finitivo, uma consciência nacional do valor
do esforço marítimo desenvolvido em pral
da realidade representada pelas nossas pro
víncias ultramarinas.
Ao invés, criou-se uma mentalidade co
lombina, que cresceu de tal sorte que ultra
passou, talvez, o próprio empreendimento
ao tempo realizado. Colombo, segundo se
conhece, não deixou de dizer a el-rei de
Portugal, depois da sua primeira viagem:
«creo verdadeiramente que esta terra des
cuberta the pertencia», (Barros, Década 1,
L.° 3.», cap. II).
Vemos ainda assim continuada a nossa
actividade, por João de Santarém e Pero Es
cobar, os quais praticaram uma viagem ma
rítima de autêntico reconhecimento à Cos
ta da Mina e à Costa do Gabão. Nessa
mesma época, em 1474, Diogo de Teive e
João de Teive descobrem as ilhas das Flo
res, que, nesse tempo, eram conhecidas por
foreiras. Prossegue em busca de novas ter
ras Diogo de Azambuja, mas apenas con
segue construir uma fortaleza na Costa da
Mina.
Abre-se, a partir de 1482/3, novo sistema
de posse com a colocação de Padrões de
Pedra, transportados nos navios, e Diogo
Cão inaugura a pequena coluna do signifi
cativo monumento no Reino do Congo, qua
se junto à foz do rio Zaire, ou seja no
estreito do mesmo nome, que Luis de Ca
mões cantou nos Lusíadas (C. V.) prccla
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mando: »Pur onde o Zaire passa claro e
longo/Rio pelos antigos nunca visto./
A Sociedade de Geografia de Lisboa
guarda, em lc’gar de honra, os dois Padrões
colocados por Diogo C’ão, na aludida costa
ocidental da África, ao sul do Equador:
»então, padrões de descoberta e posse, pe
rante o direito e civilização do tempo hoje
e aqui, padrões ainda, do direito e da honra
portugueza, perante a sciencia e a civilisa
ção moderna.» «Mutilados e escalavrados
pelos soes e pelas tempestades de mais de
quatro séculos, pode bem dizer-se que re
tratam a alma rija e aventurosa do velho
Portugal, no forte aprumo e na ingénua
singeleza das suas ]inhas, que enfeitam e
alegram o escudo symbólico da Pátria, e
que apenas dominava, outrora, o signo
triumphante da Fé com os braços estendi
dos ao oriente e ao poente.)) «In hoc signo
vinces.» «Com um bom senso previdente e
generoso,
a que infelizmente não nos
têm costumado,
nestas cousas,
o Es
tado fe-los substituir e recolher, acautelan
do a sua completa ruína, melhor diremos o
seu completo desapparecimento próximo’.
Assim deixou o seu depoimento franco, em
Descobertas e Descobridos
Diogo Cão
o grande Português que foi Luciano Cor
deiro.
O Padrão dos Descobrimentos Portugue
ses tornou-se símbolo conhecido, como bem
o atesta a Carta de Niccolo de Canério,
de 1502, inserta, para mais fácil consulta,
na página 578 do terceiro volume da His
tória de Portugal, da autcsria do professor
doutor Damião Peres.
Porém, o monumento não desapareceu
com o rolar dos tempos, mas impunha-se
que, numa réplica exacta, figurasse em
artéria onde todos o pudessem contemplar,
e foi essa a razão por que, numa hora
feliz, o propusemos à edilidade, que, de
pronto, aceitou a ideia.
Deste modo, com o inicio das Comemo
rações Henriquinas
4 de Março de 1960
a Câmara Municipal de Lisboa mandou
colocar no local mais apropriado da ave
nida do Infante Dom Henrique, uma réplka
do Padrão idêntico aos que eram usados
nos Descobrimentos Marítimos, a partir da
genial concepção do navegador Diogo Cão,
homenagem simples mas de evidente signi
ficado cultural.
—

—
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—

—

—

—

—

HOMENAGEM JUSTA AO
VALOiO$O PASSADO
Recordando o passado remoto, vindo ao
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presente, como é de justiça, surgiu nos
areais de Belém, junto à praia do Restelo,
o Padrão dos Descobrimentos Marítimos
dos Portugueses
um dos mabres monu
mentos construídos em Portual
cuja
magnífica autoria se ficou devendo ao ar
quitecto Cottinelli Teimo e ao escultor Leo
poldo de Almeida.
E a caravela que, a fazer-se ao Mar,
apoiada, em suas rampas laterais, pelos
obreiros do Ultramar, acompanhados pela
rainha Dona Filipa de Lencastre, a extraor
dinária mulher do rei Dom João primeiro,
pais da incuta geração de Infantes. Lá en
contramos a teoria de navegadores, desde
Gil Eanes a Vasco da Gama, nãi esque
cendo o cientista Pedro Nunes. Para culmi
nar a composição escultórica, destaca-se a
figura grandiosa do Infante Dom Henrique,
de estatura pouco mais que média, de mem
bros longos e robustos, de tez morena e
de chapeirão alevantado, revestido da for
ma que o espírito artístico •delineou. Mas
a descrição que inserimos filia-se na Cróni
ca de Zurara, um dos documentos mais
aproveitados pelos estudiosos.
Neste caso de erguer em pedra a evo
cação de nobres figuras, numa época difícil,
não desmereceu do passado henriquino, e
até o suplantou com dignidade.
Continuando a invocar os navegado
res associados à epopeia que teve origem
nos feitos, estudos e vida do Infante, men
cionaremos também João Afonso de Aveiro,
que, nb ano de 1186 consegue, depois de al
gumas dificuldades, chegar ao Reino de Be
fim.
Através do culto da memória de Dom
Henrique, o desejo do cumprimento inteiro
da sua divisa: «Talent de Bien Faire,,, dá
seguro alento às navegações, e assim Bar
tolomeu Dias chama para o seu serviço a
Pero de Alenquer, conhecedor da arte de
navegar, e numa viagem decisiva dobra o
cabo das Tormentas, a que uma determi
nante ordem real passa a chamar cabo da
Boa Esperança, e a testemunhar o aconte
cimento levantam-se, «in loco», o Padrão
de São Filipe, e avante o de Santa Cruz,
ambos assentando a firmeza da nossa posi
ção, no campo, cada vez maior, das terras
africanas.
Neste resumo das viagens de descobri
mento em todas as direcções desconheci
das, sutgem, no ano de 1492, os navegadotes
João Fernandes Lavrador e Pedro de Bareras, que, com poucos recursos, conseguem
atingir a Terra ou Península do Lavrador.
Durou, porém, cerca de oitenta anos a
—

—
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preparação da viagem por via marítima
à India. Estamos agora no ano de 1497, e
encontra-se bem aparelhada a Armada que
o rei Dom Manuel 1 com tanta ventura
confiou à capitania-mor de Vasco da Ga
ma, e cujas naus, além da de São Gabriel,
em que viajava com seu piloto Pero de
Alenquer, eram as de São Rafael, do co
mando de seu irmão Paulo da Gama, com
o piloto Ioão de Coimbra, a Bérrio, entre
gue ao comando de Nicolau Coelho, com
o piloto Pero Escobar. Além destes navios,
ainda compunha a Armada uma nau de
comestíveis e aprovisionamentos, confiada
aos cuidados de Gonçalo Nunes.
Vistosa Armada de velas abertas ao ven
to, velas iluminadas pela Cruz usada pela
Ordem de Cristo, de que o Infante foi re
gedor e governador, Armada que ligaria
Portugal à India, onde arribou a 20 de Maio
de 1498, no conhecido porto de Calecute,
facultando aos naturais a vivência de nova
civilização, que aceitaram e têm estimado.
E, a bem dizer, a grande marcha pelos
Mares está prestes a terminar o seu esforço,
para se converter numa realidade banal,
utilizada por todos os povos que tiveram
a fortuna de ser visitados pelos Portugue
ses de Quinhentos.
Cbm Duarte Pacheco Pereira e Pedro
Alvares Cabral, chamamos a nós as Terras
de Vera Cruz, o Brasil do nosso apreço, e
feito de todos conhecido sobejamente.

ÚLTIMA FASE DOS DESCOBRI
MENTOS MARÍTIMOS PORT U
GUE$E$
O rol completo dois descobridores, con
forme já afirmámos, teria de ser extenso,
por conseguinte mais algumas citações ligei
ras para que, ingratamente, não fiquem
muitos esquecidos.
Dentre eles, temos ainda, em 1500, Gas
par Córte-Real a navegar, como seu pai João
Vaz da Costa Côrte-Real, para a ilha da
Teria Nova, a descobrir a ilha de Caramilo.
no estreito da baía de Hudson. No ano se
guinte, seu irmão Miguel insiste nas via
gens para a América do Norte, e acaba por
lá ficar, como o atesta a Pedra de Dighton
—V. Dei Hc Dux Ind.—que, segundo os
leitores, quer significar «Voluntate Dei hie
dux Indorum», ou seja, <‘por vontade dc
Deus aqui chefe dos índios.» Ora, a insisten
t investigação das inscrições foi realizada
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pelo professor Edmundo Burke Delabarre,
da Universidade de Brown, nos Estados
Unidos da América do Norte. Contudo, nos
pacientes trabalhos de recolha das tradições
dos índios, tanto as de John Danforth como
as de Edward A. Kendall, conduzem à con
‘cção da «chegada de homens brancos, em
casa de madeira, (navio), com âncora, os
quais subiram o rio Assonet. Antes, el-rei
decidiu, em atenção a seus méritos, doar-lhe
as terras descobertas pelo irmão, <‘bem co
mo tudo quanto pudesse também desco
brtr», isto se lê na Carta-Régia de 15 de Ja
neiro de 1502, existente no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo.
As proezas sucedem-se num ritmo que
admira, e, em 1514, Jorge Alvares, Rafcl
Perestrelo e Simão de Almeida, segundo
se admite, navegaram até à China Meridio
nal, e em 1516 Duarte Coelho ai afoitamente
ter à Cochinchina. No ano de 1517, Fernão
Peres de Andrade opera no Oriente faça
nhas de importância, como a de ir à ilha
de Tamon, e a seguir a Cantão e Nanquim,
mas António Tenreiro, outro marinheiro de
envergadura, sai de Ormuz e viaja em direc
ção à Pérsia, Arménia, Síria, Egipto e Chi
pre, para, conscienciosamente, poder elabo
rar um Itinerário daquelas paragens lon
gínquas.
No quadro das navegações de longo cur
so, teremos uma palavra para fernão de
Magalhães, que, embora ao serviço de Cas
tela, era Português de origem, e, por certo,
essa circunstância lhe possibilitou a céle
bre viagem de circunnavegação, levando
como piloto João lopes de Carvalho, mas
a fatalidade bélica fê-lo desaparecer numa
luta contra os indígenas.
Depois de tanta actividade marítima, os
Portugueses ainda tentam insistir e, com
êxito, João Fogaça faz o descobrimento de
Nova Guiné. Em 1545, o conhecido Lou
renço Marques descobre a baia que veio
a tomar o seu nome, até agora existente ai
capital da província de Moçambique.
Segredos da Providência beneficiaram a
nossa missão civilizadora, de tal forma que,
entre outras de elevada importância, obti
vemos a concessão, a título perpétuo, d<
Macau, num gesto de louvor dos mandarim
dc Cantão.
Não se limitou a nossa acção ao Atlân
tico, nem sequeir ao Indico, porque se alon
gou a navegação ao Grande Oceano Pacífico,
no momento em que Manuel Godinho de
Herédia pretende descobrir a ilha da Aus
trália.
Reconhecida, como estava, a utilidade
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mano do tratamento atribuído, flit época, ao
homem oriundo da África.
Aos sessenta e três anos de vida, o In
fante Dom Henrique finou-se, mas a sua
confundível obra continuou para o imor
talizar nas páginas mais brilhantes das His
tórias de Portugal e Universal.
Afirmou-se com toda a verdade que «por
quase dez anos depois da morte do Infante
os descobrimentos se mantêm senis’ivelmen
te tais quais ele os jreparara e promovera’>.
Logo pouco tempo decorrido sobre o iiifausto acontecimento, o ânimo de Pedro
de Sintra não desfalece e, por isso mesmo,
deita-se à exploração da Costa dos Negros,
no ano de 1461, e, ao que se afigura con
creto, conseguiu o encontro da Serra
Leoa. Todavia, outros mareantes também
não quedaram em seus misteres de terra,
mas voltaram a fazer-se ao mar-oceano que,
com toda a mestria, sabiam cruzar como o
fez fernão Gomes para atingir São Tomé, o
Príncipe e Fernando Pó, ilhas em pleno
Atlântico, atravessadas, a bem dizer, pela
imaginária linha equatorial.
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QUANDO A ACÇÃO PORTUGUE
SA SE MANIFESTA EM VÁRIOS
RUMOS
Estamos, sob o ponto de vista cronoló
gico, em 1470, época de discutidos aconteci
mentos relacionados com a empresa dos
descobrimentos marítimos, porque, como
aliás era natural, Castela, Itália, frança, Di
namarca, manifestam a sua capacidade de,
por vários processos, ombrearem connosco.
Diríamos hoje, deu-se o intercâmbio pre
claro que, de certo modo, vem pôr em crise
a política de sigilo e, seja como for, ainda
não havíamos conseguido, por mar, atingir
a índia, a fim de realizar o sonho infan
tista.
Chega, entretanto, Cristóvão Colombo a
Portugal, e, nesse tempo, depreende- ie
de documentos existentes no estrangeiro,
o rei da Escandinávia pedira a Dom Afon
so V, a quim estava ]igado por laços de
parentesco, para autorizar um Português,
conhecedor do mar, a auxiliar o almirante

o Infante

Dom Henrique, conforme

está publicado no Uvro «Vkta do
Infante Dom Henrique», da

autoria

de Cândido Lusitano, (de seu i’erda
deiro nome, Francisco José Freire).
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dos descobrimentos marítimos, a sua deca
dente continuidade ia, mesmo assim, dando
frutos, se bem que modestos, como foi o
achamento do Gran Cataio pelo navegador
Bento de Góis, cujo mandato se resolveu
em bem.
Quanto ao padre António de Andrade,
desenvolveu a sua inglória acção na Ásia,
com o fervoroso desejo de descobrir o Ti
bet, mas a morte arrebatou-o, e em sua
substituição tivemos o padre João Cabral
no ano de 1635. Ambos deixaram escritas
as Relações, encontrando-se as primeiras
traduzidas em vários idiomas.
Mais tarde um pouco, surge Pedro Fer
nandes de Queirós, a quem Celsus Kelly
considera o «último grande navegador por
tuguês’>, de algures de Ëvora, perto da
Vidigueira, onde nasceu o imortal Gams
que, determinado tempo, D. Vasco da Gama
viveu na actual capital do Alentejo, e che
gou a visitar Montemor-o-Novo, onde ainda
se mostra uma linda janela, cuja tradição
marca ccmo pertencente à casa realenga na
qual teve audiência.
Realça-se a figura histórica de Queirós,
por causa do valor atribuído à sua viagem
de reconhecimento ao antigo país dos In
cas, aportando nas imediações de Calhau,
no Perú. No seu tempo, afirmam os inves

O Infante Dons Henrique nwn vitrai da Exposição do Mundo Por
iuguês,

BOLETIM

realizada em Lisboa no ano
de 1940
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tigadores, mostrou-se o mais experimenta
do marinheiro do sul do Pacífico.
O navegador Fernandes de Queirós afigu
ra-se, sem qualquer sombra de dificuldade,
homem culto, viajado, muito relacionado
e bem aparentado. Tudo isso possibilitou-lhe legar à posteridade um Tratado sobre
Navegação. Mas, além desse trabalho, inven
tou dois instrumentos náuticos. Acompa
nhando o comandante Alvaro de Mendanha,
quer atingr Manilha, porém, entretanto,
falece o comandante, acontecimento que
não o faz hesitar, e com resultado positivo
atinge a cidade fundada em 1571 por Le
garpi. Não falta quem ache exagerados e
fantasiosos os méritos do navegador citado,
que, como tantos outros, António Balão e
Laranjo Coelho, incluem e divulgam nos
Quadros Sinópticos Histórico-Literários de
Portugal. Deste modo, acrescentam-se os
seus feitos de retorno com novos descobri
mentos.
Ë, deste modo, atribuído a Queisós o
descobrimento das Novas-Hébridas e outras
ilhas do arquipélago da Polinésia, embora
a sua inspiração fosse chegar à Terra da
Austrália, aliás ao tempo já descoberta, de
harmonia com a referência registada crono
lógicameote. Seja como for, este navegador
prestou notável colaboração à empresa de

CRUZ FIRMADA
Símbolo adequado, ou sele a bon
tuguesamento, a realidade do feito, contri
buiam para o que à volta do acontecimento
se passaria como facto testemunhal.
O cabo dos Mastros, descoberto por Lan
çarote Pessanha em 1446, revela o mesmo
aspecto atrás citado, mas acode-nos, dentre
imensas passagens em aligeiradissimas des
crições, conforme este escrito dá prova, o
que ocorre em 1457, quando Luís de Cadamosto e o famoso António da Nola, geoovês
de origem, descobrem as ainda conhecidas
por ilhas ‘da Boa Vista e de São Tiago, que,
com as da Brava, São Nicolau, São Vicen
te, Rasa, Branca (Sal), Santa Luzia e Santa
Antão, vieram a formar o arquipélago de
Cabo Verde, tanto na intimidade da me
trópole pela sua parcial colonização de fa

mílias que ali perduram e se entrelaçam
pelo matrimónio católico.

deirq que sintetiza expressivamente

Em vésperas do desaparecimento do co
mando do Infante de Sagres, ainda lhe dá
gosto o seu marinheiro Diogo Gomes, que
consegue atingir o rio da Gâmbia.

as ideias mestras inspiradores de

Reza a Crónica que o Infante, cavaleiro
exímio «em cima de um poderoso cavalo»,
eustumava assistir à divisão dos pobres
nativos, para quem, como cristão, pedia
moderação e piedade, sendo alguns esco
lhides para Santa Maria de Lagos, e outres
em certo número destinava-os ao Mosteiro
do Cabo, onde, segundo consta, um negro
obteve erdens sacras e veio a morrer «muito
cristão», o que dá a conhecer o modo hu

o signo que melhor representa e

obra do Infante Dom Henrique. É

rande
tos

ciii prese

Marítimos

dos Descobriuseu
dos

Portugueses,

rruz usado pela Ordens de Cristo.
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e duradoiras as obras, quaisquer elas se
jam, ou de que natureza se mostrem, que
singram sempre contra 4S dificuldades, der
rubam os intransponíveis QbstáCulOS e pros
seguem a orientação programada pelo gé
nio do chefe. Dom Henrique viu-se rodea
e dos melhores e menos
do de valores
que, como Nuno Tristão
interesseiros
e Antão Gonçalves, descobrem o cabo Bran
co, e logo, este último, lhe dá em 1442 o Rio
do Ouro. Mas Nuno Tristão repete a sua
indómita coragem com a chegada, pela vez
primeira, à ilha de Gête, no Golfo de Ar
guim, e, ao sen’iço do Infante, Lançarote
Pessanha navega direito à ilha das Garças.
Já no ano de 1445, o aludido Nuno Tristão
consegue descobrir mais a terra da Sene
gâmbia. e, no mesmo ano, o navegador
—

—

INFANTE DOM
HENRIQUE
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Gonçalo de Sintra descobre a Angra de Sin
tra, à qual, para melhor a sinalizar, deu o
seu nome. A Tristão, porém, se atribui o
descobrimento da Guiné Portuguesa.
Os descolridores marítimos, Portugueses
de rija têmpera, não amainam os seus ím
petos, e julgam menores os seus feitos, ra
zão por que, sem descansar, durante déca
das, prosseguem no conhecimento da exten
são do globo terrestre, por «mares nunca
dantes navegados», e baptizando as partes
tocadas com uma nomenclatura que ainda
hoje revela a sua estadia em imensas re
giões, como o fez, entre tantos outros no
táveis, o descobrídor Estevão Afonso, ao
encontrar um cabo a que deu o nome de
Resgate.
O espírito de devassa, o sentido de apor

O grande impulsionador dos desco
brhnentos marítimos. Gravura de
origem inglesa.

HOMENAGEM AO
INFANTE DOM
que, com orgulho, os Portugueses se ufanam, porquanto a ele se ficou devendo o
descobrimento de vinte e seis ilhas, se bem
que, excluindo as citadas, eram na sua
maior parte de pequena importância.
Ressalta, no entanto, a pretensão incon
tida de descobrir a Austrália, o que pressu
põe o seu antecipado conhecimento, con
forme o demonstra George Collingrídge no
seu estudo.
Outro Português, de nome David Malguei
ro, como se sabe, depois de ter chegado ao
Japão, entendeu colocar o seu espírito de
sacrifício ao serviço único em que eramos
Mestres de reconhecida competência, e, sem
vacilar, penetra na imensidade oceânica e
velejando, com coragem sem par, numa
improbabilidade extraordinária, alcança es
mares do Polo Ártico, «passando pela
Groenlândia e Spitzberg>.

SÍNTESE POLÍTICA DE

UMA
HENRIQUE

CIVILIZADORA
Evidentemente que, nesta descrição rea
lizada com o sentido exclusivo de divulgar
alguns feitos de Portugal no Mar, demos
uma muito pálida ideia de toda essa acti
s’idade tão meritória.
Durou muitos anos, teve altos e baixos,
como tudo na ‘ida, resultou fecunda e
permanente nalgumas realizações, mas não
deixando de ser efémera e fugaz sob outros
aspectos.
Grande lição revela, porém, quando reve
moa embevecidos o plano, a vida, a prio
ridade, numa palavra, a obra inteira con
seguida pelo Infante Dom Henrique e pelos
sucessores da sua extraordinára escola.
Os trabalhcs das primeiras viagens dos
descobrimentos marítimos e das conquistas
mantiveram-se quase até esgotar-se o plano
programado.

Monumento, com arco

cio

ogiva, existente na cidade
do Funchal
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MONUMENTO AOS DESCOBRIMENTOS
Vista aérea da eona de Betém. No primeiro plano, o monumento aos descobrimentos
niarítinios, inaugurado em Agosto de 1960. Ao fundo, vê-se a parte conventziat do
mosteiro dos Jeróninzos.

pela sra exuberante vegetação, deu o no
me apropriado de Cabo Verde, este Dinís
fernandes afigura-se ter sido solícito cola
borador da epopeia marítima, como aliás
o foram, de igual modo, o fidalgo Diogo da
Silva, mais tarde conde de Portalegre, que
comandou a terceira expedição às ilhas Ca
nárias, tão conhecidas pelos litígios ocasic
nados entre Castela e o Reino de Portu
gal, que acabou por perdê-las.
A sequência, Íamos a dizer milagrosa,
pela escassez de elementos absolutos, desen
rolava-se, e a cartografia medieval realizava
mais tarde uma informação digna da obra
em curso: os instrumentos náuticos de pri
mitiva concepção para os nossos dias, como
os empregados para darem directamente
a altura angular do astro observado, como
o Astrolábio e o Quadrante, e os que, tam

bém para observações astronómicas, as
forneciam por dois elementos lineares, en
tre os quais temos, por exemplo, a Bales
tilha e as Tavoletas.
Com efeito, os instrumentos de obser
vação contribuiam para os descobrimentos
marítimos dos Portugueses, como elemento
científico indispensável, aliado às nave
gações realizadas que, precisamente por
essa mesma qualidade, suplantavam as na
vegações antigas de outros povos menos
apetrechados e mais ignorantes da ciência
do mar, em que triunfámos de maneira ini
gualável, devido à orientação do nobre In
fante Navegador.
Soube ele, como ninguém, rodear-se de
uma pleiade de homens que, mesmo depois
do seu passamento, conseguiram realizar o
seu sonho maior. E só são na verdade boas
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Passafam séculos, e não se extinguiu a
sua memória nos homens tão sujeitos ao
esquecimento das realizações. Não caiu no
olvido porque o seu contributo para a civi
lização estava patente.
Este serviço henriquino, apoiado em ma
nuscritos autênticos, não deixou de ‘.er mo
mentos cruciais, mas a verdade foi sempre
assistida pela posição mais consentânea.
Deve-se ao invulgar estudo do visconde
de Santarém o livro que, abundantemente
elucidativo, prova a Prioridade dos Des
cobrimentos Portugueses na Costa da Áfri
ca Ocidental.
Para servir bem, tomaram-se durante
longo tampo medidas semelhantes à época
dos descobrimentos marítimos.
Cita-se, a propósito, uma elucidativa pas
sagem da Ordenação do Livro Quinto, título
107 L 15 e 16, de 17 de Fevereiro de 1558
do Regimento da Casa da Mina, onde se
recomenda: «Toda a embarcação que vier
da Mina, não poderá tomar outro porto
senão o desta Cidade de Lisboa e fazendo
o contrário encorrerá nas penas e castigos
da Casa da Mina.,,
Entusiasmado com a sua própria obra,
o Príncipe do Mar, como já lhe chamaram
com precisão, viveu com arder o descobri
mento do Atlánlico, cujas expedições, uma
vez estudadas dentro da ciência permitida
ao tempo, se faziam ao mar-oceano respei
tando as directrizes henriquinas.
A completa história dc todos os desco
brimentos marítimos dos Portugueses e os
subsídios enciclopédicos de consulta rápida,
mas elucidativa, são tarefas que se impõem
realizar depois da riqueza de elementos con
seguidos nos últimos Congressos da His
tória da Expansão Portuguesa no Mundo,
do Mundo Português, do Comemorativo do
V Centenário do Descobrimento da Guiné,
do Internacional de História dos Descobri
mentos, para só referir os de maior reper
cussão.
Que interessante seria a descrição com
iluminuras dos navios do Infante, com base
nos estudos de Quirino da Fonseca e dou
tros investigadores.
Por outro lado, a ciência náutica dos
Portugueses, na época dos descobrimentos
marítimos, conviria ser bastante divulgada.
Sabe-se que el-rei Dom Dinís funda os
Estudos Gerais, mas quase se desconhece
que o Infante Dom Henrique serve a mes
ma instituição cultural, com o louvável in
tento de a «ver prestigiada» e «a funcionar
como universidade completa».
Nunca desprezou as fontes de informa-
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ção, quer viessem de seus irmãos, a duque
sa de Borgonha, com quem mantinha a mais
segura correspondência, e de Dom Duarte
que >possuia uma livraria
o Eloquente
relativamente numerosa e selecta», quer de
origem estranha, mas segura.
Além de Dom Henrique ser porfiado
cultor da ciência náutica dos descobri
mentos, seus irmãos deixaram também
exemplos de virtudes religiosas, morais e
cívicas, gozando todos de superior culturs
intelectual, que não era vulgar entre nós.
Dá prova de estudioso uma carta de Dom
Pedro a seu irmão, quando este subiu ao
trono, a qual reza assim: «E como quer, Se
nhor, que visse muitos livros com singulares
doctrínas aos Revs e Príncipes, quaes de
‘eem seer, e vós delles tenhaes muytos»,
confere com a Crónica de el-rei Dom Doar
e, de Rui de Pina, capítulo IV. Não se po
derá deixar de admitir que o infante Dom
Pedro, «que andou as sete partidas do mun
do’>, não tivesse sido um coLaborador assí
duo do gigante de Sagres.
As chrónicas constituem documentos pre
ciosos para se avaliar tanto o valor dos
descobrimentos, como o plano que era vi
sado para atingir a India, todavia intercep
tado pelo achamento da Guiné.
Para este primeiro grande feito, é Zurara
o cronista mais lido, depois de conhecer-se
a sua crónica da tomada de Ceuta. Ja
mais se podem desprezar, para um com
pleto entendimento, as Crónicas de Dom
Duarte, Rei de Portugal, e de Dom Afonso
quinto. Outro escrito de interesse apare
ce-nos no testamento do Infante.
As contribuições de um navegador con
temporâneo, o sábio almirante Gago Coo
tinho, revelam estudos práticos de elevada
valia no que diz respeito »À Náutica dos
Descobrimentos,,, porque, no próprio mar,
em viagens de «control,’, encontrou a expli
cação exacta de determinados documentos
que permitiram a elaboração de mapas com
parativos.
A vida do Infante serviu para exaltar o
Mar, que utilizava para os seus marinheiros
descobrirem novas terras, que apreciou no
mapa em. relevo idealizado por Alvaro Ca
melo, como que num sonho tornado reali
dade, por causa da coragem e decisão de
Dom Henrique.
Acompanhados de ardor missionário, a
fé operou milagres, criou impérios após o
Conselho de Algeciras, e amparados ao pro
pósito de antes morreg que retroceder, fo
ram os nossos cristãos a implantarem a
—

—
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primeira catedral da África, como timbre,
da obra dos descobrimentos.
Logo após os primeiros tempos, inicia-se
a colonização por formas diversas: Gonçal
ves Zarco dá o exemplo, e leva a família
para a ilha da Madeira, o mesmo fazendo
Tristão Vaz.
Para os Açores segue frei Gonçalo Velho
Cabral, que transportou gado e povoou as
ilhas do arquipélago, ajudado por outros
patriotas ousados.
Entretanto, Dom Henrique, observan do
seus homens envolvidos nas lutas, persis
tindo em descobrir as Terras de Preste
João e atingir a India, decide-se a organi
zar uma embaixada ao Papa Eugénio IV,
pedindo indulgências. Escolhe um cavaleiro
da Ordem de Cristo, Fernão Lones de Aze
vedo, para negociar as Bulas concedidas,
com o reconhecimento da posse portuguesa
das ilhas Atlânticas, dos descobrimentos da
costa de África e, sobretudo, concedendo
perdão geral dos seus pecados aos que
servissem na luta contra a moirama, e per
mitissem a colonização.
Constata-se, em descrições primorosas,
ter havido uma vocação universalista da
nossa gente, e foi essa mesma qualidade
a permitir a jresença dos Portugueses em
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todo o mundo, realidade ainda observada.
As linhas gerais da expansão proporciona
ram, desde há muito, um ambiente de sen
sionalismo pelo carácter da sadia perpe
tuidade usufruida.
Quantas lições se podem colher do por
tuguesísmo de Quinhentos, transcendente
em princípios cuja eficiência está imorta
lizada na obra ímpar.
Partindo do princípio de que, havendo
disso sabedoria, a política de fraternidade
racial constitui o segredo da nossa presença
em África, na Ásia e também na Oceânia,
como a profetizou o Infante Dom Henrique.
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CAPÍTULO DECISIVO DAS NAVEGAÇÕES NOS OCEANOS
Culmina a fase primária, assim se pode
considerar, em comparação com as lon
gas viagens mais tarde levadas a efeito,
já depois de falecido o Infante Dom Hen
rique. Mas, dizíamos nós, esse primeiro ca
pítulo concretiza-se com o achamento do
cabo Bojador, numa segunda viagem a que
o Infante afoitou o seu escudeiro Gil Eanes,
em 1433. No entanto, outros opinam pelo
ano seguinte, dúvida que em nada diminui
a solução. Deste modo, o círculo que abran
ge o conhecimento das ilhas dos primeiros
descobrimentos da zona atlântica, compre
endida entre Lisboa e Bojador, tinha a sua
problemática resolvida num período que se
circunscreve a 1419-1434, ou sejam quinze
anos de preocupações e estudos que a cora
josa pleiade de mareantes henriquinos so
lucionou com inteligência, e deixou elemen

tos valiosos, que algumas investigações di
fíceis têm contribuído para esclarecer a
inigualável obra dos portentosos marinhei
ros lusíadas.
Contudo, as explorações do Atlântico
avolumam-se um tanto mais a partir do
ano de 1436 até 1460, porquanto a acção
henriquina era o alento da chama sagrada
da Pátria, que, a todo o custo, se imortali
zaria no trabalho penoso de desvendar no
vos mundos, e trazer à vivência de uma ci
vilização doutrinada por Cristo os indígenas
da África.
A pleiade de servidores é larga e conhe
cida, mas registe-se um ou outro dos mais
valorosos e persistentes, entre os quais so
bressaiem Afonso Gonçalves Baldaia, o que
encontra a Pedra da Galé; e logo a seguir
o descobridor da costa africana, à qual,
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Coelho, Ricardo Mascarenhas, Siurama S.
Sirodcar, Rui 1. M. de Sousa, Sharadchar
dra R. Kamat, Vassudeva N. 5. Qurencró, V.
M. Naique.
Temos de agradecer à imprensa local as
referências elogiosas que nos foram feitas,
quanto à nossa contribuição de postais má
ximos.
Além dos 3 prémios pecuniários de
3.000SOO, 2.000SOO e l.000SOO, destinados, res
pectivamen:e, ao melhor expositor de selos
na classe dos avançados, ao melhor exposi
tor na secção de Maximafilia e ao melhor
expositor da classe dos iniciados; me
dalhas de vermeil, prata e bronze, e diplo
mas, preconizados pelo regulamento da ex
posição, foram gentilmente oferecidos localmente os seguintes prémios:
1) prémio «FIRMA ZOICHI»—Esc. 600$
para o expositor da melhor colecção de
selos da Índia Portuguesa.

—

2 e 3) prémios «SILVA FOTU P0! AN
GLÓ, Director da 3. Classe dos CTT apo
sentado,’
Unia pasta
ao mais novo ex
positor masculino da classe dos «iniciados»
e
Uni jogo de toilete
à mais nova ex
positora feminina da mesma classe.
—

—

—

—

4) prémio ‘>COSME MATIAS MENE
SF5»
Um jogo de toüete
à expositora
que tiver a melhor e maior colecção.
—

—

5) prémio «ARDESSAR DADRA VALA’>
Esc. 120$00— ao melhor expo
de Damão
sitor das praças do norte (Damão e Diu).
—

6) prémio de consolação «L. li. DE NO
RONHA»
Envelopes do 1.° Dia. Postais
Méxinios e selos estrangeiros
ao exposi
tor da classe dos iniciados, classificado em
2.” lugar.
—

—

7 e 8) Dois prémios, cadct wn deEsc.
J.000Y00, a serem instituídos pela Caixa Esco
nómica de Goa, ao melhor expositor de se
los da India Portuguesa, de cada um dos
sexos.
Em nome da Comissão Organizadora, de
que fazemos parte, expressamos aqui, pui
blicamente. a nossa gratidão ao Presidente
do Clube Filatélico de Portugal, nosso ilus
tre Amigo Sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Car
valho, pelo prémio por ele oferecido ao pri
meiro classificado, e ao próprio Clube E
latélico de Portugal, pelos prémios que ofe
receu a todos os 42 concorrentes. Não po
demos deixar de manifestar também o nos-

so profundo reconhecimento ao nosso cor
respondente Sr. George A. Blizil, Presiden
te da Comissão das Relações Internacionais
da American Philatelic Societv, que, num
gesto de amizade para com os filatelistas
desta terra, ofereceu, a nosso pedido, ao
expositor goês que desse o maior contribe
to para a Exposição, o «AWARD Of DIS
TINCTION’>, que foi conferido em várias
exposições filatélicas internacionais, como a
Stockolmia, Tabil, Norwex, Praga, etc. Não
satisfeito com isso, o Sr. Blizil mandou-nos,
para serem expostas, 85 folhas representa
tivas de vários estilos de montagem de se
los em folhas de album, segundo gostos dos
americanos de várias camadas sociais. des
de os filatelistas profissionais, professores,
negociantes, donas de casa, até crianças da
escola. Estas folhas vinham, como é natu
ral, para ficarem fora de concurso, mas in
felizmente chegaram sàmente depois do fe
cho da exposição, pelo que o Sr. Director
dos CTT de Goa concordou, a nosso pedido,
em que as mesmas fossem expostas em 3
dias consecutivos, integrando este evento
nas comemorações do «Dia do Selo de
1960».
A Exposição, que deveria fechar-se em 13
de Novembro, foi prorrogada, para que to
dos pudessem ter oportunidade de a visitar,
até o dia 20 do mesmo mês, por iniciativa
dos CII, tendo o carimbo comemorativo
sido aposto desde o dia 6 até ao dia 15 de
Novembro.
O filatelista goês pôde apreciar durante
a Exposição as contribuições dos C.T.T. da
Metrópole e do Ministério do Ultramar, ten
do sido expostos 20 quadros deste, e 41 fo
lhas dos primeiros.
É um gesto louvável,
pelo qual fica grato o filatelista desta ter
ra.
Vários aspectos da Exposição foram
fotografados e filmados, para serem televi
sionados na Metrópole.
Para condizer com toda esta grandiosi
dade, é de lamentar que não tivesse sido
emitido selo postal algum para comemorar
esta Exposição, que marcou na FilateFa
Nacional.
Os C.T.T. locais, para minorar esta la
cuna, tiveram a feliz ideia de editar sobres
critos oficiais comemorativos deste certa
me, com dois assuntos diferentes, cada rim
deles impresso a 4 cores.
Para rematar, expressamos os desejos
de que esta Exposição contribua grandemente para o incremento da Filatelia nes
ta província ultramarina, e de que certames
destes seiam mais frequentes.
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são, feito em madeira, foi utilizado de 30
de Julho a 15 de Agosto de 1944. Texto do
carimbo: 30.VII/ 19/ 44/ 15. VIII. Desenho
do carimbo: Círculos Olímpicos (1). O selo
de 10 p1. também se encontra impresso
em postais(a).
Além destas emissões, houve ainda ou
tra, desta vez no campo de concentração
de MURNIAU. Trata-se de um selo de 20
pf., cinzento azul, emitido em 1943, repre
sentando um cavaleiro saltando um obs

táéulo composto por uma ferradura. O de
senho foi de 1. Kluzniaka, impresso em pa
pel branco gomado, e é picotado(°).
Escusado será dizer que todas estas
emissões são muito raras, porque, além das
tiragens reduzidas, muitos exemplares se
perderam quando da invasão da Alemanha
em 1945. Nessa altura, as existências foram
queimadas. Esta parte da filatelia despor
tiva é bastante interessante, podendo o co
leccionador apresentar qualquer coisa fora
do habitual>’.
N. da R.
A Redacção congratuta-sc por
ter tido ocasião de ilustrar e documentar
uni artigo a todos os títulos recomendável,
com atgtunas fotografias das belas e valio
sas peças, conjunto único no País, perten
cantes à admirável colecção especializada
de Desportos da Polónia, do Cap. f. Lemos
da Silveira. Agradecemos ao distinto fila
telista a gentileza dc ter posto à nossa dis
posição o seu copioso material de estudo, a
que pennitiu, de forma objectiva e flagran
te, atunentar o interesse intrínseco e a ac
ção divulgadora do escrito.
—

(5)
—

Belísshno exemplar, muito fresco e
bani centrado

A

SEVERA

RUA DS GÃVFAS, 55-57
TELEF. 34006

*

*

BAIRRO ALTO

Li S B O A
—

PORTUGAL

—

RESTAURANTE TÍPICO
RESTAURANT TY?IQUE
TY?ICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO

TODA A NOITE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN

ALL

NIGHT
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(1)

—

Carimbo comemorativo sobre série, papel

vermelho (papel muito espesso); 20 pf. cas
tanho azeitona (papel espesso); 20 p1. ver
de azeitona (papel muito espesso); 50 pf.
‘rede escuro ( e 1).
Estes selos foram mais tarde impressos
num bloco, por altura da Exposição Fila-

«espesso»,

mesmo canto da foiliti

télica do campo de concentração. Dimen
são: 143x91 mm.; papel couché branco, sem
goma e denteado. Tiragem: 1.200 exempla
res. Día da emissão em 14 de Agosto de
1944. O bloco contém um selo de 10, 20 e
50 pf. O carimbo comemorativo desta emis

POCZTõWA

POCZTA

OBOZU D

Uni aspecto da extraordindria afluência de visitantes
COMISSÃO DE HONRA
Sua Excelência o Governador-Geral
5. Ex.’ Reverendíssima o Patriarca
Deputado Cónego Castilho de Noronha
Deputado Purxotoma Qoenim
Secretário-Geral
Comandante Militar
Presidente da Relação
Procurador da República
Director dos Serviços de Fazenda e Conta
bilidade
Presidente do Instituto Vasco da Gama
Advogado Dr. Amadeu Prazeres da Costa,
como representante da Imprensa
Chefe da Repartição Central dos CII

-

L
—

.5.

(5)

,.

.-

—
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-

Postal, com obliteração normal de Gross-Born

COMISSÃO EXECUTIVA
Presidente da Relação
Director do Centro do Turismo
Administrador da Imprensa Nacional
Dr. Luís de Noronha
Vinaica Sinai Singbat
Luildo Marcos de Noronha
Jagadisha lanardana Countó
Chefe da Repartição Cen:ral dos CTT
JÚRI
Presidente da Relação
Cónego Vicente Filipe de Sousa

Dr. Olavo Ribeiro
Cipriano da Cruz
Chefe da Repartição Central dos CTT
PRÉMIOS, DIPLOMAS E OFERTAS CON
FERIDOS AOS CONCORRENTES DA II
EXPOSIÇÃO FILATÉLICA DE GOA:
Grupo 1:

—

Portugal e Províncias Ultra

inariflas

1
2.°

Vinaica Sinal Singbal
m. v.
Maria Correia Mendes
m. p.
Berta Couto e Lima Fernandes
m. c.
Grupo II:
Colecções Universais
1.— Manuel José Sebastião Epifânio da
Costa—m. v.
2.’—Vinaica Sinai Singbal—m. p.
3.—Maria Corr&a Mendes —m. c.
Grupo III :
Maxiiiza filio
1.’— Luíldo Marcos de Noronha—m. v.
2.’— Carlos Peres da Ccsta
m. p.
3’— Amélia Paulino Fernandes
m. c.
Grupo IV:
Colecções Teuuíticas
1.”
Seminário das Missões do Pilar—m. v
2.”—Wifred Stephen & Ludia Sephen—
na. p.
3.’— Carlos Peres da Costa
na. c.
Grupo V:
Estudos
1.’
Luís Messias de Noronha
m. v.
°

—

—

—

—

30_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Grupo VI:
Colecções de Iniciados
a) Portugal e Provincicis Uttra;narinas
Rui Jacinto Mendonça de Sousa—m v.
2.”— GLirudas N. Sar Dessai
m. p.
3.”— Siurama Sinai Sirodcar—m. e.
b) Colecções Universais
1°—Maria Aida da Costa Rodrigues Pinto
—m. v.
2.” —Rui Jacinto Mendonça de Sousa—rn. p.
—

—

—
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2.—Carlos Percs da Costa—m. p.
3.°—Vassudcva Manguexa Sinai Quencro
—m. e.
Grupo X: —Erros de impressão:
Classe dos Avançados:
1°—francisco do Rosário Ferrão—m. v.
2.”
Luíldo Marcos de Noronha
m. p.
3.”— Pedro Caetano de Sequeira
m. e.
—

—

—

—

—

Tvdzién Swieta W. T. Sportu. Desenho:
dois corredores sobre a meta.
Também o campo de GROSS-BORN emi
tiu uma série de selos e um carimbo co
memorativo do festival olímpico de Lau
sanna. Foi a 6.° emissão deste campo de

—

—

Luildo M. de Noronha junto de mii dos
seus quadros de postais máximos

3.”— Eusébio das Dores Pereira
m. e.
Grupo VII:
Inteiros Postais
1.”—Luis Messias de Noronha—m. v.
2.°—Francisco do Rosário Ferrão—m. p.
3.”— Seminário das Missões do Pilar—m. c.
Grupo VIII:
Carimbos e Obtiteraçoes
Postais
1.°—Francjsco do Rosário Ferrão—m. v.
2°—Luís Messias de Noronha—m. p.
3.°—Amélja Paulino Fernandes—m. c.
Grupo IX: —Carimbos e Sobrescritos
cio 1.0 Dia de Circulação
Classe dos Avançados:
1.”—Winfred 5 ephen & Lydia Stephea
m. v.
2.”—Luís Mcssias de Noronha—m. p.
3°— Seminário das Missões do Pilar—m. c.
Classe dos Iniciados:
1.°—Jagadish Jenardaaa Naique Countó—
m. v.

No dia 13 de Agosto do mesmo ano,
houve um carimbo alusivo. I’exto do ca
rimbo: WOLDENBERG-OB-Of II C/ROK
44 W II C. Desenho do carimbo: bandeira
olímpica, por cima aviões, e por baixo car
ros dc assalto e ruínas (2).

3

() —Prova de gravador: unia das rarcts peças conhecidas

Classe dos Inicicidos:
1.—Mário de Sequeira Nazaré
m. e.
2. —Aleixo Honorato F. A. Xavier Mar
tins—m. p.
3.”—Narcinva Sinai Bangui—m. e.
Grupo XI:
Vinhetas Postais e Filaté
licas, Literatura e ,4cessórios filatélicos
1.”—Luís Messias de Noronha—m. v.

Saiu ainda ou’rc ca:’r
nvarvo,
neste campo de concentraçãc .orntnorativo da semana desportiva rea.::aaa
9
a 16 dc Agosto de 1942. Iexc.
:a

—

concentração. Dia da emissão: 30 de Julho
de 1944. Motivos 10 e 20 pf., círculos olím
picos; 50 pf., corridas de quadrigas. Desc
nho e gravura em madeira de Wodzimierz
Zieleniewski. Papel branco espesso ou xflui
to espesso, com goma e denteados. Tira
gem cerca de 1.200 séries. Cores: 10 pf.
vermelhão (papel espesso); 10 pf. castanho

—

PRÉMIOS PECUNIÁRIOS INSTITUiDOS
PELOS C.T.T.
Esc. 3.000$00— para a melhor colecção
Manuel José Sebastião Epifânio da Costa
Esc. 2.000$00— Maxituafilici
I.uíldo Marcos de Noronha
Clcisse dos Iniciados
Esc. 1.000SOO
para a melhor colecção
Maria Aida Nina da Costa Rodrigues Pinto
—

(3)

—

Papel «muito espesso, canto e bordos de lolha

Emissões de selos dsportivos
nos campos Je concentrço
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PRËMIOS PECUNIÁRIOS DA CAIXA
ECONÓMICA DE GOA
Esc. 1.000$00— parct a melhor colecção da
Índia Portuguesa de expositor masculino
Francisco do Rosário Ferrão
Esc. I.000SOO
para a melhor colecção da
India Portttguesa de expositora feminina
Maria Aida Nina da Costa Rodrigues e Pinto
—

PRÉMIO PECUNIÃRIO «FIRMA ZOICHI»
Esc. 600S00

O nosso cii;z igo Werner Eh, filatelista di
,uiinico e estudioso, publicou, cont o título
acima, no «Boletim Informativo da Casa
fitutética J. El!», uni sugestivo artigo do
maior interesse para os coteccionadojes dct
temática desportiva, particulannente para
aqueles que aspiram a «apresentar qualquer
coisa forci do habitual», artigo que, com
,,ztiito prazer, e a devida vénia, transcreve
mas na íntegra:
«Depois da campanha militar da Polónia,
em 1939, os oficiais polacos, prisioneiros de
guerra, foram transportados para a Alema
nha, e aí distribuídos pelos diversos cam
pos de concentração, O campo de WOL
DENBERG tornou-se particularmente co
nheido por urna estação de correios local.
A organização de tal estação de correios
não foi feita devido a necessidades postais,
dado que pelas disposições internacionais
o correio era despachado gratuitamente.
Estas emissões não podem por isso ser
consideradas oficiais, mas não deixam por
isso de ter o maior interesse para qualquer
filatelista estudioso, e que deseje especia
lizar a sua colecção desportiva.
Devido à falta de papel, foram utiliza
dos quaisquer bocados, tais como as mar
gens dos jornais diários, papel de embru
lho, etc.. A Cruz Vermelha fornecia as tin
tas. O correio tinha à sua disposição qua
tro carimbos; três em borracha e um em

se quisermos usar este termo pomposo. Que
não pode, claro, ombrear por exemplo com
a glória vetusta do 3 skilling «amarelo» da
Suécia
que é exemplar único —,mas tem
—

pratza. Com o tempo, foram feitos diversos
carinbos comemorativos,
A...o coleccionador de selos desportivos,
inteessa sobremaneira a emissão comemo
rati..a dos festejos olímpicos de 1944, reali
zadcms na Suiça, em Lausanna. Esta foi a
18. emissão do campo de WOLDENBERG,
em
13 de Agosto de 1944. O selo, na taxa
de
0 pf. vermelhão, representa um corre
dor a cortar a meta. Ao cimo tem os 5
circjlos olímpicos, O desenho e a gravura
em madeira são de Edmund Czarnecki. O
papl é branco fino, tiragem de ]7.580 exem
plar—es, tendo sido retirados da circulação
em 31 de Outubro de 1944(1).

(1)

Melhor colecção da Ínchict
Portuguesa
Francisco do Rosário Ferrão
—

PRËMIO PECUNIÁRIO «ARDESSAR
DADR.4VALÁ »
Esc. 120S00

Melhor expositor cIo Distrito
de Damão
Carlos Wenceslau de lesus
—

OUTROS PRÉMIOS PARTICULARES
,4im’ord of Distintioji cIo «.‘UvÍERICAN P111L.4TELIC SOCIETY»—Diptonta
Exposi
tor caiu a I,zaior contribuição para a
Exposição
—

Luís Messias de Noronha
Um jogo de toitette «Director Aposentado
dos C.T.T. Angtd
Márcia de Noronha
Unia pasta «Director Aposentado dos C.T.T.
Angld
Pradipa Janardana Naique Countó
Unt jogo de toilette «Cosimie Matias
Meitezes»
Maria Correia Mendes
Prémio de consolcição ‘L. M. de Noronha’,
Selos, Sobrescritos do 1.° Diti e Postais
Mdxintos
Guredas N. Sar Dessai
«Dr. .4. J. de Vcisconcelos Carvalho»
50 folhos ck albitin
Manuel José Sebastião Epifânio da Costa
«Clube filatélico de Portugal» —10 folhas
de c,lbunz, 3 ntí,mieros do Boletim do CFP e
10 sobrescritos co,nentortith’os
Cada um dos concorrentes
—

—

DIPLOMAS DE PARTICIPAÇÃO
Cada um dos concorrentes
Convenção: m. ‘.—meda1ha de vermeil;
medalha
medalha de prata; m. c.
m p.
dc cobre.
—

—Exemplar com margens excepcionais

pelc menos categoria para emparceirar com
out’o notável e falado erro moderno: o
«cettro invertido,’ St. Lawrence Seaway, do
Caradá.

33

Aspecto geral da II Exposição Filatélica
de Goa

—

3!,

BOLETIM DO CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL

que teve lugar em 17 de Janeiro. O voo roi
anunciado com atraso e, por consequência,
a maior parte dos coleccionadores só dele
teve conhecimento após a sua realização;
o número de exemplares disponível é, as
sim, francamente insuficiente.
*
São pouco frequentes os carimbos co
memorativos de viagens aéreas, em Portu
gal e Ultramar. Não é demais encarecer,
portanto, a magnífica ideia e notável ini
com perfeita colabora
ciativa dos T.A.P.
ção dos C.T.T.—em utilizar um carimbo
comemorativo por ocasião do 1.” voo co
mercial Lisboa-Beira (directo).

FOLHAS DE ÁLBUM

TORRES

C OlI1Ct

-

AS MELHORES E MAIS BELAS,
E M EXCELENTE CARTOLINA,

—

QUADRICULADAS,

CORES

CIN

ZENTA E SÉPIA, TAMANHO
INTERNACIONAL

ELO CKS SOUVENIR «ANO MUNDIAL
DEL REFUGIADO»,

PEÇA, EM QUALQUER COMER
CIANTE,

FOLHAS DE ALBUM

-—
-

Por

——-—--—

-

D. ALFREDO BRAVO CISTERNAS

Este carimbo foi aposto nas correspon
dências apresentadas na CTF do Aeroporto
de Lisboa, no dia 3 de Abril de 1961. As pe
ças voadas
únicas que têm interesse aé
rofilatélico
apresentam o carimbo de che
bada, Beira 5-4-61.

TORRES

—

&À.1?.L.
Fabricantes de material telefónico
e de

Sinalização
FÃBRICA
Av. Infante D. Henrique—C. Ruivo
Tel. 389019

AUTOMÁTICA ELËCTRICA PORTUGUESA

s.

A. l. L.

LISBOA

Ï
c

nir Filatélico,, y no tiene más valor ni inte
rés que ei que le asignan los propios coleccionistas.

CORREIO ÃREO

Automática Eléctrica Portuguesa

=

CHILE

Director dei Museo Posta! Telegráfico
de Chile

—

SÉDE
18-1.
Av. Sidónio Pais
lei. 57146

DÊ

Associada o ruo d [amiianhis A. 1. E.
INGLATERRA

En todas las publicaciones filatélicas en
que se lia citado ei Biock Commemoratieo
«ANO MUNDIAL DEL REFUGIADO», de
Chile, como igualmente en ei comentario
que hace ei seüor M. Potuiicki, se incurre
en un lamentable error de apreciación o de
interpretación de los liechos.
El Block en referencia no es una especie
postal propiamente dicha, desde luego que
no fué vendida en las oficinas de correJs
con ei objeto de franquear la corresponden
cia, ai se enviaron a ia Oficina de Berna,
(Unión Postal Universal), las muestras, dc
acuerdo con los tratados intemacionales
aprobados en Congresos Postales.
El hecho de qre algunos Biocks hayan
pasado por las Oficinas de Correo es con
secuência de ser copia fiei de Ias estampl
las respectivas, e impressas por Ia Casa de
Moneda de Chile, razón por la qual se hace
imposible su rechazo por nuestras ofici
nas.
Este Biock, ai igual que todos los emi
tidos hasta ei dia de hoy en nuestro país,
corresponde a lo que en lenguaje filatélico
se denomina ,,Prueba de Lujo», o «Souve

Os belos selos de Correio Aéreo de Macau,
recentemente emitidos, e aos quais nos re
ferimos no nómero anterior
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celona. Os temáticos desse país devem unir-se aos dos outros países, para que se pos
sa fazer uma grande demonstração da força
e pujança da filatelia temática, e mostrar,
com a exibição de valiosos conjuntos, como
é interessante, útil, bonita, uma bem mon
tada colecção temática.
O Brasil comparecerá em peso. Todas

ESCRITÓRIO FILATÉLICO

portantes colecções temáticas.

Fundado em 1920

ETO
&HLHO,

[•DA

Raridades de Portugal e Ultramar
Novidades,
Selos Estrangeiros
temáticos. Remessas à escolha e
por mancolista

—

—

Avenida Rocha Páris, 544.°
Apartado n.° 44
VIANA

DO

as colecções temáticas importantes serão
expostas. Nós cumpriremos com o nosso
dever de comparecer com o máximo pos
sível a essa manifestação filatélica que tudo
faz acreditar será a mais importante reali
zada até hoje na filatelia temática. Lá de
verei comparecer, a fim de ser um dos
membros do Júri, e, como de costume, uma
caravana de filatelistas brasileiros deverá
seguir para Buenos Aires.
O que se poderá esperar de Portugal??
Pelo menos, que mandem as suas mais im

CASTELO

Portugal
Telefone n.° 22020
End. Telegráfico: REPERFILA

HENRIQUE MANTERO
Encontra-se sempre às ordens de
todos os filatelistas no seu

CANTINHO FILATÉLICO
Praça da Alegria, 58-2.-A
Tete fone 28176
LISBOA
ScIo CIssicos. Modernos. Temficos
COMPRA, TROCA e VENDE
—

CASAMEN TOS
D. MARIA TERESA LEANDRO
D’ALMEIDA FIGUEIREDO COM O
TENENTE PEDRO MANUEL DE
VASCONCELOS CAEIRO
Na igreja paroquial do Campo
Grande, realizou-se o casamento da
sr. D. Maria Teresa Leandro d’Al
meida Figueiredo, filha da sr. D.
Fernanda Leandro d’Almeida fi
gueiredo e do sr. dr. António d’Al
meida Fígueiredo, ilustre médico,
vice-presidente da Direcção do nos
so Clube, e chefe de Redacção des
te Boletim, com o sr. tenente da
Marinha Pedro Manuel de Vascon
celas Caeiro, filho da sr. D. Car
men Cesarinv de Vasconcelos Caei
ro e do sr. Comandante Francisco
ferror Caeiro.
Foi celebrante o pároco José Dio
go d’Orey Gaivão, amigo dos noi
vos, e padrinhos a sr. D. Isabel Fi
gveiredo Yglésias d’Oliveira e seu
marido sr. eng. José Pedro Colares
Pereira Yglésias d’Oliveira, por
parte da noiva, e, do noivo, seus
pais.
O copo d’água realizou-se na Ca
sa do Leão, no Castelo de S. Jor
ge, assistindo numerosos convida
dos, entre os quais os srs. prof.
Dou t or Lopes de Andrade, es
posa e filha, comandante Tier
no Bagulho e esposa, dr. Faus
to de Figueiredo e esposa, Ál
varo de Sousa e esposa, dr. A. 1. de Vos
concelos Carvalho, nosso director, e esposa,
José Moser e esposa, comandante Telo Pa
checo e esposa, dr. Luís Quintela e esposa,
coronel Viotti de Carvalho e esposa, co
mandante Andrade e Silva, Virgílio de Fi
gueiredo e esposa, dr. Nuno de Medeiros,
esposa e fi!ha, tenente Pascoal Rodrimes e
esposa, José Caste1o e esposa, dr. António
Amaral de Fguiredo e filhos, arquitec.o
Henrique de Figueiredo e esposa, coronel
Carvalho Nunes, major médico dr. Chaves
de Almeida, esposa e filha, João Maranha
das Neves e esposa, José Simão e esposa,
José Leandro, caposa e fi’has. D. Maria C’c
tilde figueireílo Pereira Bi aga, O. Mai ia
do Rosário Fgueireclo Bc io Gaca, E’.
Maria Arminda Lacerda de Cértima, O.

Madalena Yglésias d’Oliveira, D. Maria
Francisca d’Orey Mousinho Gaivão, eng.
Lopes de Andrade e esposa, capitão médico
di-. Felino de Almeida e esposa, etc., etc.
Os noivos, a quem desejamos as maio
res prosperidades e felicidades, partiram
cm viagem de núpcias para Paris.
D. MARIA VICTÓRIA BARBOSA DA POS
TE COM O SR. DURVAL ARNALDO
PEREIRA DE BRITO
Também recentemeate, contraiu matri
mónio a sr. D. Maria Barbcsa da Ponte,
com o nosso prezado consócio e amigo sr.
Dur-.al .A.rnaldo Pe:eíra de Brito.
Ac noivos, que fixaram resdência na
Via Praia de Âncora, cadereçamos vivísai
mas felicitações.

o HHT

emiliu 6 belos selos, dedicados

CRÓNICA DO

aos Dumas, Pai e Filho

íg)®
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Reproduzimos os 6 selos da nova emissão do Haiti, três de correio comum e três
de correio aéreo, dedicados aos Dumas,
Pai e Filho.
São seis selos efectivamente belos, de
muito interesse filatélico e temático (Escri
tores, Teatro, Cavalos, etc.), executados por
Hélio Coun’oisier, S.A., Suiça.
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“TEMEX

Grande manifestação de filatelia temá
tica vamos ter este ano na América do Sul,
com a realização da Exposição Intemacio
nal de Filatelia Temática «TEMEX 61», em
Buenos Aires, de 14 a 24 de Outubro.
A atenção geral dos adeptos deste novo
ramo do coleccionismo de selos será diri
gida para a referida exposição, por ser a
primeira levada a efeito depois da divulga
ção •do novo Regulamento, elaborado em
conjunto pela Federação Internacional de
Filatelia e pela Federação Internacional de
Filatelia Construtiva, os orgãos máximos da
filatelia de todo o mundo.
A Comissão Organizadora teve a feliz
ideia de convidar alguns dos elementos de
mais prestígio e conhecimento da filatelia
temática da Europa, para fazer parte do
júri. Por enquanto, aceitaram os convites
os seguintes filatelistas: Luciea Berthelot,
presidente da Federation Internationale de
Philatelie, e um dos membros da comissão
que elaborou o novo Regulamento, o sr.
José M. Borrás Feliu, secretário do júri da
Exposição de Barcelona, um dos esteios
da organização e realização da CIF, e um
dos maiores entusiastas da filatelia temá
tica, o sr. Eduard Ruttimann, da Suiça, um
dos campeões, que já conquistou diversas
medalhas de ouro com a sua maravilhosa

61”
Por

HUGO

FRACCAROLI

colecção temática de motivos religiosos. A
American Topical Association vai mandar
dois representantes, escolhidos entre os
mais adiantados dos Estados Unidos, e isto
tudo nos dá a garantia de que a parte téc
nica, no julgamento das colecções, está ga
rantida pelos conhecimentos pessoais dos
referidos elementos.
Resta agora que os coleccionadores tam
bém correspondam, enviando as suas colec
ções para Buenos Aires. A oportunidade é
magnífica, para que os europeus demoos
trem o seu progresso e adiantamento, nes
te novo sector da filatelia. Em Espanha,
Portugal, Suiça, Alemanha, Itália e outros
países, existem numerosas e óptimas colec
ções temáticas, e agora que, com o novo
Regulamento, temos uma orientação geral
dc desenvolvimento, classificação e divisão
das colecções temáticas, todo o colecciona
dor tem os elementos necessários para fa
zer a sua montagem, de maneira a não ter
desagradáveis surpresas.
Portugal poderá fazer belíssima figura,
conforme se verificou na exposição de Bar-
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O Museu Português dos C.T 1.
A bela e pítorosua cidade de Lisboa ofe
rece aos turistas que a visitam, a par das
suas belezas naturais, museus e bem ape
trechadas bibliotecas, antigas igrejas que
são autênticas maravilhas de arte, e mui
tos monumentos arquitectónicos que recor
dam passos da sua velha história.
Entre tantas coisas belas que recreiam
o espírito, existe também um Museu pos
tal, de interesse muito particular, onde o
filatelista, português e estrangeiro, tem en
sejo de ver e estudar.
Trata-se do Museu Português dos C.T.T.,
cuja criação foi decidida no ano de 1934,
tendo sido inaugurado no ano de 1948. Des
de então, tem evoluído permanentemente.
A direcção esforça-se por reunir todo o
material museugráfico que se encontra dis
perso por diferentes repartições e outros
locais.
O Museu apresenta fiéis demonstrações
da actividade dos diferentes sectorcs rela
cionados com os serviços de telecomunica
ções, e as fases subsequentes das suas evo
luções através dos tempos.
O sentido e a função do Museu são, em
primeiro lugar, eminentemente históricos, e
gentileza para os seus numerosos convida
dos, entre os quais as mais altas individua
lidades políticas e intelectuais portuguesas.

DR. ROMANO CALDEIRA
CÂMARA
O dr. Romano Caldeira Câmara, funcio
nário superior da Shett, e distinto fitate
tista, coleccionador especializado e grande
conhecedor dos setas franceses, impulsiona
dor da terttutia filatélica daquela Shett,
é, há já anos, membro da Direcção
do «Clube Filatélico de Portugat, e colabo
rador deste Boletim, assíduo e muito i’a
lioso, embora, na maior parte das vezes,
com artigos não assinados, que não são dos
que menos contribue,iz para a excelente lei
tora da nossa revista.
Muito esperando da actividade filatélica
e literária do dr. Romano Caldeira Cânia
ra, aqui lhe expressamos as nossas sauda
ções e os nossos agradecimentos.

—

—
——

Lr41

Pelo

Embaixedor Georges Argyropoulos
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servem igualmente pai-a a instrução pro
fissional dos funcionários dos C.T.T., quer
utilizando os meios pedagógicos e didácti
cos, quer estimulando, com o estudo das
colecções existentes, e a compreensão exac
ta do valor útil para o progresso social na
generalidade.
Reproduções fiéis, de tamanho natural
ou reduzido, demonstram a maneira de
trabalhar e a interligação das diferentes fa
ses dos serviços dos C.T.T., instruindo o
público de forma bastante elucidativa.
Finalmente, o Museu procura proporcio
nar ao público o conhecimento global dos
materiais utilizados pela administração, nas
diferentes épocas, e dos métodos seguidos
no desenroJar dos anos, a fim de melhor
servir o público.
As colecções do Museu distribuem-se por
cinco secções: Comunicações postais, tele
gráficas, radioelectrónicas, telefónicas e di
versos, O número de objectos e reprodu
ções expostos ultrapassa já a ordem dos
6.000.
O Museu promove e oferece as suas sa
las para todas as manifestações de carácter
postal e filatélico.
Assim, apresenta urna colecção comple
ta dos sobrescritos especiais de primeiro
dia, com desenhos artísticos relativos aos
acontecimentos nacionais ou internacionais,
que se pretendem assinalar, emitidos desde
1950 até ao presente, pela Administração
Geral dos C.T.T.
Esta modalidade, em Portugal, corno
aliás em todo o mundo, cada dia está
despertando maior interesse entre os colec
cionadoreo, avaliado pelo aumento do nú
mero de exemplares editados, pois a l. ti
ragem foi dc 2.250, tendo a úl,ima atingido
o número de 8.000 exemplares,
Embora o Museu esteja actualmente já
muito bem organizado, a direcção continua
a sua evolução, e fará dele, em breve espa
ço de tempo, um dos me]hores da Europa,
no seu género.

—

Pelo

Dr. António d’Almeida Figueiredo
«CATÁLOGO ESPECIALIZADO DOS
ESTADOS ROMANOS E DA CIDADE
DO VATICAiVO
O catálogo especializado dos Estados Ro
manos e da Cidade do Vaticano, de D. S.
Bolaffi, editado por Philatelic Publishing
C.°—Via A. Genovesi 2, Turim, é uma obra
luxuosissima, de grande formato, extraor
dinàriamente bem impressa em papel coo
ché.
Escrita em inglês, para maior difusão nos
países desta língua, e, se bem que compre
ensível, registe-se mais esta subserviência de
espírito europeu ao mero valor monetário,
tem as cotações em dólares, segundo os
preços líquidos do mercado italiano, prin
cipal fornecedor destes selos, na altura da
publicação (laneiro de 1961).
Altamente especializado, refere, nos Es
tados Romanos, todos os selos e varieda
des conhecidas, e os preços de pares, blo
cos, inteiros postais, etc., e, por último,
uma lista completa dos postos de correio
dos Estados Romanos.
A mesma boa especialização se encontra
nos selos da Cidade do Vaticano. As gra
vuras são numeradas, e o seu número figu
ra junto de cada selo, o que, com as nume
rações dos catálogos Scott e Stanley Gib
bons, além da do Bolaffi, facilita muito a
consulta.

ciente, facilitar a sua

difusão

nos países

desta língua.
Sob o ponto dc vista de impressão, cre
mos difícil apresentar melhor, ou mesmo
igual. Desde o papel às gravuras, e à ma
neira corno estão impressas, até ao conteu
do, que compreende não só os selos isoLa
dos, corno blocos, inteiros-postais, F.D .C.,
ensaios, provas e variedades, tudo contribui
para que este livro seja indispensável ao
coleccionador especializado da Itália.
Os preços são em dólares, e, além da nu
meração do catálogo Bolaffi, figuram as
dos catálogos Scott e Staniey Gibbons, e,
ainda, a de cada gravura do catálogo.
Saída na altura em que a Itália come
morava o seu Centenário do Selo Postal—
17 de iVlarço de 1961— esta edição, do mes
mo tamanho, aspecto gráfico e luxuosa
apresentação que a do catálogo especializa
do dos selos dos Estados Romanos e da
e provà
Cidade do Vaticano, com a qual
velmente com Outros catálogos ainda a pu
blicar—formará um todo incomparável, es
ta edição, dizíamos, marca uma grande pe
dra branca nas edições Bolaffi.
—

ESPANHA
«CATÁLOGO HËVIA»

«CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ITÁLIA»
O catálogo especializado de Itália, de D.
S. Bolaffi, igualmente editado em Turim,
por Philt. Publis. C.°, é, tal como o anterior,
1 ma maravilhosa edição, com as mesmas
características gráficas que a referida açi
m a.
E o primeiro catáco especializado dc
Itália escrito em inglês, para, como o prece-

O catálogo Hévia para 1961, de selos de
Espanha, ex-colónias espanholas e provín
cias africanas, Cuba e Filipinas até à actua
liclade, mantém as características dos ante
riores, no que respeita à boa apresentação,
impressão e gravuras.
Numeração segundo o Yvert, o que fa
cilita as trocas Não sendo um catálogo es
pecializado, a sua consulta é útil ao colec
cionador de selos de Espanha.
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<LISTA DE SELOS EMITIDOS SOBRE
TEMAS FILATËLICOS»

CATÁ LOGO DE SELOS DO BRASIL—]961o
de Santos Leitão & C.’, Ld.’

Editado por E. dei Riego, Quintana, 27
Madrid, a «Lista de selos emitidos sobre
temas fila’éiicos», segundo o Catálogo
Yvert 1961, agrupa os selos comemorativos
emitidos em lodos os países, em quatro ca
tegorias:
1.0 Centenário do Selo Postal
2.° Exposições Filatélicas
3.’ Dia do Selo
4.” Diversos
Este último grupo compreende os an
versários (não centenários), comemorativos
de Sociedades, Museus e Congressos Filaté
licos, etc.
Não são incluídas as emissões comemo
rando acontecimentos meramente postais,
como sejam Aniversários da U.P.U., Edití
cios de Correios, etc.
Edição correcta, boa impressão, sem
gravuras.
Trata-se de uma lista sobre alguns as
suntos coleccionáveis que, dentro da limita
ção que o próprio título anuncia, se po.le
considerar completa.
Ao contrário do que à primeira vista pa
rece, é precisamente a categoria dos ,,Di
versos» a que menos selos contém.
Útil, se bem que incompleta, a lista de
centenários de selos postais, desde 1960 a
1997, com que se encerra este trabalho.

O catálogo de selos do Brasil para 1961,
de Santos Leitão & C.’, Ld.’, editado no Rio
de Janeiro, As’. Graça Aranha, 169, encon
tra-se sensivelmente melhorado.
Boas gravuras, muito bom papel, que
origina melhor apresentação, e aspecto grá
fico aceitável, é um bom catálogo de selo.;
do Brasil, não só pela ordenação dos selos,
como pelo grande número de variedades
que refere.
Bastante completo, mencionando selos,
folhas comemorativas, blocos, etc. Os pre
ços foram revistos, e são quase sempre in
feriores aos do catálogo anteriormente re
ferido. Parece-nos obra indispensável ao
coleccionador dos selos do Brasil.

—

ECOS ft COMENIflRIO3 titn[RiCoi
DIA DA INDEPENDÊNCIA DE
ISRAEL
O dr. Sbneon Amir, distinto Consut Ge
ral de Israel em Lisboa, e sua Esposa, ofe
recerain, na sua elegante residência, uiiia
brilhante recepção, con,einorath’ci do 13.’
ano da independência do seu país.
Assistiram as principais famílias jtidai—
cas portuguesas, intinieros diplomatas e
grande número de destacadas individualida
des, entre as quais, Caiu st;as Esposas, os

srs. prof. doutor Cartos Trincão e dr. A. J.
de Vasconcetos Carvalho.

EMBÂIXÂDORES DO JAPÃO
Os ilustres Embaixadores do Japão ofe
receram, no palácio da Embaixada, na Ave
nida Defensores de Chaves, unia grande re
cepção, comemorativa do aniversário de S.
M. o Imperador do Japão.
O sr. dr. Yuso Isono, bem como sua ilus
tre Esposa e todos os distintos funcioná
rios da Embaixada, foram de requintada

RE VISTA FILATËLICA BR.4SILEIRA»
Anunciando-se como orgão da imprensa
livre, a oRevista Filatélica Brasileira», cujo
17.° número, Ano III, temos presente, tem
muito bom aspecto gráfico, e insere artigos
bem feitos e cheios de interesse, sobretudo
para o especialista de selos do Brasil. É
obra de consulta, muilo útil.

FÁBRICAS DE PAPEL,
CARTÃO E SACOS DE PAPEL
—em—

BRASIL

Ovar —Argoncilhe—Se r ze do
Oleiros—Porto

‘CÃTÁLOGO DE SELOS DO BRASIL—1961»
Dr. Francisco Schiffer

Manuel Francisco do
Couto & Filhos

—

O Catálogo de Selos do Brasil»
Dr.
Francisco Schffer—para 1961, apresenta-se melhorado, em relação às edições ante
riores, pelo que respeita ao aspecto gráfico.
A numeração continua a ser feita segundo
um critério próprio, bastante diferente do
habitual nos catálogos de uso mais corren
t’i (Yvert, por exemplo). Quanto a preços,
não obstane declarar o editor que eles fo
Iam cuidadosamente revistos, no sentido de
se indicar o valor real do selo, e se acabar
com a prática, também ali em uso, dos
enormes descontos, a verdade é que são
quase sempre muito superiores aos de ott
tro catálogo brasileiro, que a seguir refe
renciamos.

92

—

Telelones

234

PAÇOS DE BRANDÃO

Fabrico de cartolinas e iodos os
papeis fraccionados em resmas
e bobines

-

—

—---

-

Fabrico manual e
mecânico de socos
Escritório

e

Sede

em

S. PAIO DE OL1ROS
Manuel Marques Sena ao receber a sito
medalha de ouro

O Coronel Vitorino Goclinho recebendo a
sua medalha de ouro

4
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LISTA DE SÓCIOS DO

eminente filatelista poruguês, o prot. dou
tor Carlos Trincão, presente àquela cerirnõ
fia, como presidente da Federação Porto
guesa de Filatelia, bem como o signatario,
presidente do Clube Filatélico de Portugal.
Cercado pelo sr. Stow, primeiro secretá
rio e adido de Imprensa, e por todo o gen
tilíssimo pessoal da Embaixada, sir Archi
bald Manisty Ross fez entrega das referi
das e preciosas medalhas, pronunciando um
discurso em portuguõs, em que, confessan
do também ter sido filatelista, exprimiu
a sua profunda admiração pelos filatelistas
aplicados e inteligentes que, à força de es
tudo e tenacidade, conseguem formar colec
ções merecedoras dos mais altos galardões
cm certames internacionais.
E isto que escrevemos não chega a ser
uma crónica. É simples notícia de jornal
e que desnecessita de comentários.
V. C.
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LISTE BES MEMBRES

—
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Alterações

—

Reingressos

ANGOLA
—

—

—

—

—

Novos sócios

Minas Gerais.
Poços de Caldas
Caixa Postal 13
3931—Michel Perelinter
Estado do Rio de Janeiro
Itaguai
Po. Es. T. 60. 1. 4. 15. Desportos.
Música. Fauna. Só 80.
Rua Lamar
3934—Rubens Souza Gomes
Minas
Caratinga
tine 312
twt)
P0. Fr. In. Ep. Es. T. V. N. U. 60.
Rua Noronha
3935—Carlos A. Maia Forte
Niterói
Torrezão, 133
Frente
Estado do Rio—(A) Po. Fr. In. Es.
1. C. N. Li. 60. 3. 90.
Rua Brus
3947—César Emmendóerffer
(M)
que, 8—Itajai—St. Catarina
P0. AI. 1. C. V. N. U. 60.
Rua Caetés, 652
3953—Ennio Santos
Caixa Postal 2124
Belo
Saia 402
Horizonte
T. 60.
—

—

Largo In
3918—Armando Teixeira Gomcs
Caixa Postal
fante D. Henrique, 12
Luanda
(P) Po. T. C. N.
350-C
60. 1. 2. 94.
Caixa Postal
3936—Lotarias 5. Filipe, Ld.
fr. In. AI. 1. C. V.
468—Benguela
N. U. 60. 3. 90. 91. 93. 94.
3945—Alberto Baptisa Potier— Caixa Postal
604/D—Sá da Bandeira—(P) Es. Fr.
T. N. U. 60. 1. Ango)a 94.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

=

—

—

—

MACAU

—

C/o Star Labo
3944—Chzung Ping Kuzn
P0. Box 55—(M) T. N. U.
raory
60. Exchange Rate or per 91.
—

—

—

—

—

—

—

MADEIRA
Largo dos
3926—Luís de Azevedo Pereira
(M) Po. Fr. Es.
Varadouros, 6-10
1. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15. 90. 94.
—

—

José Gondlez Coreia recebendo a srtct
medalha de ouro

OS

Vila de João
3928—Emilio Zolá Ribeiro
Belo
(M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1.
Moçambique. Desportos 93. 94.
Caixa
3929—Eng. Artur da Silva Brito
Vila João Belo
Postal 29
(M) Po.
Es. fr. T. C. V. N. U. Fauna. Flora.
Torrens. Testa. Spaziani.
3918—Secção Filatélica do Sporting Clube
de Nampula
Caixa Postal 81
Nampula
T. N. U. 60.
—

—

do mercado, todo o material de inte
resse para o negócio de exportação,
como Portugal e Ultramar. séries
completas, novas ou usadas, selos nr.
vos esgotados nas agências (Fauna 4
Ags., Peixes )5, etc.), selos para pa
cotes, pacotes semiconfeccionados.
Ofertas feitas sem indicação de pre
ço não serão tomadas em considera
ção.

—

—

—

—

SELOS

VILANI

PARA COLECÇÕES

Rue dos Remédios à tspo, 60—LISBOA-2

BRASIL

PORTUGAL

Tel. 6ã7t3

—

—

—

—

—

—

—

3909—Walter Barroca
Rua Rodrigucs de
Aquino, 553
Paraíba
João Pessoa
—1. 60.
3914—Dr. Dalto Cotta—Dig.mo Farmacêu
tico Químico
Av. Presidente Var
gas, 309-5.° (Rhodio)
Rio de Janei
ro
Guanabara
T. 60.
Caixa Postal 134
3924—Francisco Boitar
—

—

—

O Dr. José António de Almeida Dias ao
rc’eber ci sua iuitdcillua de outro

—

—

—

FREDERICO

—

—

—

--

—

—

—

MOÇAMBIQUE
—

PAGAMOS A PRONTO
MELHORES PREÇOS

ESPANHA
Amparo, 88
2626—Nicolás Miranda
Ma
drid 12
T. N. 60. 3. Fauna. flora.
Spot. 90.
Marquês
3131—Gonzalo Martin Herranz
Vigo
(M)
de Valladares, 174D
T. N. U. 1. 2. Doy 19. 20. 63. 65. 90.
San An
3821—Joaquim Puevo Fernandez
(A) Po. Fr.
drés, 94
La Coruãa
Es. Temáticos. 90. 93.
Villalumbroso (Pa
3843—Ricardo Laso
lência de Castilia) (T) Po. Es. Fr. Res
ponde Es. Fr. N. U. 60. 1. 2. 15. 19
América Espanhola, Bolívia. Dá 19. 20.
A partir de 1940.
Pardo Ba
3844—A]fonso Posse Romero
(M) Es.
La Corufla
zán, 28-4.°
1. N. U. 60. 90.
Padre Gar
3853—Juan Sanchez Navarro
Lorca Murcha
Es. Fr.
eia, 22
1. C. V. N. U. 60. 3. 90.
Calie Co!
3869—Simón Cabrerizo Galicia
Fraga
Es. 1. N.
lada Baja n.° 2
N. 60. 1. 2.
Banco Central
3906—Pedro Abrisqueta
Paseo Gracia 3
Bar
Ctas. Ctes.
celona
T. 60,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Banco
3911—Rafael Bermudez Martinez
(P)
Lorca (Murcía)
de Bilbao
Es. Po. Fr. In. N. U. 60. 3. 90.
Ovie
Banco Herrero
3933—Pedro Ravon
Po. Fr. In. It. Es. Ep. Dá. 60.
do
19. 20. 6. Deseja; 60. 1. 2. 10. 28. 29. 31.
61 ou 90. Não envia primeiro. 80.

DE

PORTUGAL

—

—

—

—

—

2

FRANÇA

—

B. P. 117
3845—Madame Mazzachiodi
Bastia
Fr. In. AI. Po. Es. T. N. U.
60. 3. Modernos 1940/1960. Temáticos.
90. 97.

—

—

—

HUNGRIA
Szt. István Park 6
3852—Ing Haar István
Budapest XIII
(M) In. Fr. T. 60.
Temática de Flores e Animais. Sport.
XIV Miskolci u 121
3932—Miguel Alteri
(M) In. It. AI. Hu. T. 60.
Budapest
N. U. 1. 2. 4. 18. 64. 65. 90. 93.
—

BÉLGICA
—

—

—

—

—

—

INDIA
Marine
3169
3921—Navin B. Sonawala
Drive—Bombay 1—In. T. 60. FDC. 92.

BULGÁRIA

—

Cui. Krakra
3778—Stanko Antov Stankov
Dimitrovo
Fr. Russe. Je
n.° 15
Cherce: 8. 14. 18. 20. 22. 2. 3. N. II.
Flora. Fauna. Sport. Je dorme: 65. T.
Bulgarie. Rússia. Base: 90. 97/1955.
Lipsia 1959.
rue Otez Paisi 35
3865—Radomir Stefanof
Fr. In.
Dobrwfscn
Tolbuchín
Ai. 60. 3. lemáticos de desportos. fau
na e flora. 64. N. 68. Caixas de fós
foros. Postais. F.D.C.

—

—

INGLATERRA

—

—

—

—

—

£istôa

iiÚrIø
Mais inteiros postais

—

3870—1. J. Mouzon—3 rue du Pont de lAveBruxeiles, 1.
flue
159, Bd Anspach—
3922—Romain Claude
Bruxeiles 1— fr. In. 1. 60. N. Europe
uniquement mancoliste. 90.
Ouest

—

Do

CRÓNICAS

36, Chandos Road
3830—Mimi Nobre
London N. XV. 2.
Wiilesden Green
—1. 60. 1. 2. 16. Temáticos.
730—Augusto Jorge Ribeiro da Fonseca—
London W. 8—
li Phillimore Place
(M) Po. Fr. Iii. T. C. N. U. 3. 90. 93. gó.
—

—

—

—

ITÁLIA
Via Marafanti, 7
3849—Vitaii Angelo
Fr. Jt.
Ciniseilo Balsamo (Milano)
T. 60. 24. 25.
Cre
Grontardo
385l—Cervini Enrico
mona
It. T. 60. 1.

—

—

CANADÁ

—

1799 Jane
3894—Eng. Sven B. Urving
Street—Ontárjo—Ai. Fr. Ai. 60. Co
we rs.
—

=

—

—

JAPÃO
CHECOSLOVÁQUIA

1590-30 Ushigamihi
3773—Shu Nakagawa
Higashinada
gashi
Sumiyoshi
Kobe
In. Japanese. 60. 1. 2. 3. 72.
f.D.C.
—

37$6—Dr. Jan Jirasek
Hradesmnská, 49—
Praha 10—AI. In. Fr. Tc. Ai. N. 1. 2.
3. 15. 19. 21. 24. 29. 60. 64. 65. 80. 90. 96.
—

—

—

—

—

JUGOSLÁVIA

CHINA
9 People’s Str.
3775—Robin Cheng
Nanxiang—Shanghai City
1. 2. 10.
20. 22. 26. 28. 60. 62. 63. 64. 65. 66. T. N.
only mint complete sets of sport, ani
ma], flower. New Issues. 90. 91. 92.

—

—

—

2104—Dusan Cop, prof., Ljubljana, Obirska,
1. 2. 5.
M.T.N.U.
ul. 2, Slovenija,
26. 28. 60. 63. 64. 65. 96. Países da Eu
ropa do Norte, Po. fr. In. Es. It. AI.
Envia primeiro.
—

—

—

O mesmo intermediário, já aludido nu
ma crónica anterior, trouxe-nos agora novo
lote, supomos que o último, de inteiros
postais, dos mil e quinhentos, pouco mais
ou menos, que pertenceram ao conhecido
coleccionador sr. N. de C.
São, como os anteriores, de todo o Mun
do, quase todos novos e, neste último lote,
como num dos primeiros, com predominân
cia de Portugal e Ultramar.
Notáveis alguns erros. Num dos estran
geiros, por exemplo, um nítido e muito
distanciado duplo relevo. Em muitos portu
gueses, erros tipográficos nos textos.
Tais erros, mais frequentes do que pode
parecer, dão maior interesse ao colecciona
dor destas peças, e, quanto a Portugal, fo
ram exaustivamente procurados pelo ilustre
prof. doutor Oliveira Marques, cuja colec
ção, recentemente exposta na r’V Exposição
filatélica Nacional>’, onde justamente obte
uma das apenas quatro medalhas de
prata dourada, é verdadeiro modelo do
respectivo coleccionismo, e do seu estudo.
O prof. doutor Oliveira Marques tem
pronto um valiosíssimo catálogo de inti
ros postais portugueses, cuja falta muito
se fazia sentir, e de cuja publicação deve
resultar um notável incremento de tão n
teressante especialidade filatélica, no nosso
País.
Metemos num velho baú de coiro os mil
e quinhentos inteiros postais agora adqui
ridos. E, para montá-los convenientemen’e,
ficamos à espera do novo livro do duplamente mestre doutor Oliveira Marques.
V. C.

Borja, para entrega das medalhas obtidas
pelos filatelistas portugueses na Exposição
Filatélica Internacional de Londres, «Lon
dres-1960».
E foi só isto: De pouco mais de trinta
medalhas de ouro, destinadas a todo o Mun
do, cinco foram atribuídas aos cinco filate
listas portugueses que se apresentaram:
Eduardo Cohen, «ex-concours», e dr. 1. A. de
Almeida Dias, coronel Vitorino Godinho, D.
S C., José González Garcia e Manuel Mar
ques Sena.
Acrescente-se que do juri fez parte outro

—

NOR UEGA
COSTA DO MARFIM
3847—Daniel
1.222

—

Deschamps
Boíte
Abidjan
T. 60. 3.
—

Enerveien 5—
2696—Gudbrand Rossum
Oksval 1
Bonnefgord
(M) AI. In.
Fr. T. N.U.60. (want Açores used) 90.

Cinco medalhas de ouro da
«Londres-60 »

POLóNiA

Não é a primeira vez que isto acontece
no nosso País, mas importa referir o fac
to, e sublinhá-lo: O ilustre embaixador bri
tânico em Lisboa promoveu, na passada
quinta-feira, uma cerimónia no palácio da
sua residência, na Rua de S. Francisco de

—

Postale,

—

—

—

ESTADOS UNIDOS
—

—

—

3807—Joaquim Torquato de Orneias Neves
—242 Spence Ave.
Pacific Grove
(M) Po. In. Compreende
Califórnia
Es. 60. 1. 2. 30. 93.
—

B. Prusa 7/13
3850—G. A. Izdebski
In. 1. 60.
Pruszkow
Warsaw
Kato
Opole
3942—Hryniewicz Henrvk
T. N. U. 60. FDC. 68. 90.
wicka 87
Lipsia. 97.

—

—

—

—

—

—

Eduardo Cohen recebendo a sua medatha
fora de concurso

2
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país cuja população total é inferior à da
maior parte das suas cidades. Mas quando
se trata de um povo um bocadinho maior
do que nós, encaixam todas as ofensas, re
traiem-se, sumemse untuosamente, cance
lam visitas, etc., etc..
Pois em Portugal, quando um Chefe de
Estado é ameaçado, vai, vai mesmo que
saiba que tal lhe custa a vida. Exemplos
desses temos nós, na Monarquia e na Re
pública, quer com o rei D. Carlos, quer com
o Presidente Sidónio Pais.
Mas os valentões que nos insultam, se
guem, prudentemente, a máxima de um dos
seus compatriotas, Mark Twain, que dizia:
Em caso de perigo, mais vale ausência
de corpo, que presença de espírito.
E como nos hão-de perdoar, a nós, que
tínhamos já duas Universidades quando
eles estavam ainda mais próximos dos bú
falos e dos macacos do que do género hu
mano, eles que têm alguns chefes que são
a demonstração viva, actual, flagrante, es
tampada no fácies, da veracidade das teo
rias de Darwin? Nós que emitimos selos
comemorando milénios das nossas cidades,
quando eles se vêem aflitos para comemo
—

ii#iiiiiiiii%

rar cinquentenários das suas, nós que te
mos uma língua própria, enquanto que to
dos eles usam línguas de empréstimo, con
forme a dos antigos senhores...
Traçamos, resumidamente, um retrato,
mesmo assim favorecido, dos povos que,
numa disfarçada mendicidade, tal como a
dos vendedores de alfinetes e carrinhos de
linha, emitem e vendem uma infinidade de
selos.
Cabe agora perguntar até quando, com
prando-lhos, ajudamos ao seu sustento, e
permitimos que selos de Ghana, da Libé
ria, dos Estados Unidos da América, do
Congo, continuem a conspurcar as folhas
dos nossos albuns.
(1)
Se citamos sàmenfe a literatura de um
dos povos a que nos estamos referindo, isso é
apenas devido a que ignoramos totalmente as
primícias liferénias da Libéria, do Congo ou de
Ghan a.
Mas nlo nos repugna a crer que, sob ledos
os aspectos, a sua literatura sela superior que
ia que, apenas por bem orentad propaganda,
se tornou mais conhecida.

COMBUSTIVEIS
LUBRIFICANTES

ANÚNCIOS

5 EI OS
Pago bem. Portugal
eUltramar. Colecções,
pacotes, stocks e ao
quilo.

ECONÓMICOS
First Day Covers and Maximums su.p
plied. PERES DA COSTA
Largo da Câ
mara
Mapuca
Bardez
India Portu
guesa.
Procura correspondentes no Ultra
mar.
—

—

‘P’øÕGAL CRWêIS
Vendo antigos e mo
demos. Bons descon
tos. Lista preço e
GRÁTIS

—

—

—

32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefon 366496 e 845759

FERNANDO BASTOS RIBEIRO
Ru
Nascimento Silva, 257
Ipanema
Riu
de laneiro—Brasil
Permuta e compra.
Deseja Ásia e África. Oferece Brasil e países
Sul Americanos. Prefere selos usados. Base
Yvert.

Boletim do Clube Filatélico de Portugal.
Compram-se os n.°s 1, 2, 3 e 4. Ofertas com
preço, à Secretaria do Clube, ao n.° 27.

Selos com erros, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bens. Cartas
à Secretaria, ao n.° 22.

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portu
guês, troco por selos para a sua colec
ção, mediante mancolista.
SANCHO OSÓRIO
Rua da Madalena. 80-3.
LISBOA

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50%+20%, e estrangei
ros a $03 cada franco. José Pinto Duarte
Rua de Moçambique, 56-3.°-Esq.—Lisboa
Telefone 842083.

—

—

—

Ferrelra da Silva—Praça do Município,

—

—

—

—.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bem. Resposta à secre
taria do Clube, ao n.° 22.
1. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. Sócio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses,
especialmente India; Sobrescritos de 1.0
Dia; Máximos e Inteiros. Preçário a pedido.
1 Desire excliange stamps of all wor]d
countries, 1 give Portugal, Angola and all
Portuguese overseas countries
José P. N.
Aguiar
C. P.
2685C
Luanda—Angola.

Vendo um Yvert 1959, completo, por
70$00, e um de 1960, por 120$00. Sérgio Si
mões
Caldas da Rainha.
—

Um bom lo’,e no valor de 100 NF. Yvert,
composto de séries do tema desporto, to
das novas, ao preço excepcional de 350$00.
Sérgio Simões
Caldas da Rainha.
—

Para comprar selos a bons preços, peça
as minhas listas de Ofertas de Ocasião, as
quais apresentam sempre óptimas oportu
nidades para aquisições. Sérgio Simões
Caldas da Rainha.

—

11.0

—

—

OLIMPIADAS
BRUXELAS
REFU
GIADOS
DESPORTOS. Peça preçários
com ofertas de ocasião, a preços inferiores
aos normais. Sérgio Simões
Caldas da
Rainha.
—

—

—

Desejo séries novas comiletas, despor
tos, escotismo, flora e fauna de todos os
países, especialmente Portugal e Ultramar.
Base: catálogo Yvert, ou segundo acor
do.
Zbiguis Albrecht
Reja 23 m. 8—
Szczecin 5
Polónia.
—

GAZCIDtA

—

—

‘Francisco Gras
Banco Central
Bar
celona. Deseja trocar selos de Espanha e
Colónias, nqvos e usados, por selos de Por
tugal de 1960 e 1961, sàmente comemorati
vos. Aceita também temáticos de Portugal
e Ultramar.
—

MOÇA CO 8—DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.R.L.
LOURENÇO

MARQU ES

—

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco ou compro, pagando bem. Res
posta à secretaria do Clube, ao n.° 22.

—

GHANA
País completo, tudo novo,
num total de 104 vais, e 2 blocos, 1.400$00.
Envia-se montada num album ou classifi
cador de luxo. Sérgio Simões
Caldas da
Rainha.
—

—

Por selos comemorativos de Portugal e
Ultramar, novos e usados (aceito até 100 do
mesmo), dou 30% mais em comemorativos
à minha escolha, da Europa, com «Europa»,
Jogos Olímpicos, temáticos, etc. Base Yvert.
Por selos de animais, aves, borboletas, pei
xes, flores, frutos, do Ultramar Português,
dou 100% mais. Faz remessas registadas só

A

OLHES FHTEHOWS
Ë nosso sincero desejo alargar o mais
possível esta secção, dando o maior relevo
às várias actieidades de todos os clubes e
secções filatélicas, especialmente do nosso
País.
Para tanto, aqui fica a nossa declaração
de que publicaremos todas as notícias e iiiformações que os clubes e as secções fila
télicas nos remetam:
CLUBE

FILATÉLICO

DE MOÇAMBIQUE

Foram eleitos os novos corpos dirigentes
do «Clube Filatélico de Moçambique’), para
1961, os quais ficaram assim constituídos:
Mesa da Assembleia Geral:
Dr. Luís J. G. de Figueiredo Paiva
Prof. Alfredo Dias
Edmundo Santos Matos
Armando Boavida Ramos

José de Sousa Horta
Tomás Amado Aguiar
Renato Barros Folgosa

COMPRO OU TROCO
Selos dos Indí
genas da Guiné, 2800. Fauna de Angola, 4$00.
Indígenas de Angoia, 1350. Flores de Timrr,
3 e 10 avos. Moçambique borboletas, 2300,
2$30 e 2$50. Todos novos sem charneira.
Rua
Correspondência a Carlos Pereira
Funchal
da Queimada de Cima, 13
Madeira.
—

lis:e. Yvert, Scott 1961. Correspondance: ai
iemand, trançais, anglais et hongrois. Josip
L,nann, maitre en retraite. Apatin, VI. Co
tkovica 73. Youguslavie».
HEITOR CASINHAS DE MOURA
Angola
Moçâmedes
Caixa Postal 45
Colecciona selos de Portugal e Ultramar,
Alemanha, Mónaco e 5. Marina. Desejo efec
selo por selo ou à base dos
tuar trocas
catálogos Eládio e Yvert.

—

—

—

—

—

—

—

«Ie cherche des timbres centenaires,
d’UPU, de l’année de refugiés, de fleurs,
d’animaux et de sujets chrétiens de tout le
monde. Des timbres de Suisse, de Vatican,
d’ltalie, de Portugal, d’Espagne, de Dane
niark, d’Hangrie, de C.S.R. selon manca-

Banco Herrero, Ode
PEDRO RAYON
Portuguese, English, French,
do, SPAIN
Italian, Esperanto, Spanish languages. Wi
shing stamps from Portugal, portugucsc
overseas, Hongary, Swiss and also univer
sal, 1 give Spain, Spanish colonies and Am.r
rica. Base changes Yvert 1961 ar stamp to
stamp. 1 do not send first. Ali scndings bv
registered letter.
—

—

r

1

ANO
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FILATELIA...

ARMA PODEROSA...

Dde gados à «Federação Portuguesa de
Filatelia

—
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Direcção
Capitão João A. G. Pimentel da Fonseca
Amadeu A. Rosado Férias
Manuel Marques Pires
Alber:o dos Anjos
António Manuel Bispo
José J. Mateus Saloio
Leonardo K. Barata da Cruz

A todos os dirigentes do prestimoso
«Clube Filatélico de Moçambique», envia
mos efusivas saudações, com votos das
maiores prosperidades, e promessa da mais
franca colaboração.

quando superiores a 100 NF, para valor
inferior, remessas simples. Respondo sem
pre, máximo 8 dias após a recepção. Muito
sério. Correspondência em francês, alemão,
espanhol e português. MAZZACHIODI, B.
P. 117 BASTIA (Corse), França.

1

A

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Eng. Aurélio Marcos Pereira

Conselho Fiscal
Iosé Maria Folgosa
Mário de Barros Lobo

.4

Na secção filatélica do «Diário Popular»,
referia-se o uso que se tem feito da Fila
telia, como poderosa arma política e de
propaganda. Por outro lado, »Hobby», a
nova publicação filatélica espanhola, refere
a valorização cada vez maior dos selos, e
o aumento crescente do número de filate
listas, que leva a esgotarem-se, ràpidamen
te, as novas emissões, por maiores que se
jam as tiragens. A apreciação destes dois
factos leva-nos a concluir que da pode
rosa força que é a Filatelia, muitos efeitos
poderemos obter.
Pensemos, por exemplo, na multidão de
paísecos semi-selvagens, que cada dia obtêm
uma espécie de independência, que outra
coisa não é do que a substituição de uns
senhores por outros... A primeira coisa
que fnzem é emitir selos, cuja venda lhes
vai dando um tão farto rendimento que,
alguns deles, chegam a abrir Agências nos
países cúmplices, nas quais vendem, aos
incautos, selos novos que, no entanto, não
deveriam filatélicamente ter valor, pois que
essa prática é a negação absoluta da Fila
telia.
A segunda coisa que fazem, ajudados,
proLegidos e incitados por outros paíselhos
tão selvagens como eles, é prorromper em
impropérios contra tudo e contra todos os
que tenham uma história, que nunca con
seguirão obter, uma cultura, que nunca
conseguirão igualar, uma idade, que nunca
atingirão, pois que enquanto nós, portu
gueses, nos podemos orgulhar de que há

Pelo

——

A.

DR.

—-

D’A.

F.

oito séculos se faia de nós, de Portugal,
daqui por cem anos não existirão aqueles
que agora, tão rèlesmente, nos manifestam
os mais pequenos, porque,
a sua inveja:
seguindo as proféticas palavras da Bíblia,
vindos do pó, em pó se hão-de tornar; os
maiores, porque se desagregarão em mó
meros estadelhos que, na impossibilidade
de comerem outros, acabarão por se comer
entre si, como os celebrados grilos do Pa
dre Patagónia. Porque é precisamente Por
tugal o bode expiatório da sua estupidez e
da sua inveja.
Povos cuja moral é fielmente relatada
em »Chocolates for Breakfast», de Pamela
Moore, cuja liberdade de pensamento se
mostra em «Ondes Troubles», de Invin
Shaw, cuja liberdade de crenças se descre
ve em «Focos», de Arthur Miller, cuja so
lidariedade humana se apresenta em «As
que
vinhas da ira», de John Steinbeck (‘)
autoridade têm eles para se arvorarem em
mentores do mundo?
Traidores tão reles como Judas, que
traiu por lhe pagarem a pronto, enquan
to estes o fazem na mira :de hipotéti
cos lucros, que a sua esperteza sabia
dão
lhes mostra como aliciante miragem,
ao Mundo inteiro a imagem mais viva e
real da cobardia. Provocam e insultam um
—

—

—

Ôo ctu6c filatélico Õe poptuQal
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Revista mensal enviada a todos os sócios do Clube Filatélic0 de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

RUA DAS ANTAS

—

VALENÇA

(PORTUGAL)

CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
FILIADO

CL UBE DE

NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE

COLECCIONADORES

FILATELIA

PARA

(E. P. E.)

COLECCIONADORES

Telef. 54936
LISBOA
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.°-tlf.°
PORTUGAL
LISBOA
CORRESPONDËNCIA: APARTADO 2869
Terças e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Sábados, das 6 às 20
EXPEDIENTE
—

—

—

—

—

horas

“li

CATEGORIA DE SÚCIOS E RESPECTIVA COTIZAÇÃO:
Continente (excepto Lisboa) Ilhas e Províncias Uttrwnarinas
Efectivos
Juniores
Brtsi’
LISBOA

—

Efectivos

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

60$00, por ano
ou eqwvalente em moeda local
30$00, por ano 1
Cr. $30, por ano
2$50, por mês
10$00, por mês .Junioies

lpó’,ttoyy

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PACAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO

SÃO SÓCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGÕES
LANTERNAS
PULVERI
ZADORES
CALDEIRAS DE DESTI
LAÇÃO
PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRÃULICAS, ETC., ETC.
ETC.
—

—

—

—

AQENTES DO CLUBE FJL4TÉUCO DE PORTUQAL
Rolando dos
MACAU
C. P. 43—Macau.
—

Funchal
MADEIRA
Rua
de Gouveia
28-30.
—

—

—

TOMÉ
Real.

—

Reis

Angelo

—

Belgaum Camp
INDIA E PAQUISTÃO
Secretary
Domingos Fernandes
7 Haveleck
Catholic Book Cmsad
Road.
—

—

—

M. M. Lourenço
das Dificuldades,

Henrique-Vidal de L. A. Corte

—

U. 5. A.

14

th

—

Manitel
Avenue

Califórnia.

L.
—

Gouveia
Sacramento

—

5436,
20

—

CASA HIPóLITO,
TORRES VEDRÀS

TELEF. 3

E 53

LDA

PORT UQAL

BOtETIM

CLUBE FILATËLICO DE PORIUGAL

PAGAMOS BONS PREÇOS
POR
AO çuica
PACOTES
SÉRIES
MISTURAS
ISOLADOS
Como somos a maor casa filatólica da Amkca, estamos cons
fantemenle a comprar grandes quant(dades de seios de todas as
partes d0 mundo. Acfuam.mfe, estamos par+cularmente nferessado;
em cemprer
•

SELOS EM

SÉRIES :

—

—

—

—

De valor baixo e

médio.

Completas ou

incompletas, novas ou usadas.
SELOS ISOLADOS: Va.iedades baratas e atractivas.
PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos perfeitos

•
•
•

•
•
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os géneros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA o NOSSO NEGÓCIO DE RETALHO, tamb6m desejamos comprar guantiJades

mais pequenas de selos em séries, de preço médio e mais elevado.

Queira mandar-nos a sua lista de ofertas, que merecerá a nossa pron
ta e cuidadosa atenção.
GRÁTIS,

A

PEDIDOI

A

nessa

nova

lista

de

compras

‘Os melhores preços por selos dos tados Unidos e Canadá,

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO

11.

IMPORTADOR

AMERICANO

E. HARRIS & C.°

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

Telegramas: HARRISCO BOSTON

FILATELISTAS PORTUGUESES NA EMBAIXADA BRITÃNICA
(Ver artigo no interior)
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