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PORTICO 
o vice-presidente e os Vo

gais da Direc~ao deste Clube 
Filatelico de Portugal, tiveram 

redig ida uma declara~ao, para 
ser publicada neste lugar do 

presente numero desta revista. 

A transcri~ao, na sec~so 

paga de urn jornal brasileiro, 

do artigo de urn jornsl portu
gues, revelsdors de processos 

jornaHsticos e morais muito 
abaixo de qualquer discussao, 

- obrigou-os s retirarem aque
Is declara~ao. 

o que se explics apenas 

para acrescentsr, desnecessaria
mente, uma complets e entu-

siastica solidariedade de toda 

a Direc~ao ao seu Presidente, 
que, mais do que Presidente, 

nunca quis ser, e nunca foi, 

mais do que urn dos elemen
tos dests Direc~ao, que nso 

slberga ambi~oes nem interes

ses mesquinhos, e a qual, elei

ta por unsnimidade, e farta de 
trabalhar desinteressadamente, 
s6 tern 0 desejo de se ir em

bora, ate, muito sinceramente, 

para aplaudir a obra, decerto 

maior e concerteza melhor, 

dos que se Ihe seguirem ... 

A DIREC~10 



caONlca DO 

XVIII 

Feiras de selos ao ar livre 
Em recente visita feita a Sao Paulo, tive 

a oportunidade de presenciar mui interes
sante espectaculo filatelico, que muito me 
entusiasmou. 

Refiro-me a uma verdadeira feira de se
los, que se reaJiza, todos os domingos, das 
9 as 12 horas, no centro da Pra~a da Repll
blica, em pleno cora~ao da cidade. 

Nesta feira, que tern uma frequencia de 
cerca de 200 pessoas, reaJiza-se tad a a es
pecie de neg6cios e transac~6es de selos 
para colec~ao. Compras, vendas e permu
tas. Todos as selos de todos as paises do 
mundo encontram 0 seu interessado. Todos 
as que la vao acabam realizando qualquer 
movimento com selos. Desde 0 selo cJas
sica ate ao mais comum la e encontrado. 
Desde 0 mais adiantado ate ao mais atra
sado coleccionador, la est a presente. 

Vimos 0 Reitor Sanchez com a maioria 
dos directores de sua Sociedade. 0 presi
d~nte do Clube FiIateJico de Sao Paulo 
com inumeros s6cios desta agremia~ao. Va
rios comerciantes de selos, grandes e pe
quenos, e centenas de interessados. 

o mesmo espectaculo eu vi, na ultima 
\'cz que est:ve em Paris, \'im uma pra<;a 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

cujo nome nao me recorda, mas sei que 
e muito conhecida em todas as rodas fiIa
telicas europeias, nao s6 por ter 0 seu fun
cionamento regular ha muitos e muitos 
anos, como tambem porque nao ha filate
Jistas europeus que tenham visitado Paris, 
e que nao tenham comparecido, pelo menos 
uma vez, nesse local. 

Em Buenos Aires, tambem existe esta 
r-euniao matutina ao ar livre. Ra mais de 
20 anos, regularmente, aos domingos, temos 
° mesmo espectaculo no Parque Rivadavia. 
Tambem centenas de pessoas de todas as 
idades fazendo as mais variadas transac
c;6es fiIatelicas. La estivemos com todos as 
brasileiros que estavam em Buenos Aires, 
e co:sa interessante foi a oferta de 
urn «copetin» pelos frequentadores do lo
cal. Nao sei como souberam da nossa ida, 
nem sei q1'em teve a iniciativa: 0 facto 
foi que, inesperadamente, foi servida uma 
«abrideira. (liquido para abrir? 0 apetite). 

Aqui no Rio de Janeiro, tambem temos, 



Os processos de uns, - e os de outros ... 

Nos sempre temos lido e defen
dido que Filatelia e born gosto e 
boa educa~ao, cultura e elegimcia, 
fraternidade e solidariedade. 

Nao obstante, de quando em 
onde, surge 0 egoismo, a vaidade, a 
ambi~ao rnais desenfreada, a con
correncia mais desleal, processos 
porcos, palavras sujas, uma nava
Iha it esquina da rnais torturosa rua 
do Bairro Alto, it espera do primei
ro que passe ... 

Positivamente, nao nos presta-

aos domingos, semelhante reumao, no jar
d m denominado Passeio Publico, em pleno 
centro da cidade. A iniciativa, anos atnis, 
foi de filatelistas, mas 0 grande animador 
foi 0 entao prefeito General Mendes de Mo
rais, que tambem gostava de selos, e esco
lheu pessoalmente 0 local onde mandou 
co!ocar mesas e bancos, e desde entao la 
funciona urn verdadeiro mercado filatelico 
ao ar livl'2, sob a sombra de frondosas 
arvores, onde se passam varias horas inte
ressanles e agradaveis. 

Assim, no momento, sei que Paris, Bue
nos Aires, Sao Paulo e Rio de Janeiro, 
tern a sua filatelia ao ar livre ... E Lisboa, 
on de a filatelia esta tao adiantada e divul
gada, porque nao resolve ter tambem a 
sua filatelia ao ar livre? .. 

Tudo ai e faIVoravei neste sentido. Belis
simos jardins. Largas avenidas arborizadas 

mos a misturas, nem a confusoes. 
Quem quer trabalhar em prol das 
ideias nob res da Filatelia, - que 
trabalhe. Quem prefere continuar a 
esgrimir com a navalha, - que es
grima, pelo menos ate interven~ao 
policial. .. 

E a historia urn dia fara justi~a 
a uns e a outros ... 

E'MBAIXADOR DO J AP AO 
Por ter sido nOl1leado para outro cargo, 

deixou Lisboa, no passado dia 9 de Agosto, 

e floridas em pleno coraC;ao da cidade. Fa
cilidade geral nos transportes. Grande ani
maC;ao na filatelia em geral, e numerosos 
elemenios animados, e de escol, que pode
rao, sem qualquer sacrificio, tomar a ini
ciativa, e dar 0 exemplo, com 0 seu com
parecimento ate que estas reunifies se man
tenham por si, e tenham entrado no cos
tume domingueiro de uma centena de in
teressados. 

Tenho a absoluta certeza de que 0 su
cesso sera completo, e muito lucrara a 
f]a:elia em geral, nao sbmente com os no
vas elementos que surgirao, atraidos pela 
agradabiJidade do assunto, como tambem 
s·era urn poderoso estimulo para os colec
cionadores que encontrarao outro local, oca
siao e oportunidade para manter e culti
var a seu passatempo predilecto. 

Dou a pala,vra ao diniimico dr. Vascon
celos Carvalho. 



4 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

o sr. cir. YliSO Isono, que durante as lilti-
11/0S {mos, COlli grande brilho, oeupoll 0 

alto cargo de Embaixador do Japiio elll 
Lisboa. 

Expressando aqui as nossas saudal;oes 
ao elllinente diplomata e querido amigo, 
IUlo podelllos deixar de l/ze exprimir tam
bem vivissimos agradecimentos pelas aten
"oes eOIll que frequentelllente cwmllou al
gUlls dos mais elllinentes filatelistas portu
gueses, COIllO os srs. prof. Doufar Carlos 
Trineclo e Eduardo Cohen, e igualmente 0 

IIOSSO director, sr. dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, para 0 qual 0 sr. dr. Yuso Isono 
e SIUI ilustre Esposa foram de cativante 
gentileza, durante a testa de despedida, bri
lhantissillla, que, poueos dias antes da sua 
p{lrticia , of ere cera 1/1 ao corpo diplomatico c 
(/Os sells allligos lisboetas. 

I denticos agradecilllentos siio devidos 
aos dais distintos secretarios da El1lbaixa· 
cia, Sl'S. Sosuke Kato e Masa Yasu Abe, e 
a suas gelttilissilllas Esposas, e belli assilll 
ao sr. dr. Horacio Garcia, fwzcionario sllpe
rior daquela Elllbai:.:ada do Japiio. 

«DIA DO SElJO» 
Por resolu<;iio da Federa<;iio Portuguesa 

de Filatelia, a que preside 0 eminenle Prof. 
Doulor Carlos Trinciio, 0 proximo «Dia do 
Selo», como nos anos anteriores, teni lugar 
no dia 1.0 de Dczembro. 

Como de costume, as comemorac;oes de 
Lisboa contariio com a mais ampla cola
borac;iio do Clube FilatcWco de Portugal, e 
deIas fani parte uma cxposi<;ao-rel<1mpago 
de selos de Angola, semelhante a do ana 
passado, e para a qual se aceitam inscr:
c;oes na secre:aria do Clube, alem do tra
dicional jan tar de confraterniza<;ao filate
lica. 

As comemorac;oes no resto do Pais, Con
tinente e Uitramar, contarao igualmente 
com a costumada e entusiastica colabora
C;iio do CIt-·be Fila telico de Portugal e, de
signadamente, do seu secretario-gera\, sr. 
Jose Ro:irigo Dias Ferreira, que sera, como 
sempre, incansavel. 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
Por virtu de das suas intlllleras l'iagens 

de negacios ao estrangeiro, tem passado 
lI'equentelllente em Lisboa 0 eminente fila
telista e nosso queridissimo amigo Jose 
Gonzalez Garcia. 

Jose Gonzalez Garcia, que tem tigurado 
elll Iligar de 110nra de tocias as paginas des-

ta revista, - estava virgelll de entrar nesla 
lIIodestissil1la secl;iio de ecos e comenlarios. 

Entra llOje, e lIluito justamente, para do 
coral;clo l/ze agradecerlllos todas as suas vi
silas e gentilezas, de cada vez que passa 
por Lisboa. Prillcipalmente, para the agra-

ciecerlllos as suas constantes palavras de 
ap/clLlso e de incital1lento. Mais principal
lIIente aimia, para ihe agradecermos os seils 
eansel/zos e os seus ensinamelltos. E que 
Jose Gonzalez Garcia niio se limita a ser 
1.111 dos lIlaicres e lIlais eminentes filatelis
tas portuglleses. Ele sabe de selos cOllla 
poucos. Eie telll WIl entranhado alllor aos 
selos portugueses. E quanto mais 0 conhe
cemos, lIIais conhecelllos e mais aprecia-
1II0S {L sua seriedade, a sua objectividade, 
o sell eqtti!ibrio e 0 set! extraordinario 
be lli-sensa. 

SERGIO W. DE SOUSA SIMoES 
o nosso prezado amigo Sergio W. de 

Sousa Simoes, grande, entushistico, cons
tante e valioso animador da Filatelia nas 
Cal:las da Rainha, acaba de enviar, of ere
cidas para 0 Clube e para 0 nosso Direc· 
tor, as folh:nhas n."s 51 a 59 da sua edi<;iio. 
Tais folhinhas, referentes a todos os carim
bos comemorativos portugueses, tern ja 
apreciavel numero de coleccionadores, pois 
as primeiras estiio prestes a ficar esgotadas. 

«PEQUEN A CR6NICA» 
Dos Servil;os de Valores Postais do Ui

tralllar, dirigidos pelo nosso ilustre Amigo 
sr. Luis Candido Taveira, recebemos a «Pe
qLlena Cronica», con tendo os oilo belos 
«se:os eomemorativos do V Centenario da 
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Mortc do Infante D. HenriqLle», cada 11m 
tides colocado ao cill/o de 11111 artigo sobrc 
o SCLI respectivo motivo, e todos cstes arti
gos, da aLitoria do sr. RLii Sancltes da Ga
ma, adiante tradLizidos em f ranees C CIII 

ingles. 
E 1l11lCl valiosa per;a filateliea, e, simLlI

ttineamel1te, Lima preciosa propaganda dos 
selos e dos seLls motivos, - que bem dese· 
jariamos ver ampliada a todas as nossc/s 
emissoes de selos ... 

OS SELOS NAO PAGAM 
IMPOSTO 

Obteve exeelente acolhimento 0 artigu 
que publicamos no ultimo numero desta 
It:vista, sobre os selos e 0 imposto de con
sumo, com transcric;ao das tres entrevis
.as anteriormente publicadas no «Diario de 
Lisboa». 

o n05SO CiL:be desde 0 primeiro mo
mento que acompanhou 0 movimento em 
boa hora encetado pelos eomerciantes de 
selos de Lisboa, numa verdadeira assem
ble' a geral que, com assinalavel dignidade, 
se realizou no estabelecimento do sr. Hen
rique Mantero. 

Especialmente eonvidado e muito hon
r<ldo por assistir a tal reuniao, a presenc;a 
do presidente da Direcc;ao do Clube Fila
telieo de Portugal, sr. dr. A. J. de Vas
eOlcelos Carvalho, garantiu aos eomercian
.es de selos a colaborac;ao com que eles 
podem con tar sempre, nesta Cas a que C 
lambem a sua. 

Afinal acabou par prevalecer 0 born sensa, 
pe!o qual aqui nos batemos: 0 deereto 
n." 43.862, de 16 de Agosto corrente, que 
aprovou 0 regl!.Jamento do imposto sobre 
ccnsumos superfluos ou de luxo, excluiu 
os selos, ao substituir 0 anterior n." 36 POl' 
• Obje:tos de arte e antiguidades» . 

Parabens a fiscalidade, que nem sempre e 
tao rna como a pin tam, - e aos fiIateIistas ... 

RADIOAMADORISMO E 
FILATELIA 

Em apoio do nosso artigo .0 Sr. Cap. 
Lell/os da Silveira - 1.° Premia das Colee
r;oes Tematicas», referente il I." Exposir;iio 
Fi/atelica Nacional, a coltceitLiado mensd
";0 tcenieo «Follta InfcrmativCl», da Relie 
dos E11IissonJs PortLlglleses, teve a gentile;;C1 
de transerever, na integra, aquele arligo. 

o IlOSS0 C,l be, que entre os sells asso
ciados eonta algLlns distintos radioamado
res, eomo as srs. cap. Lemos da Silveira 
(CT J NT), dr. Fragoso de Almeida (CT 1 
PK), espera a adesiio de ou'ros que sejam, 

simu/tlll1eamente, ad e p t 0 s deste outro 
«/lObb)'» nil0 menos apaixonante: a Filatelia. 

EXPOSIQAO FILATELICA 
DE BRAGA 

Na excelente reportagem-critica 
da «1." Exposi<;iio de Divulga<;iio Fi
lateIica de Braga», que, da autoria 
do nosso distinto camarada sr. dr. 
Antonio d' Almeida Figueiredo, foi 
publicada no ultimo numero desta 
revista a tipografia e a revisiio sal
taram urn periodo intercalado no 
texto, mas constante do verso do 
respectivo linguado, e que, com sin
ceras desculpas, inserimos agora: 

«Muito notavel a participa<;iio 
oficial do Ministerio do Ultramar, 
que, em 58 quadros, apresentou a 
maior quanti dade de selos das nos
sas provincias ultramarinas, ate 
agora oficialmente apresentada em 
qual'1uer exposi<;iio filatelica. 

CoJabora<;iio absolutamente di
gna e que POl' todos foi recebida 
COl:1 a aten<;ao e 0 agrado que me
recia». 

A tao justas palavras do nosso 
querido camarada, ha que acrescen
tar e sublinhar 0 interesse crescen
te que todas as exposi<;6es filateIi
cas estao a merecer, efectiva e subs
tancialmente, tanto dos C.T.T. do 
Continente, como dos C.T.T. do UI
tramar . 

Ronras lhes sejam! 

DE PORTUGAL, ULTRA MAR E 
ESTRANGE/RO, CLASSICOS, 

!'tRJES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
con.ulte a casa 

H. Santos Viegas 
R. I.· D::zembro 45.3."-L/S80A 

leler. 35852 
.. ",..,...,..... 



A Bihlioteca Filatelica 

de M unique 

Entre as inumeras coisas dignas de se
rem vistas, dos monumentos historicos, ar
qui tectonicos e artisticos, dos teatros e di
ferentes institui<;:Oes culturais e cientificas, 
que oferece' a capital bavara ao visitante, 
existe tambem uma de interesse extraordi
mirio para cada filatelista entendido. 

Trata-se da sec<;:ao filatelica da Biblio
teca Municipal de Munique. 

o primeiro nueleo desta se:<;:ao foi for
mado em 1931, por donativos espontaneos 
de material bibliogn~fico filatelico, oferta 
de eminentes filatelistas, comerciantes des
te ramo e Associa<;:Oes Filatelicas. 

Actualmente, os volumes que a Biblio
teca comporta sao em numero de 15.000. 

Pelo valor e quanti dade de obras que 
con tern, e considerada entre as primeiras 
bibliotecas filatelicas especializadas da Ale 
manha, com direito a medir-se com as mai~ 
importantes no genero, da Europa, como, 
por exemplo, as de Estocolmo, Londres e 
Berna. 

A Biblioteca Filatelica de Munique dis
pOe de duas gran des salas, das 500 do ma
gnifico e historico palacio da Municipali
dade da capital bavara, e estadiilriamente 
iI disposi<;:ao de todos os visitantes, contra 
o pagamento da quantia minima de 0,30 
marcos. 

Ali, 0 visitante pode consultar 0 rico 
material bibliografico, e requisitar obras e 
revistas para estudo. 

A Biblioteca e visitada anualmente por 
1.700 pessoas, alem de 120 que tern assi
natura. 

o publico e atendido e servido com mui
ta delicadeza, por parte de funcionar;os 
competentes, que se esfor<;:am por satisfa
zer cada pedido e cada desejo. 

A Biblioteca Filatelica de Munique e 
composta por 30% de monografias, 50% de 
revistas alemas e estrangeiras, e 20% de 
cata10gos de selos, manuais, catalogos de 
leiloes e exposi<;:oes. 

Possui algumas rarissimas revistas e 
obras editadas em numero minimo, como, 
por exemplo, a obra de Fournier, sobre as 
fa!sifica<;:oes fila:elicas. 

Pelo ----
Embalxador Georges Argyropoulos 

A Biblioteca assina 200 revistas. 
Esta no prelo 'a edi<;:ao dum catalogo 

bibliografico cientifico. 
Em virtu de de ainda nao haver cata

logo, as pesquisas dos visitantes sao faci
Etadas por urn ficheiro que con tern a ano
ta<;:ao de todas as obras editadas desde 
1863, seus autores e arligos mais impor
tantes da imprensa filatelica mundiaI. 

Todo este material e elassificado por or
dem alfabetica. 

A visita a esta institui<;:ao modelar de 
Muniql'e e para cada visitante com sentido 
fiIatelico, urn estimulo espiritual, do mais 
alto interesse. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACOS DE PAPEl 

-em-

Ovar -Argonci/he-S e r ze do 
O/eiros - Porlo 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Telerone. PA~OS DE IUNDl0 

234 

Fabrlco de cartolinas e todos as 
papels fr'lcclonados em resmBS 
---- e boblnes - ---

Fabrico manual e 
mecanica de sacas 

Escril6rlo e Sede em 
S. PAlO DE OUIROS 
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Carta aberta a um dirigente 

filatelico de Coimbra (2) 
Caro Colega e Amigo: 
Depois do pequeno prefacio de domingo 

passado, comecemos hoje pela passagem 
da sua carta que acentua «0 marasmo da 
grande maioria dos filatelistas conimbri
censes., que diz ser do nosso conhecimento, 
• e do nosso comum e excelente amigo dr. 
Antonio d'Almeida Figueiredo •. 

Meia duzia de Iinhas abaixo, a mesma 
carta fala da «miragem da exposi~ao fila
teJica», acrescentando: «Pessoalmente, nao 
creio que a exposi~ao sirva de panaceia ao 
desinteresse da maioria dos filatelistas .. ... 

Este e 0 seu primeiro erro, e grave, que 
importa destruir. 

Bfectivamen!e, e do conhecimento e re
conhecimento gerais, sem uma unica dis
crepancia, aquilo que, precisamente, 0 ci
tado dr. Ant6nio d'Almeida Figueiredo 
e5creveu no relat6rio da gerencia de 1960 
do Clube Filatelico de Portugal, e vira 
publicado no pr6ximo numero do seu Bole
tim: . Continuou 0 Clube Filatelico de Por
tugal a dar to do 0 seu apoio e patrocinio, 
sempre que Ihe foi solicitado, para diversas 
expos:~5es, convencidos como estamos de 
que elas sao, simultaneamente, indice de 
progresso e melhoria dos coleccionadores 
existentes, e impulso iniguahivel para a 
forma~ao de novas coleccionadores. 

. Sem necessidade de provar a segunda 
asser~ao, citaremos apenas 0 facto de co
leccionadores que se revelaram ao publico 
pe!a primeira vez, na Exposi~ao de Princi
piantes, aqui real!zada, estarem hojc entrc 
os primeiros, nas modaJidades em que sc 
especializaram •. 

Assim e, com efeito, e semelhante entu
siasmo dos coleccionadores, e igual incre
mento da filatelia, palpavel, enorme, nota
bilissimo, se tern verificado sempre, mas 
scmpre, depois das expos:I;Oes locais, como 
a de Aveiro e, agora mesmo, a de Braga, 
tal qualmente depois das de Lisboa, seja 
a intcmacional de 1953, seja a nacional 
d:: 1960. 

Pelo que, ao contrario do caro Colega, 
entendemos que a exposil;aO filatelica regio-

nal de Coimbra serviria para entusiasmar 
03 filateJistas de Coimbra e regiao, para 
os fazer melhorar e actualizar, como servi
ria para prestigiar a filatelia perante 0 
publico, e para, neste, conquistar novos 
adep:os. 

Mas a sua amavel carta con tern outras 
ideias erradas, pelo que 0 resto da resposta 
tera qt:e ficar para domingo pr6ximo. «Ex
-corde • . - V. C . 

o imposto de consumo e os 18105 
Depois dos argumentos contidos nas tres 

entrevistas sobre 0 assunto, publicadas nes
te jomal, e dificil acrescentar mais do que 
a inte~ra e entusilistica adesao desta coluna 
a opiniao de que 0 n .· 36 da ]ista dos arti
gos e servi~os sujeitos a imposto sobre 
consumos superfluos ou de luxo, do decre
to lei n." 43.764, nao pode e nao deve abran
ger 05 selos para colecl;Oes. 

Por urn lado, 0 n.· 36 diz «objectos de 
art~ e de colecl;ao», e nao «objectos de 
arte au de colec~ao., pelo que as duas ciI'
cunstancias, de arte e de colecl;ao, tern de 
ser simultaneas, e os selos, embora conte
nham ar:e, nunca foram cIassificados como 
objectos de arte. 

Por outro lado, aqt:ela lista e de consu
mos superfluos ou de luxo, e nao passa 
pel a cabel;a de ninguem entender que os 
selos, emitidos pelo Estado, e colecciona
dos com f:ns educativo, instrutivo, etc., se
jam consumos supeI'fluos ou de luxo ... 

Sem necessidade de acrescentar que a 
filatelia portuguesa 56 ha poucos anb6 en
trou em fase de relativo desenvolvimento, 
q~'e ha to do 0 interesse, moral, educativo, 
eco:1omico e ate mesmo politico, em nao 
contrarair nem prejudicar. 

E sen do certo, «ex abundanti», que sao 
poucos, pequenos e sem capitais, todos os 
C0:ncrciantes portugueses desta especiali
dade tao espccialissima, ainda por cima 
sofre:1·do a concorrencia inevitavel c incon
trohivel dos chamados comerc:antes dos ca
fes ... 

Nos nao compreendemos, sequer, que 0 

problema se ponha, mas, a por-se, confia
mos na inteligencia e no born sensa de 
quem tenha que resolve-Io. - V. C. 



LISTAS DE FALTAS DE 
PORTUGAL E ULTRAMAR 

Desde D. Maria, 1853, ate a presente data, sao a n{ .gsa espB
cialidade. NOVOS OU USADOS - Qualquer selo de qualquer 

ta,xa, ou series completas. 

Podemos fornecer 75% de qualquer mancolista normal, 
tanto de Portugal como do Ultramar, na volta do con-eio. 

ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA 
PRONTAMENTE EXECUTADA. Aos melh<JTes pre~os. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.° d8 Dezmnbro, 101-3.0 - LISBOA-2 - Tel~f. 21514 

• 
COM BUS T I'-V E 1 S 

LUBRIFICANTES 

GAlCIDlA 

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

LOUREN~O MARQUES 



VALERA 

Quando do recente pedido, por parte da 
Comissao Filatelica Nacional, para 0 envio 
de sugestoes acerca de futuras emissoes 
de selos, ideia que aplaudimos inteiramente 
e sem reservas, estivemos tentados a per
gun tar se valeria a pena responder. 

Com efeito, nada de segura e oficial sa
bemos, tirando a «indiscriC;ao» cornet ida 
nas paginas deste Boletim pelo Ex.mo Sr. 
Professor Martins Barata, relativamente ao 
pedido feito no ano passado. 

Correspondeu 0 publico, filatelista e nao 
filatelista, a essa clara manifestac;ao de boa
-vontade dos C.T.T. e da C.F.N.? 

Foram recebidas muitas cartas? Poucas? 
As sugestoes eram aceitaveis ou dispa

ratadas? 
Quais as ideias dominantes dos desejos 

dos Filatelistas? 
Foram as sugestoes aceites? Ou simples

mente rejeitadas por absurdas, inadequa
das ou inoportunas? 

Se 0 nao sabemos, havera, evidt!ntemen
te, quem 0 saiba. 

Presumimos que 0 apelo do ano ante
rior tenha tido exito, caso contrario nao 
se compreenderia bern que este ano a 
mesma ideia tivesse vindo, de novo, a pu
blico, mas estranhamos que, com a mesma 
larga divulgaC;ao com que se faz, e fez, 
o apelo, se nao tenham dado a conhecer 
os primeiros resultados do mesmo. 

Todavia, resolvemos nao fazer a per
gunta. 

Mas agora ... 
Agora que saem, de afogadilho, tres emis

soes no mesmo mes, e duas delas no mes
mo dia, agora formulamos duas perguntas, 
a segunda corolario da primeira. 

Mudou fundamentalmente 0 planeamen
to, 0 tipo das emissoes, 0 espac;amen _o du
rante 0 ano, a oportunidade da saida dos 
se'os em relaC;ao aos factos que se come
moram, enfim, ha alguma diferenc;a, neste 
mundo dos selos, depois que existe a Co
missao FilateEca Nacional? 

Valera, en tao, a pena existir a Comissao 
Filatelica Nacional? 

Parafraseando 0 titulo dum conhecido 
filme, «Bruscamente no verao corrente», 
saem tres emissoes no mesmo mes e duas 
delas no mesmo dia. E logo is:o se passa 
em plena canicula, em tempo de ferias, 

A PENA ? 
• 

-----Pe/o---------; 
Dr. Ant6nlo d'Almeld. Figueiredo 

em que muitos se encontram afastados do 
sel:· ambiente, das suas coleq;Qes, dos seus 
arquivos ... 

Ora isto e, simultfmeamente, prejudicial 
aos filatelistas, e prejudicial aos C.T.T. 

Nao cometemos qualquer inconfidencia 
ao afirmar que esta de hoi. muito ultrapas
sada a era em que os selos se faziam 56 
para franquiar a correspondencia. 

Hoje, na maior parte dos casos, busca
-se mais a fonte de receita do que a fran
quia da correspondencia, sobretudo com 
as chamadas em:ssoes comemorativas. E 
tal sucede em toda a parte, embora urn ele
mentarissimo dever de justic;a nos leve a 
fazer notar que em Portugal tern side se
guida neste ponto uma orientac;ao honesta 
e equilibrada, nao se podendo, de modo 
algum, falar em abuso descarado. 

De facto, nao consta que alguma vez a 
correspondencia deixe de seguir por falta 
de selos, ou que os dizeres «faute de figu
rines» ou «faute ,de timbres», que se viram 
nalguns selos de Madagascar, por exemplo, 
tenham tornado a ver-se. 

Ora as emissoes do mes de Agosto tota
liz am Esc. 18$lO de valor facial; se !he jun
tarmos 3 escudos dos sobrescritos, temos 
que s6 para uma colecC;ao de cada teremos 
Esc. 21$10. 

Hoi. muitos coleccionadores a quem a 
modestia e escassez de recursos nao per
mi.e uma larga conta-corrente nas princi
pais casas filatelicas, para a aquisiC;ao cO
moda das ultimas novidades. Veem-se, por 
isso, obrigados ao arcaico, trabalhoso e 
massador sistema de trocas com filatelistas 
estrangeiros, aquele velhissimo sistema que 
grangeava amizades e fomentava 0 gosto 
por uma filatelia que nao se tornava muito 
dispendiosa, a filatelia de outrora, bem dife
rente do simples problema monetoi.rio de 
adquirir, ou nao, por 100, urn selo cujo 
valor facial e de lO, e cujo valor de venda 
ao negociante onde se adquirir raras vezes 
excede 30 .. . 

Como poderao esses filatelistas modes
tos adquirir selcs e sobrescritos para as 



A prestigiosa 
"Associa~ao Lisbonense de Proprietarios" 

Reservamos esta sec~ao para, num ver
dadeiro intervalo entre os nossos proble
mas fiI ,atelicos, abordarmos assuntos de 
palpitante interesse, de urn ou de outro 
modo ligados ao .nosso Clube, a esta revista 
ou aos nossos aS50ciados. 

Cabe hoje a vez 11 velha e prestigiosa 
«Associa<;ao Lisbonense de Proprietarios», 
que no dia 17 de Agosto abandonou a sua 
sede da R. Victor Cordon, para se instalar 
em edific:o proprio, um verdadeiro pala
cete, para 0 efeito adquirido na Rua de D. 
Pedro V, n." 82. 

A «Associa~ao Lisbonense de Proprieta
rios», que conta cerca de dez mil socios, 
c, fOTa de qualquer duvida, urn dos maio
r(!s e mais prestimosos organismos portt:
gu::!ses, encontrando-se actualmentc numa 
rase de notavel engrandecimento e presti
gio, merce da inteligente actividade de uma 
Direcc;ao a que preside 0 i1ustre escritor 

s_·as trocas, e, pior, para constituirem os 
seus stocks? 10: que vinte series sao Esc. 
422$00 .. . 

Logo, as compras serao mais reduzidas, 
as vendas menores, e, par consequencia, 
uma opera~ao financeira que teria interesse 
realizada num curto prazo, perde-o total
mente, se 0 montante a atingir so 0 for 
ao cabo de alguns anos de venda, aos boca
dinhos, nas multiplas esta~5es postais. 

sr. dr. Joao Afonso Corte Real, nosso cola
borador e querido amigo. 

Multiplos sao os servi~os por ela ofere
cidos aos seus associ ados, bastando dizer 
que eles englobam mais de tres dezenas de 
[unciomirios, a!em da sec~ao juridica, com 
lres distintos advogados, os srs. dr. Cal
deira Coelho, dr. Pedro Gaivao e dr. A. 
J . de Vasconcelos Carvalho, dos quais urn 
se encontra sempre na sede social. 

Esta ficou agora luxuosa e modelarmen
le instalada .naquele palacete da Rua de 
D. Pedro V, com eficiencia, comodida,de e 
mcdernidade qt:e sao inteiramente de aplall
dir, que vale a pena visitar e admirar, ate, 
e sobretudo, para servirem de modelo a qua
se todos os servi~os oficiais e particulares 
da capital, que ate parece que fazemos 
gala em deixar apodrecer em velhos con· 
vcntos ou velhos pardieiros ... 

E possivel que nao tenhamos razao, que 
estejamos num campo totalmente errado. 

Mas enquanto nao nos for provado 0 

contrario, acharemos mal, quaisquer que 
sejam os pretextos invocados, burocrati
cos ou nao, a saida de varias series no 
mesmo mes, e com maioria de razao no 
mesmo dia. 

E sobre as selos que VaG sair, - falare
mas depois. 



LIST A DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STa Dfl SIU-II&L1EDfILlSTf - MflBfl~ LUTf - LUff DU IfMBBES 

Altera~oes - Reingressos - Hovos 
, . 

SOCIOS 

PORTUGAL 
3999-Fernando Jacinto Neves - Rua Heitor 

Te'xeira Guedes, 71- Faro - (P) Po, 
r . In. T. V. 60. Tematicas de 3. 61. 

400O-Justino Pires de Sousa - Rua do Se
culo, 76-2.·-Lisboa-(P) Fr. T. C. 
N. U. 60. 1. 90. 94. 

4001-Dr. Miguel Pedro Yglesias Oliveira
Av. da Republica, 85-2.· - Lisboa . 

BRASIL 
3994--J ose Luiz Goulart Botelho-Rua Afon

so Ratto , 41- Uberaba - Minas -
Brasil - (P) Po. Es. In. T. N. U. 60. 
3. 90. 

3995-Geraldo Mendes Costa - Rua Capitao 
Paiva, 431 - Caratinga - M. G. -
(M) Po. Fr. In. Es . Ep . T. C. V. N. 60. 

3996---Sebastiao Guilherme da Silva - Rua 
Higino Fernandes si n - Inhap:m -
Estado de Minas Gerais -.: (M) It, 
Po. T. 60. U. 

3997-Angel Ramos Vazquez-Rua S50 Pau-

10, 648 - apto 915-B - Belo Horizon
te (Minas Gerais) - (M) T. u. 60. 3. 

399B-Danton Lago - Rua dos Caetes, 652 
- Sala 411 - Belo Horizonte - Minas 
Gerais. 

INGLATERRA 
3992-Adrian D. Worker-24 Woodside Man

sions, For tis Green - oLndon, N. 10.· 
- T . U. 60. 3. 92. 

MALTA 
3993-Captain C. L. Busuttil - 94, Manna

rino Road B 'Kara - (M) In. 5 and 
Colonies 90. 92 . 

ROSSIA 
3991-Veideman Lev A. - Riga - 11, UZ 

p'eprasij emn - Latv. S.S.R. - Russo, 
A!. In . Comp o Fr. Es. T. 60. 64. N. de 
3 U only by wantlist. I give 60. 3. 64. 
68. Do not send first. 
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PORTUGAL 

«L/SBOA-60». INDIA - Os selos «nativos» 
(1871 a 1883) - pelo Sr. Coronel Vitorino 

Godinho 

Dentre as publica<;oes que a V Exposi
<;ao Filatelica Nacional motivou, destaca-se 
como uma das melhores, senao a melhor, 
o «catalogo actualizado dos exemplares que 
const:tuem 0 4." agrupamento (selos «nati
vos» da parlicipa<;ao do Ex.mo Sr. Coronel 
Vitorino Godinho). 

Em edi<;ao primorosa do Autor, e com 
apresenta<;ao impecavel e luxuo!ia, descre
vem-se os exemplares que constituiram 
nquele conjunto memoravel, que a todos 
de:xou a melhor das impressoes, que mui
los de nos nunca tinhamos visto, e que, 
provavelmente, so ,daquia algum tempo 
voltaremos a ter ocasiao de admirar. 

De facto, es:a V Exposi<;ao, veio per
mifr, como disse 0 Prof. Doutor Carlos 
Trinciio, «ao publico portugues 0 exame de 
colec<;oes que, embora portuguesas, so no 
estrangeiro sao conhecidas». 

o Catalogo da excelente participa<;ao do 
Sr. Coronel Vitorino Godinho auxiliava pre
cisamente 0 exame detalhado da sua colec
<;ao, e despertava «a curiosidade e 0 entu
siasmo pelos apaixonantes problemas ql e 
lao interessante colecciona<;ao pode susci
tar». 

Agradecemos 0 exemplar que nos foi ofe
recido, cumprimentando rvivamente 0 Sr. 
Coronel Vitorino Godinho, uma das gran
des figuras da filatelia portuguesa. 

DIA DO SELO - Tel1ldtica - COl1lpila9QO 
de Miguel Saraiva 

Destinado aos filatelistas tematicos, este 
folheto visa apenas indicar os selos emi
tidos ate ao fim de 1960, acerca do tema 
" lJia do Se!o». E de facto uma obra de uti
Iidade para os coleccionadores deste tema, 
por enquanto ainda pouco extenso. A nume
ra<;ao seguida e a do catalogo Yvert. 

Pelo 

Dr. Antonio d' Almeld a Figueiredo 

A. US TRIA 
J a no ano passado tivemos ocasiao de 

nos referir ao catalogo da tematica «Nossa 
Senhora na Filatelia». E este ana nada mais 
leremos do que repetir que a nova edi<;ao 
deste catalogo, feito por Josef Frantz Au
mann, e editado por Stephanus-Verlag
Viena - Augsburg, mais extensa e amplia
da, conserva a mesma beleza da anterior, 
nao so pela apresenta<;ao como pelo tern a 
e pelos motivos escolhidos nos diversos 
paises. 

as selos portugueses, sobretudo os do 
Continente, nao desmerecem em confronto 
com os do estrangeiro. 

FRANQA 
A 2.' edi<;ao do catalogo de bolso de 

selos de Sport, por series, editado por 
Henri Trachtenberg-Ivry (Sena), ao custo 
de 2,50 N.F., e urn pequeno Iivrinho, bern 
editado, no genero daquele a que acima 
nos .referimos, e, como aquele, noutro cam· 
po dn filatelia tematica, igualmente indis
pensavel. Alem de numera<;ao propria, in
dica tam bern a do catalogo Yvert. 

Indica quase sempre a tiragem das se
,ies, e os pre<;os referem-se nao aos selos, 
mas as series completas. 

Editado tambem-'por Henri Tranchten· 
berg, com as mesmas caracteristicas e pre<;o 
e apresenta<;ao do anterior, 0 catalogo de 
bclso do «Corre'o Aereo», por series, e, 
do mesmo modo, urn Iivro muito uti! aos 
co'eccionadores deste assunto. Melhor serb 
d;!signar eS 'e catalogo como da tematica 
. AviaGiic», porq~anto os selos de Portugal 
n."s 257/ 72 (Gago Coutinho e Sacadura Ca
bral), embora com avi6es', nao se destina
Fam a Correio Aereo, do mesmo modo que 
os comemorativos do Cinquentenario do 



FBdBraG80 PortuguBsa de Filatelia 

Dia do Selo 
Com 0 pedido de publica{:iio, recebemos 

da FederQ9iio Portuguesa de Filatelia: 

D~sde 1955 que a Federacao Portuguesa 
de Filatelia tern anualmente celebrado 0 
Dia do Selo. 

As datas tern variado, mas a experien
cia dos ultimos anos demonstrou ser a 
de 1 de Dezembro, a que melhor se presta 
a essa comemoracao. 

Quando em 1955 a Federacao Portuguesa 
de Filatelia ce!ebrou 0 primeiro «Dia do 
SeIo», explicou, numa sua circular, 0 que 
representava essa data para a Filatelia. Re
cordaremos agora, resumidamente, 0 que 
en lao se disse: «0 Congresso da Federacao 
Internacional de Filatelia, realizado no Lu
xemburgo, em 1936, decidiu celebrar inter
nacionalmente 0 "Dia do Selo», no primeiro 
domingo posterior a 7 de Janeiro de cada 
ano, em comemoracao da data do nasci
mento de Henrich von Stephan, fundador 
da Uniao Postal Universal. 0 Congresso de 
Paris, de 1937, reconhecendo a impossibi
lidade de urn dia fixo para todos os paises, 
resolveu dar a cada urn liberdade de esco
Iha da data». «No primeiro Congresso da 
Federacao Portuguesa de Filatelia, realizado 
em Lisboa no 1.0 de Julho de 1954, discu
tit:--se 0 problema de fixar ou nao uma 
data para 0 "Dia do Se~o» portugues, sendo -------------Aereo Clube de Portugal, cuja numeracao, 
de resto, esta errada. 

GRECIA 
. ANAlS DO CENTENARIO DA FILATELIA 
GREGA» (1860-1960), por Moise C. Constan

finis 
Deste livro, apenas podemos dar men

cao do seu aparecimento, e a curta refe
re:Jcia que e fornecida para a imprensa, 
dado que e to' almente escrito em grego ... 

Ao longo das suas 32 paginas, traca a 
historia da filatelia grega nos ultimos 100 
anos. Livro que demonstra sobejamente as 
d' ficuldades que uma lingua estranha, e 
mais ainda, l'ns caracteres de uso mundial 
tao limitado, opOem it difusao de conhe
cimentos. 

portugues - 1961 
sugeridas as de 24 de Marco (festa do Ar
canjo S. Gabriel, patrono dos filatelistas 
catolicos), 1 de Julho (dia em que entra
ram em curso, em 1853, os primeiros selos 
portugueses) e 27 de Outubro (data da assi
natura, em 1852, do Decreto que instituiu 
em Portugal a franquia previa das corres
pondencias, por meio de es ,ampilhas). 0 
Congresso julgou, porem, preferivel que 
a Direccao da Federacao fixasse, para cada 
ano, a data da cel~bracao do «Dia do Selo», 
atendendo aos caSos especiais que, anual
mente, possam jtlstificar essa celebracao 
num d'a determinado». 

Esperamos que os filatelistas portugue
ses, com tanto ou maior entusiasmo do que 
nos anos ante riores, colaborem nesta come
moracao, ja participando nas exposic5es fi
latelicas que se realizam nas diversas cida
des por.uguesas, ja inscrevendo-se nos al
mocos ou jantares de confraternizacao em 
que nesse dia ali haCKle reunir-se os res
pectivos filatelistas. 

Apelamos principalmente para os Clubes 
Filatelicos, e para os filatelistas a quem a 
Federacao Portuguesa de Filatelia solicitar 
que s·e incumbam da organizacao das come
morac6es do Dia do Selo nas varias loca
!idades do continente, ilhas adjacentes e 
ultramar, pedindo-Ihes que aceitem tal en
cargo, rodeando-se, se 0 julgarem conve
niente, doutros colaboradores de boa von
tade, de modo que as celebracOes possanl 
ter 0 mesmo bri!ho dos anos anteriores. 

A Federacao Portuguesa de Filatelia, 
aproveitando. este ensejo para agradecer .1 

... aliosa ajud'a que de tantos fiIatelistas rc
cebeu na celebracao dos «Dias do Selo» 
transactos, espera merecer este ana a mes
rna dedicada colaboracao. 

A Direc{:iio da Federa{:iio Portuguesa 
de Filatelia 

«PRAGA 1962» 
Tambem a Federacao Portuguesa de Fi

late'ia nos ccmunicou que a Federacao de 
FilateJ'stas Ch~coslovacos, com 0 patroci
nio da Federacao In :ernacional de Filatelia, 
organiza, de 18 de Agosto a 2 de Setembro, 
uma ExposiCao Filatelica Internacional, do!
nominada «Praga-1962». 



,f\NCJNCIOS 

SELDS 
P .. go 0"111. ...."rtug .. l I Vendo antigo' e mo-
e Ultramar. ColeccOes, derno-. Bons de·con-
pac(\tes, stocks e ao tos. Llsta de pre C; 0 S 
qullo. G R ATI S 

Ferreira da SUva - Pral;a do Municipio, 

32-5.' (Elevador) LlSBOA 
Telefon~ 366496 e 845759 

Grandes e pequenas quantldades l~ 
selos de Portugal ou _Ultramar Portu· 
gucs, troco por selos para B sua col~ 
Gao, mediante mancollsta 

SANCHO OSORIO 
RJe da Madalena. 80-3." - . LlSBe ... 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Treeo. 
ou compro, pagando bern. Resposta a secre
taria do Clube, ao n.· 22. 

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Treeo ou compro, pagando bern. Res
posta 11 secretaria do Clube, ao n.· 22. 

FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Ru. 
Nascimento Silva, 257 - Ipanema - Ri<
de Janeiro - Brasil - Permuta e compra. 
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises 
Sui Americanos. Prefere selos usados. Base 
Yvert. 

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

Vendo selos de Portugal e mtramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange!
ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte 
- Rua de MOl;amblque, 56-3.·-Esq.-Lls
boa - Telefone 842083. 

Tematicos, Cl minhos de Ferro, novos, 
des io ror trr - li OU compra, propostas :3 

RAUL SOARES , R. G: ::1:::; da Sil':a, 9-r/c 
Esq., Lisboa 1. 

ECONOMICOS 
Por selos comemorativos de Portugal e 

Ultramar, novos e usados (aceito ate 100 do 
mesmo), dou 30% mais em comemorativos 
11 minha escolha, da Europa, com «Europa», 
Jogos Olimpicos, tematicos, etc. Base Yvert. 

·Por selos de animais, aves, borboletas, pei
xes, flores, frutos, do Ultramar Portugues, 
dou 100% mais. Faz remessas registadas 56 
quando superiores a 100 NF; para valor 
inferior, remessas simples. Respondo sem
pre, maximo 8 dias ap6s a recep~ao. Muito 
serio. Correspondencia em frances, alemao, 
espanhol e portugues. MAZZACHIODI, B. 
P. 117 BASTIA (Corse), Fran~a. 

Deseo ser~es nuevas comple.as de Por· 
tugal, Alemania, Francia, Hungria, Checos
lovaquia e Italia, base Catalogo Yvert 1961. 
Doy Espana, Guinea, Hni, Sahara, Marrtfe
cos y Europa. Nicolas Miranda - Amparo 
88 - Madrid 12 - Espana. 

I wish complete in : sets of Portugal, 
Germany, France, Hungary, C.S.R. and Ita
ly. Base Yvert Catologue 1961. I give Spain, 
Guinea, Ifni, Sahara, Marroco and Europe. 
Nicolas Miranda - Amparo 88 - Madrid 12 
-Spain. 

Cambio sell os comunes de Espana en 
atados, tacos, paquetes . de 100 del mismo 
numero, por igual cantidad de Portugal u 
otra Nacion. Gil Ruiz, Padre Calatayud, 13, 
Pamp.;ona (Esp,ana). 

ExchaJ:Jge of stamps 100/100 countries. 
HaJ:Js Patocka, Wien 3, Kleistgasse 15/20, 
Austria. 

Desejo manter qualquer espeCle de cor
respondencia, preferindo selos novos e usa
dos, mas que sejam comemorativos, com 
mo~as e rapazes estudantes de todo 0 pais. 
Em troca ddiI selos comemorativos do Bra
sil. Geraldo Mendes Costa - Rua Capitao 
Paiva, 431 - Caratinga - Minas Gerais
Brasil. 

RICARDO PENA ASSIS - Rua J oao Pi
nheiro, 375 - Caratinga - Minas Gera's-
Brasil - Desejo trocar selos com coleccio
nadore3 de todo 0 mundo. Resposta ga
rlntidl. 

Filatelistas! Deseo Portugal. Dc,y Espana. 
Prancia y sus Colonias e Italia. A. CINTAS 
- S:erpes, 15 - Sevi!la (Espana). 
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S'zenando Lopes da Silva - Vila Ferro
viaria 411 - Cabedelo - P. B. - Brasil
Desejo correspondentes em todo 0 mundo 
para permutas de selos. Correspondencia em 
portug: es e espanhol. 

Tro·::o selos usados, com todos os Paises. 
Envie 100-200, e recebera igual quantidade, 
dou Espanha, Fran<;a e Belgica. Joaquim 
Alvarez Carrasco. Seijas, Tuy, Pontevedra, 
Espanha. 

Jose Roberto Fernandes - Av. Presi
den e Wilson, 10-Santos - Brasil - De
seja trocar com coleccionadores portugue
ses. Selos novos de todo 0 mundo. Base 
Yvert. 

Jorge Coelho Pinto - Caixa Postal 313-
Recife - Pernambuco - Brasil - Compra
dor ocasional de pequenos lotes de selos 
aereos e comemorativos de Portugal e UI
tramar. 

IcOMPRAMOS - VEMDEMOS-I 
I BelOs novos e usadoB de Portugal 

e Ultramar. 

II 

Sobrescritos de 1.° dla e Postals MAxlmoll 

MunEn- Mundo Filafelico 
e s/ gerencla 

atenderiio com prazer os seus pedl
dOB e mancolistas pelo corrl<lo, e na 

Rua Alexand re Herculano. 53." 

Tele{. 57893 Apart3do 2113 
LISBOA 

HENRIQUE MANTERO ~ 
Encontra-se semp,re as ordens de 
todos os fiIatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 

Pra9a da Alegria, 58-2.o-A 
Telefone 28176 

LISBoA 
Selos CI.§ssicos. Modernos. Tematic:os 

COMPRA, TROCA e VENDE 

Wal!er Bercht - Caixa Postal, 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do Sui - Brasil. De
sejo trocar selos usados de todo 0 mundo. 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
a,imais. f10res e crian<;'as, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ou selos em 
geral. Corr. port., ingl., esp. e alemiio. 

SOBRESCRITOS 

DE 1 0 DIA 

o maior sortido portugues 

...... ..... ...... 

Pedidos d Secretaria do 

C L U B E F I LA T E LlC 0 

o E PORTUGAL 

A V ISO 
COLECCIONADORES DE CAIXAS 

DE FOSFOROS 

Reunio::!s para trocas as 6." feiras, 
das 21 as 23 horas. 

Na Sede do 

CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 
Av. Almirante Reis, 70·3.· 

LIS BOA 



'\ 

T E LEGRAMAS 
~~-----------------------

• FRANCA: 0 MinistlO dos Correios e 
Telecomunica~5es decidiu criar uma emis
sao sabre filatelia, a transmitir todos as 
quinze dias na Televisao Franc·esa. Assim, 
as telespectadores franceses tern 0 enseio 
de ver e ouvir, nos «ecI1ans» dos seus apare
Ihos, noticias sobre novas emissoes a sair, 
exposi~6es, conselhos aos novas, etc., etc 
Para quando a inc1usao de urn programa 
semelhante na nossa Televisao? 

eTivemos 0 prazer de verificar que 0 
orgao Gficial da Federa~ao Francesa de Fi
latelia se referiu, na sua Sec~ao de Novida
des, a03 novas selos de Mo~ambique como 
sendo selos de «PORTUGAL-Territorio do 
Ultramar». Quando sera que a nossa Fede
ra{:iio Portuguesa de Filatelia toma a inicia
tiva de contactar com as suas congeneres, 
assim como com as casas editoras de cata
logos, para que acabem com a malfadada 
designa~ao de Colonias? 

• Gerard Philipe, 0 consagrado actor do 
cinema frances, vai ter a sua efigie num se-
10 a emitir pelos Correios Franceses. Este 
selo faz parte de uma serie de 5, que come
moram a realiza~ao do 5." Congresso Mun
dial da Federa~ao Internacional dos Ac~o· 
res. Outros consagrados actores, tais como 
Raimu, Rachel, Talma e Champmesle, tam
bern passarao a historia filatelica. 

o Lucien Berthelot, num artigo publica
do na «La Philatelie Fran~aise» , sugere a 
adop~ao do formato 45xl00mm., como soen
do a tamanho mais aconselhavel para 0 

colecdonamento das flamdas turisticas, 
ilustradas ou nao. 

ca INGLATERRA: A Royal Philatelic 
Society abriu as suas portas, em Janeiro 
ultimo, para expor, pela prime:ra vez, uma 
colec~ao tematica, de Jogos Olimpicos, per
tence,te a Ernest Trory, de Brighton . 

• ITALlA: Em 16 de Setembro de 1961. 
realizar-se-a, em Napo!es, l: ma Exposi~ao 
subordina:la ao tema . EUROPA», e que sera 
simultfmeamente urn Sa'ao Filatelico dos 
Estados Afric:nos. 

• MoNACO: 0 Grande Premia doe Arte 
Fi~atelica de 1960 foi concedido ao selo da 
Gra-Bretanha de 1 Libra , n." 286 do Catalo
go Yvert. Es e se'o foi cons'd ~ rado 0 mais 
bela r -'o da C:lropa e do Mundo, emithlo 
em 1959. 

Os premios Continentais para a Asi:J, 

J 

Pelo 

DR. ROMANO 'CAMARA 

Africa, America e Oceania, foram atribui
dos, respectivamente, ao selo do Laos de 
0,70 K, n." 53 Yvert, ao selo de 23 pro emi
tido pel a Republica Independente do Con
go, n." 135 Yvert, aos selos de 1 peso de cor
reia aereo da Argentina, n." 50, e finalmen
te ao selo de 1,6 sh. das ilhas F:dji. 

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS 

F. Lime & C.· Suers., lde. 

Av. da Llberdade, 85-1.· Esq. 
LISBOA.2 

Tel·fon •• {= 



FALECIMENTOS 
PINTOR PEDRO GUE,DES 

Foi muito sent ida, nos meios artisticos, 
o falec:mento do art:sta Pedro Gt:edes (Pe
dro da Fonseca Guedes, de seu nome), urn 
dos mais representativos valores da pintura 
figurativa. 

Natural de Macau, de onde veio com 
cerca de urn ana de idade, contava 86 anos, 
setenta dos quais dedicados 'as artes plasti
cas. Educado na Casa Pia, par proposta 
des .e estabelecimento, em reconhecimento 
pelos seus meritos, frequentou a Escola 
de Belas-Artes, com 0 melhor aproveitamen
to, sendo discipulo de Simoes de Almeida 
(tio) e de Veloso Salgado. 

Part;cipou em grande numero de expo
si!;oes colectivas e individuais, revelando-se 
sempre urn artista esclarecido, de forte per
sonalidade e consciencia, e, merce des
tes predicados, conquistou gerais simpatias 
e as melhores louvores. Obteve as melhores 
dis :in!;oes nos certames em que tom au par-

te, desde a medalha de aura a de cobre. 
Esta representado nos Museus de Arte Con
temporanea e da Cidade. Urn dos saloes 
da Camara Municlpal de Lisboa guarda urna 
das suas obras mais notaveis, «Viriato e 
as seus companheiros lusitanos na Serra 
da Estrela», em que as suas altas faculda
des artisticas estao bern evidenciadas. 

Pedro Guedes foi fundador do Grem'o 
Artistico, a qt:e sucedeu a Sociedade Na
cional de Belas-Artes, de que foi director 
e urn dos melhores animadores das suas 
realiza!;Oes artisticas. Era pai das sr.'s D. 
Virginia Ilda Cardoso Guedes e D. Fer
nanda Cristina Cardoso Guedes. 

Pedro Guedes foi a autor dos desenhos 
dos selos comemorativos da funda~ao da 
Dinastia de Avis e do 1.0 centenario do nas
cimento de Guerra Junqueiro, e, tambem, 
do emblem a do nosso clube. 

A familia enlutada, apresentamos senti
dos pesames. 

A SEVERA 

• 

RUA Dl:..S GAVEAS, 55-5'7 * LISBOA 

TELEF.34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANTE T1PleO 

RESTAURANT TYPlaUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TO UTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 
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LEGISLACAO 
MINISTERIOS DO ULTRAMAR 

E DAS COMUNICAQ6ES 

PORTARIA N.o 18545 
23 de JlInllO de 1961 

Mand:l 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelos Ministros do Ultramar e das 
Comun:ca~6es, nos termos do artigo 2.° 
do Decreto-Lei n.O 31.421, de 26 de Julho 
de 1941, ot.:vido 0 Ministro da Defcsa Na
cional: 

I." - Que sejam isentos temporariamen
t~ do pagamento de porte e de sobretaxa 
aerea as cartas e b:Jhetes postais com cor
respondencia de indole familiar que fo
rem expedidos para qualquer ponto do ter
ritorio portugues pelo pessoal dos tres ra
mos das for~as armadas ou das corpora
~6es militarizadas d·estacadas nas provin
cias ultra marinas, bern como os expedidos 
do Con.ine:1te e Ilhas Adja:entes para aque
l<! pessoal pelos familiares e madrinhas dp 
guerra nas condi~6es seguintes: 

a) - Nao ultrapassarem 3g. de peso; 
b) - Quando origimirios do continente e 

ilhas adjacentes, serem entregues, em mao, 
nas esta~6es ·dos C.T.T. nas condi~Oes a es
tabelecer pela respectiva Administra~ao
-Geral; igual procedimento pode ser adop
tado pelas direc~6es ou reparti~6es cen
trais dos C.T .T.U. quando aqueles objectos 
pos ,ais foram expedidos das provincias ul
tramarinas, se outro nao for julgado mais 
adequado; 

c) - Serem despachados pel os comandos 
militares para transporte pda For~a Aerea 
au, em casos excepcionais, pelas compa
nhias de navega~ao aerea, de preferencia 
nacionais, sem encargos para os servi~os 
postais. 

2."- Tendo em aten~ao as facilidades de 
manipula~ao postal e outras exigencias do 
serv:~o, as modelos e indica~6es exteriores 
dessas cartas e bilhetes postais sejam es
tabelecidos por acordo entre os C.T.T., os 
C.T.T.U. e as au:oridades militares. Fica 
entendido que os comandos militares, quan
to ao pessoal referido no n.O 1.°, e a enti-

dade civil que aqueles coma..,dos vierem a 
designar, quanto a familiares e madrinhas 
de guerra, tomarao as providencias neces
sarias para fornecer aos interessados 0 pa
pel d·e escrita con forme os modelos em 
questao. 

3.° - De acordo com as condi~6es locais, 
a distribui~ao dos objectos de correspon
dencia referidos no n." 1.0 possa ficar a car
go dos servi~os postais de destin~, em con
di~6es a estabelecer entre os CTT, os CTTU 
e as autoridades militares. 

Min:sterios do Ultramar e das Comuni
ca~6es, 23 de Junho de 1961- 0 Ministro do 
Ultramar, Adriano Jose Alves Moreira. - 0 
Ministro das Comunica~6es, Carlos Gomes 
da Silva Ribeiro. 

Para ser publica do no Boletim Oficia! de 
todas as provincias ultramarinas. - A. Mo
reira. 

ESTAO A VENDA 0'S AEROGRA
MAS PARA OS SOLDADOS EM 

sERvrgo NO ULTRAMAR 

Come~ou, na sede do Movimento Nacio
nal Feminino, a rua Presidente Arriaga, 6-
_1.", a distribui~ao dos aerogramas isentos 
de franquia para a correspondencia trocada 
entre as mili:ares portugueses destacados 
nas provincias ultramarias e seus tamilia
res e madrihas de guerra. 

Este regime de isen~ao foi estabelecido 
pela portaria n." 18545, de 23 de Junho, as
sin ada pelos ministros do Ultramar e da!> 
Comunica~6es. 

o Movimento Naciona! Feminino env:ou, 
a todas as suas comissOes distritais e con
celhias, aerogramas para serem vendidos 
nas diversas localidades do Pais. 

Esc:arece-se qt.:e, em Lisboa, os in teres
sados podem dirigir-se a sede .daquele Mo
vimento, a fim de adquirirem as cartas que 
sao vendidas, prontas a utilizar, sem mais 
encargos, ao pre~o de $20. 

Nas provincias ultra marinas os aerogra
mas serao distribuidos gratuitamente aos 
soldados. 
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UINISTERIO DAS COMUNICA
Q6ES 

Administragiio Geral dos Co rreios , 
Telegrafos e Telefones 

PORTARIA N." 18.482 
22 de Maio de 1961 

Foi determ:nado: 
1.0 - Que sejam suprimidos e retirados 

de circula!;ao os bilhetes postais simples 
das taxas de $50 e 1$20 e de resposta paga 
das taxas de 2x$50 e 2xl$20, criados pela Por
taria n . 12.641, de 18 de Novembro de 1948. 

2.° - Que sej am criados e postos em cir
cula!;ao bilhetes-postais de resposta paga da 
taxa de 2x$50 com as caracteristicas fixadas 
na Portaria n.O 15.866, de 1 de Maio de 1956, 
e a altera~ao constante da Porta ria n.O 
16.254, de 13 de Abril de 1957. 

3." - Que sejam criados e postos em cir
cula!;ao bilhe:es-postais simples e de res
posta paga das taxas de 1$50 e 2x$50, com 
as seguintes caracteristicas : 

a) As dimensoes serao de 15cmxlO,5cm; 
b) 0 rosto contera: 
Ao alto, as palavras «Bilhete Postal», de

senhadas em letra romana e impressas '\ 
preto; a direita, 0 selo de franquia de 1$50 
da emissao ordinaria em vigor. 

Uma linha vertical a 5 cm da margem 
esquerda divide a superficie res :ante em 
dc·as zonas: a da esquerda, destir.ada as 
indica!;oes do «Remetente. , leva esta pala
vra impressa na parte inferior, 11 direita, 
em letras romanas; a da direita e preenchi
da com cinco linhas horizontais, levan do a 
palavra «Endere!;o» na parte inferior, 11 es
querda, tam bern em letr:!s romanas. 

Todos estes elementos sao impressos na 
cor dominante do selo de franquia. 

DIRECQAO-GERAL DE OBRAS 
POBLICAS E OOMUNICAQ6ES 

Servigos de Valores Postais 
PORTARIA N." 18.588 

Manda 0 Govemo da Republica Por:u
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mas do artigo 2.° do Decreto n.D 37.050, de 
8 de Setembro de 1948, que sejam emitidos 
e pastas em c:rcula!;ao na provincia de Ca
bo Verde selos de franquia postal tendo co
mo motivos os escudos das armas de cida
des e vilas daquela provincia, com as di-

mens6es de 34,5mmx28,6mm, nas quantida
des, taxas e cores seguintes: 
Cidade da Praia: 

3.000.000 da taxa de $05 - preto, verde, 
ouro, prata, azul, vermelho, purpura e ro
sado. 
Vila de Nova Sintra: 

2.000.000 da taxa de $15 - preto, azul, 
prata, ouro, vermelho, azul-claro e verde. 
Vila da Ribeira Brava: 

1.500.000 da taxa de $20 - preto, azul, ou.
ro, prata, purpura, rosa, sepia, amarelo
-torrado, verde e vermelho. 
Vila de Assomada: 

1.000.000 da taxa de $30 - preto, prata, 
ouro, verde, vermelho, purpura, azul e lilas . 
Vila do Maio: 

1.000.000 da taxa de 1$- preto, prata, ou
ro, v·ermelho, azul, verde-claro e verde. 
Cidade do Mindelo: 

400.000 da taxa de 2$ - preto, prata, azul, 
vermelho, verde e amarelo-palha. 
Vila de Santa Maria: 

400.000 da taxa de 2$50 - preto, prata, 
ouro, azul, amarelo-claro, verde e verme
Iho. 
Vila das Pombas: 

300.000 da taxa de 3$ - preto, prat:!, 
verde, castanho-claro e vermelho. 
Vila de Sal-Rei: 

200.000 da taxa de 5$ - preto, prota, ou
ro, azul, vermelho, azul-ultramarino e ver
de. 
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Vila do Tarra/al: 
80.000 da taxa de 7$50 - preto, prata, DU

ro, verde, sepia e vermelho. 
Vila Maria Pia: 

70.000 da taxa de 15$ - preto, prata, DU
ro, azul, raxo-c1aro, verde e vermelho. 
Cidade de S. Filipe: 

50.000 da taxa de 30$ - preto, prata, Olr 

ro, azul, vermelho, verde e amarelo-dou
rado. 

Ministerio do Ultramar, 11 de Julho de 
1961. - Pelo Minislro do Ultramar, Joao 
cia Costa Freitas, Subsecretario de Estado 
da Administra<;ao Ultramarina. 

Para ser publicado no Boletim Oficial de 
Cabo Verde. - Costa Freitas . 

DIREC(;AO-GERAL DE OBRAS 
PuBLICAS E COMUNICA(;OES 

Servi~os . de Valores Postais 
PORTARIA N.o 18.593 

Manda 0 Governo da Republica Portu
gU 2sa, pelo Ministerio do Ultramar, nos ter
mos do artigo 2.° do Decreto n.· 37.050, de 
8 de Setembro de 1948, que sejam emit:dos 
e postos em circula<;ao, na provincia de 
Macau, 200.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogra
mas), da taxa de 26 avos, confeccionados 
em papel de escrita b'ranco, no formato de 
250mmx175mm (abertos), com cercadura a 
verde e vermelho, brasao e texto a preto, 
C 0 fundo a sepia, reproduzindo dis:ribui
dor·es de corresponde.ncias, sendo 0 selo, 
com as dime:1soes de 29mmx19mm, em que 
se reproduz 0 farol da Guia, daquela pro
vincia, impresso a preto e amarelo-claro. 

Minister'o do Ultramar, 12 .de Julho de 
1961. - Pelo Ministro do Ultramar, Joao da 
Costa Freitas, Subsecretario de Estado da 
Administra<;ao Ultramarina. 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 

Telef. 834108 

Ll8BO.\ (PORTUGAL) 

Para ser publicada no Boletim Oficial de 
Macau. - Costa Frei:as. 

DIRECQAO-GERAL DE OBRAS 
PuBLICAS E COMUNICAQoES 

Servi~os de Valores Postais 
PORTARIA N.D 18.594 

Manda 0 Govcr;Jo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mos do artigo 2." do Decreto n.O 37.050, de 
8 de Setembro de 1948, qu·:! sejam emitido5 
e postos em circula<;ao, na provincia de An
gola, 500.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogra
mas), da taxa de 1$50, confeccionados em 
papel de escri.a branco, no formato de 
250mmx175mm (aber.os), com tarja a verde 
e a vermelho, brasao e texto a preto e 0 

fundo a azul, reproduzindo flores do algo
doeiro, sendo 0 selo, com as dimensoes de 
23mmx22mm, em que se reproduz 0 edificio 
dos CTT de Benguela, impresso a preto e 
amarelo-c1aro. 

Ministerio do Ultramar, 12 de Julho de 
19661. - Pelo Ministro do Ultramar, Joao da 
Costa Freitas, Subsecretario de Estado da 
Admin:stra<;ao Ultramarina. 

Para ser publicada no Boletim Oficial de 
Angola. - Cos.a Freitas. 

DIRECQAO-GERAL DE OBRAS 
PuBLICAS E COMUNICAQoES 

Servi~os de Valores Postais 
PORTARIA N.D 18.615 

Manda 0 Governo da Republica Portll
guesa, pe:o Ministro do Ultramar, nos ter
mos do artigo 2." do Decreto n.O 37.050, de 
8 de Setembro de 1948, que sejam emitidos 
e postos em c!rcula<;ao, na provincia de An
gola, 500.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogra
mas), da taxa de IS, confeccionados em 
papel de escrita branco, no formato de 
250mmx175mm (abertos), com tarja a verde 
l! vermelho, brasao e texto a preto, e 0 fun
do a verde-musgo, reproduzindo coqueiros, 
sen do 0 selo, nas dimensoes de 23mrnx20mm 
em que 5e r·epro:!uz a csta<;ao meteorol6gi
ca do DU:1do, impresso a azul -prussia-c:aro 
e preto. 

Ministerio do U:tramar, 24 de Ju1ho de 
1961. - Pelo Ministro do U'tramar, Manuel 
Rafael Am3ro da Cmta, Subse:retario de 
Es ado do Fcmento Ultramarino. 

Para ser publicada no Bcletim Oficial de 
A:lgola. - A. da Cost:l. 



SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL 
To collectors Interested In fine stamps we are able to offer an appro~al service 
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the following . 
periods: -

British Commonwealth - 1840/1951. 
All other countries - Mainly 1843/1880, particularly Imperforates. 

Below we list some of the countries In which we are particularly strong at the moment· 
References essential. 

Afghanistan 
Austria 
A ustrlan Italy 
Argentine 
Belgium 
Brazil 
Boll"la 
Chile 
China 
Colombia 
Colombia States 
De~mark 

~fnl~~d 
France 
France Used 

Abroad 

French Colonies 
Greece 
Germany 
German States 
Hungary 
Italy 
ItallRn Ptates 
Japan 
Luxembourg 
Mexico 
Mongolia 
Mongolia Used 

In China 
Norway 
Netherlands 
Netherlands Indies 

Peru 
Poland 
Portugal 
Portuguese Outr. 
Roumanla 
Russia 
Spain 
Sweden 
Tibet 
Turkey 
U.S.A. 
Uruguay 
Venezuela 
Great Britain 
Great Britain Used 

Abroad 

British Guiana 
Canada 
Ceylon 
Hel\goland 
Hong Kong 
India and I.E.F. 
New Zealand 
New South 

Wales 
Palestine 
!;t. Helena 
South Africa 
South Australia 
South· West 

Africa 
Vi ctorIa 

1. A. L. FRANKS, LTD 
" 180 FLEET STREET. LONDON. E.C.% 

') 
200 yards from the Law Courts Holborn 0274 ---



o SUPLEMENTO .. 1 1 • 
" AO CATALOQO YVERT & TELLIER 19,,1 

FRANgA E COMUNIDADE 
FRANCESA 

FRAN<:;A 

1961-Celebridades, Du Guesclin; Poyet; 
Coulomb; Drouot; Dawllier; Apolii
naire. 

1293 15+5c; 1294 20+ IOc; 1295 20+ 10c; 12% 
30+1Oc; 1297 45+10c; 1298 50+15c. 

N.o, 1293 a 1298 3.60 » 
1961-Colllediantes franceses Champl1lesie; 

Talma; Rachel Rail1lu; Gerard Phi
lipe. 

1299 20c; 1300 30c; 1301 30c; 1302 SOc; 1303 
SOc. 

N .o, 1299 a 1303 2.70 » 

ANDORiRA 
1961-Brasoes e Paisagens. 
154 5c; 155 10c; 156 15c; 157 20c; 158 25c; 
159 30c; 160 45c; 161 SOc; 162 65c; 163 8Se; 
164 If. 

N.'" 154 a 164 6.75 » 

Correio Aereo 
1961-Vale de Indes . 
5 2f; 6 3f; 7 Sf. 

N. 5 a 7 
Multa 

1961-Tipo de 1946-50. 
42 5c; 43 10c; 44 20c; 45 SOc. 

N."' 42 a 45 
CAMBODJA 

1961-"Viva a Paz; Bandeira. 
101 1.50r; 102 5r; 103 7r. 

N.o, 101 a 103 

GAMAROES 
1961-Adl1lissiio na O.N.U. 
317 15f; 318 25f; 319 85f. 

N.''' 317 a 319 

CENTRO AFRICANO 
(Republica) 

1961-Borboletas. 
3A SOc; 3B If; 3C 2f; 3D 3f. 

GABAO 
Correio Aereo 

1961-Ave. 

15. » 

130 " 

6. » 

3.75 " 

4 50f 50. » 
ALTO VOLTA 

1961-Dia Mtt:uJ:al da Metearologia. 
93 25f 0.75 » 

LAOS 
1961-Hol1lenagel1l ao defunto rei SisavqJlg. 
71 4K; 72 6.50K; 73 9K; 7~ 22K. 

N.o, 71 a 74 4.25 » 
MAUl 

Corre:o Aereo 
1961-Vistas diversas. ' 
12 l00f; 13 200f ; 14 500f. 

N.n. 12 a 14 24. l' 

MAURITANIA 
1961-Actividades tradicionais ou animt,lf~ 

diversas. 
139A SOc; 141A 3f; 141B 4f; 145A 25f; 1~ 
85f. 

N.o' 139A a 148A 3.85 I> 

MdNACO 
1961-Congresso Mundial de Aquariologia. 
551 25c 0.38 , 
1961-Ordem de Malta. 
552 25c 0.38 !' 
1961-UNESCO - Monul1lentos da Nubia. 
553 SOc 0.75 , 
1961-Protect;iio aos animais. 
554 25c 0.38 n 
1961-50.° aniv. Rally automcivel. 
555 If 1.50 , 
1961-30." an,iv. Rallye autol1lcivel a Monta, 

Carlo. 
556 If 1.50 'I 
1961-Retrospectiva autol1lovel. 
557 lc; 558 2c; 559 3c ; 560 4c; 561 5c; 562 
10c; 563 15c; 564 20c; 565 25c; 566 30c; 567 
45c; 568 SOc; 569 65c ; 570 If. 

N.''' 557 a 570 5.75 » 

Correio Aereo 
1961-Tipo K Santa Devote. 
77 3f; 78 Sf. 

N."· 77 e 78 12 » 

204 25f. 

1961-Costumes. 

SENEGAL 

EUROPA 
ALBANIA 

545 11; 546 1.501; 547 6.501; 548 111. 
N.o, 545 a 548 

ALEMANHA 
(Berlim Ocidcntal) 

1J61-Louise Schoder. 
177 20p 

0.75 ~ 

4.15 » 

0.60 • 
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ALEMANHA OCIDENTAL 
(Republica Federal) 

1961-S. lorge, padroeiro do esclltismo. 
219 lOp 0.30 • 

ALEMANHA ORIENTAL 
(Republica Democnitica) 

1961-A pesca no mar. 
532 lOp; 533 20p; 534 25p; 535 40p. 
1961-15.· aniv. do Partido SociaJista da Ale· 

man'ha. 
536 20p 
1961-100.· lardim Zoologico 
537 lOp; 538 2Op. 

0.30 • 
de Dresde. 

N.''' 537 e 538 
1961-0 1.· Cosmonauta. 
539 lOp; 540 2Op; 541 25p. 

N.''' 539 a 541 
1961-Pioneiros em Erfurt. 
542 1O+3p; 543 20+10; 544 25+10. 

N.''' 542 a 544 
AUSTRIA 

1961-Herois da Liberdade. 

1.60 » 

3. » 

4.25 » 

925 1.505 0.60 » 
1961-Conferencia Ellropeia dos Ministerios 

dos Transportes em Viena. 
926 35 1.15 » 
1961-100.· da Casa dos Artistas. 
927 15; 928 1.505; 929 35; 930 55. 

N.·· 927 a 930 4. » 
Correio Aereo 

1961-Exposir;ao Aerofilatelica de Viena. 
62 55 1.90 » 

BELGICA 
1961-Animais do Zoo de Anvers. 
1182 40+ 10c; 1183 1.50f; 1184 2.50f; 1185 
2.50+lf; 1186 3+lf; 1187 4+2f. 

BULGkRIA 
1961-logos Universitdrios de Sofia. 
1068 4c; 1069 Sc; 1070 16c; 1071 45c; 1072 
1.251u 1073 21. 

N.''' 1068 a 1073 5. » 
idem - nao denteados. 
1074 4c; 1075 Sc; 1076 
1.251; 1079 21. 

16c; 1077 45c; 1078 

N.·· 1074 a 1079 15. » 
Bloeos 

1961-logos Universitdrios de Sofia. 
8 51 18.50 » 

CHECOSLOVAQUIA 
1961-40." aniv. do partido comunista. 
1150 30h; 1151 30h; 1152 30h; 1153 60h; 1154 
60h; 1155 60h. 

N.·· 1150 a 1155 3.50 " 
DINAMARCA 

1961- Frederico IX. 

398 200 399 300; 400 600; 401 706. 
N.''' 398 a 401 

ESPANHA 
1961-Dia MlIndial do Selo. 
1021 25c; 1022 Ip; 1023 lOp. 

2.75 ~ 

N .U' 1021 a 1023 1.75 » 
1961-100." aniv. do nascimento de Vasquez 

de Mel/a. 
1024 Ip; 1025 2.30p. 

N.·· 1024 c 1025 0.60 » 
Bloeos 

1961-3." cent. da morte de Velasquez. 
21 80c (+30~) 1017 ; 22 Ip ( + 40c) 1018; 23 
2.50p (+Ip) 1019; 2410p ( H p) 1020. 

N."' 21 a 24 10. 
FINLANDIA 

1961-Restaul'ar;ao do Castelo de TlIrkll. 
508 125m 3.75 » 
1961-75.u aniv. da Caixa de Depositos. 
509 30m 1. " 
1961-0rganizar;iio da Estandardizar;uo. 
510 30m 1. 

HUNGRIA 
1961-lnaugurar;uo do movilllento desporti-

vo Gyorgykillian. 
1403A Ho 0.40 » 
1961-0 11." Coslllonauta. 
1420 Ifo; 1421 2fo. 

N." 1420 e 1421 5. » 
1961-1." de Maio. 
1422 Ho; 1423 2fo. 

N."· 1422 e 1423 1.50 » 
1961-Venusik. 
1424 40fi; 1425 6Ofi; 1426 800fi; 1427 2fo. 

N.U' 1424 a 1427 5. 
ITALIA 

1961-19." cent. do nascimento de PUllio. 
853 301 0.60 » 
1961-Cent. da morte de Ippolito Nievo. 
854 301 0.60 )l 

LIECHTENSTEIN 
1961-Vistas e Igrejas. 
342A 5r; 34SA 40r. 

N.·· 342A c 34SA 1. 
1961-0s Minnesillger. 
359 15r; 360 25r; 361 35r; 362 Ip; 363 1.50r. 

N.''' 359 a 363 12. 

LUXEMBURGO 
1961-Tipo de 1960; gra-DlIquesa Carlota. 
58C \ IO~; 580B 20c; 583A. 

N.U' 580A a 583A 0.50 » 

r:6l-Pl'Otecr;iio aos animais. 
594 If; 595 1.50f; 596 3f; 597 8.50f. 

N :" 594 a 597 3. 
1961-Vistas diversas. 
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598 2.5m; 599 2.5m. 
N.·' 598 e 599 

NORUEGA 
1961-7." cellt." da Haakonslwlle. 
413 456; 414 IK. 

N.~ 413 e 414 

PAISES BAIXOS 
ROLANDA 

1. » 

2.25 » 

1961- Serie de beneticellcia - Pdssaros. 
733 4+ 4c; 734 6+4c; 735 8+4; 736 12+8; 737 
30+ 10. 

N."' 733 a 737 2.50 » 

POLONIA 
1961-Cidades Itistoricas. 
1057 A 60gr; 1058A 90gr. 

N." 1057A e 105SA 0.65 » 
1961-30.' Feira de Poznan. 
1092 40gr ; 1093 1.50z. 

N.''' 1092 e 1093 0.75 » 

ROMENIA 
1961- Marin/ta Mercante. 
1739 20b; 1740 40b; 1741 55b; 1742 11; 1743 
1.551; 1744 1.75!. 
N.~' 1739 a 1744 8. » 

1961-40." aniI'. do partido CUlIllmista. 
1745 35b; 174655b. 

N."' 1745 e 1746 l.35 » 

Correio Aereo 
1961- Desportos de Montanha. 
\33A lOb; \33B 20b; 133C 25b; \33D 40b; 
I33E 55b; \33F 11; \33G 1.55!. 

N.''' 133A a 133G 12.50 D 

B~OC05 
1961-40." AniI'. do partido cOl1umista. 
50 11 l.75 " 

RuSSIA 
1961-Tipo do n." 2352. 
2352A 3K 0.75 " 
1961-Costumes regionais. 
2356B 2K; 2356C 3K. 

N."' 2356B e 2356C 1.15 " 
1961-Venusik. 
2378A 10K 2.25 » 
1961-0 I." Cosmonauta. 
2378B 3K; 2378C 6K. 

N."' 2378B e 2378C 2.25 " 
1961-Dia da Liberdade em Atrica. 
2385 4K; 2382 6K. 

N.''' 2381 e 2382 2.25 » 
1961-Lw1llIl1tba. Selo de 1960 sobrec. 
2383 4KS. 40K (2333) 0.90 " 
1961-Tagore. 
2384 6K l.35 » 
1961-91.· aniv. do nascimento de Lenine. 
2385 4K 0.90 » 

- . SAO MARINO 
1961-A car;a atraViis dos seclilos. 
510 11; 511 21; 512 31; 513 41; 514 51; 515 101; 
516301; 517 60:; 518 701; 519 1I5!. 

N."' 510 a 519 5. » 

SUECIA 
1961-Tipo ii regravado Gustal'o VI. 
459 156; 460 206; 461 300. 

N."' 459 a 461 130 " 
1961-250." aniI'. do nascimento do pintor 

Carl Gustat Pilo. 
462 306; 463 l.40K. 

N."' 462 e 463 3.50 » 
1961-2." cent. da morte de Jonas Alstror

nero 
464 156; 465 906. 

N.''' 464 e 465 2.25 » 

SUICA 
1961-Propdtria: emblema da eternidade; 

cristal de Fillorina; peixe petriticado; 
cristal de LaZlilite; teto petriticado. 

677 5+5c; 678 10+ 10: ; 679 20+ IOc; 680 
20+IOc; 681 50+ lOe. 

N."' 677 a 681 3.60 » 
1961-Aniversdrio da Revolllr;UO. 
1582 30K; 1583 4OK; 1584 60K. 

N.''' 1582 a 1584 l.50 » 
1961-50." aniI'. da aviar;ao militar. 
1585 30K; 1586 40K; 1587 75K. 

N.''' 1585 a 1587 1.75 » 

YOGUSLAVIA 
1961-Conterencia internacional da Energia 

Nuclear. 
842 25d 0.50 » 
1961-Flora medicinal. 
843 10d; 844 15d; 845 20d; 846 25d; 847 40d; 
848 50d; 849 6Od; 850 80d; 851 lOOd. 

Beneficencia 
1961-Semana da Cruz-Vermelha. 
45 2d; 46 2d. 

N."' 45 e 46 0.20 » 

AFRICA, AMERICA, ASIA, 
OCEANIA 

AFRICA DO SUL 
( Republica) 

1961-Assuntos diversos. 
246 lh c; 247 lc; 248 11he; 249 2c; 250 2lhc; 
251 3c; 252 5c; 253 7lh c; 254 lOe; 255 121he; 
256 20c; 257 SOc; 258 Ir. 

N."' 246 a 258 30. " 

ARGENTINA 
1961-100." do nascimento do poeta Tagore. 
643 2p 0.35 » 
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l~~l-Monumento de Madrid do General 
San Martin. 

644 1p 
~ AUSTRALIA 

1961-Coelho. 
2:§4A IIp 
I 13AHRAIN 
j~61-Suitiio ben Hamed. 
124 5p; 125 lOp; 126 15p; 127 20p; 
129 4Op. 

N."· 124 a 129 
BARBADOS 

19M-Novo porio. 
229 4e; 230 Se; 231 24e. 

N."· 229 a 231 
BIRMANIA 

0.20 » 

1.10 » 

12S 3Op; 

3. " 

2. " 

1961-Selo de 1953 Independencla sobrec. 
15p. em caracteres birmaneses. 

80 15p/ 14p (520) :.1.50 • 
BOUVIA 

Correio Aereo 
/961-Visita do presidente Fro'ldlZI aa <lr· 

gentina. 
209 4000b; 210 6OOOb. 

N."· 209 e 210 9. 
BRASIL 

/961-lndependencia do Senegal. 
703 25er 1.50 » 
1961-50.· aniv. da Academia Militar de Agu-

lhas Negras. 
704 2,50er; 705 3,30er. 

N.·· 704 e 705 0.45 » 
CHILE 

1961-A favor das vitimas do tremor de 
terra. 

287 5+5e; 288 10+lOc. 
N.·· 287 e 288 325 » 

Correio Aereo 
1961-1 demo 
199 1O+15e; 200 20+2Oc. 

N.·· 199 e 200 6.50 " 
COREIA DO SUL 

1961-Aniversario da queda do Governo de 
Syngman Rhee. 

252 40h 0.50 " 
1961-Conferencia Internacional para a de-

senvolvimento rural. 
253 40h 0.50 » 
1961-15." Aniv. da Organiza9iio «Guides». 
254 40h 0.50 » 

Bloc:os 
1961-Aniversario da queda do governo de 

Syngman Rhee. 
3S 40h 2.25 " 
/961-Conferencw. Internacional para a de

serIJVolvirnento rural. 

39 40h 2.25 » 
COSTA RICA 
Correio Aereo 

1961-15.' Campeonato Mundial de «base
ball». 

311 25e/75e (253); 312 75e. 
N.·· 311 e 312 1.75 • 

CUBA 
1961-15.' Assembleia geral das Naroes Ulli· 

das. 
539 2e; 540 10e. 

N.D' 539 e 540 1.80 » 
1961-Dia do Se[o. 
541 Ie; 542 2e! 543 10c. 

N.·' 541 a 543 LSO » 
1961-1.' de Maio. Selo da mesma data (Je

sus Menendez) sobrec. «Primero de 
Mayo 1961 Estmnos Venciendo •. 

544 2e (538) 0.25 » 
1961-15.' Assembleia das Naroes Unidas. 
230 8e.; 231 12e. 

N."· 230 e 231 3. » 
Bloc:os 

1961-15.' Assembleia das Naroes Unidas. 
19 2e (539)+10e (540); 20 8e (230)+12e (231) 

N."' 19 e 20 6.50 » 

EGIPTO 

Correio Aereo 
1961-lnaugurariio Torre Radio no Cairo. 
85 50m 1.50 » 

EQUADOR 

Correio Aereo 
1961-100.' da Provincia de Tungurahua. 
374 1.30 5 0.80 » 

ESTADOS UNIDOS 
196/-100.' do Estado do Kansas. 
717 4e. 0.45 • 

ESTADOS INDIANOS 

NEPAL 
112A 5p; 113A 40p 

N."' 112A e 113A 
ETIoPIA 

1961-Dia Africano. 
367 SOc 
1961-20.° aniv. da Libertariio. 
368 20e; 369 30e ; 370 1d 

N.'" 368 a 370 
FORMOSA 

O.SO • 

3.50 • 

5.75 » 

1961-Tesouros artisticos da antiga China. 
353A 1d; 354A 1.50 d; 354B 2d 

N.·' 353 a 354B 1.35 » 
1961-3.' Elei9iio do presidente Tchang Kai 

Chek . 
366 SOc; 366 2$ 

N.D' 366 e 367 0.85 » 
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B!ocos 
1961-3.° Elei(:iio do presidente Tchang Kai 

Chek. 
8 80c (366)+2$(367) 150 » 

1961-Gaze:a. 
53A 1£ 

GHANA 

1961-Tipo de 1959. 
88 Ihp; 89 3p 

N."· 88 e 89 
GRENADA 

26.50 • 

0.35 » 

1961-100.· ~o Servi(:o Postal. Viatura pos
tal; Caravela de Colombo; Vapor So
lent. 

178 3c; 179 Bc; 180 25c. 
N.·· 178 a 180 2.25 » 

GUATEMALA 
Corre'o Aereo 

1961-Selos aereos de 1958 sobrec. MAYO 
DE 1960. 

269 Ic (230); 270 2c (231); 271 3c (232); 
272 4c (233). 
N."' 269 a 272 150 » 

GUIN~ PORTUGUESA 
Beneficencia 

1961-Tipo de 1941-42 modificado. 
7 30c 0.50 » 

HAITI 
Selo5 Oficial para 0 Correio Aereo 

1961-Selas aereos de 1960 sob. OFF/CIEL. 
I 50c (211); 2 SOc (212); 3 50c (213); 
4 Ig (214); 5 150g (215). 

N." 1 a 5 850 » 
Blocos 

1961-Blaco d(! 1960 sabrec. OFF/CIEL. 
17 50c+lg+l,50g 7.50 6.50 

INDIA 
1961-Tipo x. 
I04A 90 np. 1.90 » 
1961-Maharadjah Jayanti. 
124 15 np. 0.35 » 
1961-Nehru. 
125 15 np. 0.35 » 
1961-100.· nascimenta de R. Tagare. 
126 15 np. 0.35 » 

INDON~SIA 

1961-Serie de turismo. 
236 lOs; 237 15s; 238 1.s0r 

N.·· 236 a 238 050 » 
1961-Campeonato mundial de Badminton. 
239 75s; 240 lr; 241 3r. 

No''' 239 a 241 150 » 

Blocos 
1961-Turislllo. 14Ox105 mill. 
I lOs (236)+15s (237)+150r (238). 

2 20s (23IA)+50s (232A)+2r (234A). 
3 75s (233)+lr (234) 

Idem de 105:<140 mm. 
4 25S (232)+3r (235) 

N.·· 1 a 4 10. • 
IRAO 

1961-Nascimento do principe herdeira Riza. 
972 Ir; 973 6r 

N.·· 972 e 973 125 » 
ISRAEL 

1961-10.° Ani. da campanha de Emprestil1la. 
203 50a. 2. 

Correio Aereo 
1961-Vistas diversas. 
19A 25a.; 19B 30a.; 19C 35a. 

No''' 19A a 19C 

JAPAO 
1961-Cerejeira em flar. 

3.60 » 

665A lOy 0.35 » 

1961-90.° aniv. do correia. 
666 lOy 0.35 » 
1961-Semana Filatelica . 
667 lOy 0.45 » 
1961-Parque Nacional de Biwaka. 
668 lOy 0.35 » 
1961-Flores diversas. 
669 lOy; 670 lOy. 
No''' 669 e 670 0.70 » 

UBANO 
1961-Sobretaxa obrigatoria para a recans

trur;iio. 
183 250 pi. 0.15 » 

Corre'o Aereo 
1961-15.° aniv. das Nar;oes Unidas. 
212 20pi.; 213 3Opi.; 214 5Opi. 

N o''' 212 a 214 3.50 » 
1961-Baia de Maameltein. 
215 15pi.; 216 30pi.; 217 4Opi. 

tN." 215 a 217 225 » 
Blocos 

1961-15." aniv. das Nar;oes Unidas. 
12 20pi (212)+3Opi (213)+5Opi (214). 

N." 12 7.50 » 

MALDIV AS ( Ilhas) 
1961-Caco. 
66 21.; 67 31.; 68 51.; 69 101.; 70 151. 

No''' 66 a 70 0.75 » 
1961-Plano de Male. 
71 251.; 72 501.; 73 lr. 

N."· 71 a 73 4. » 

MASCATE 
1961-Selas da Grii-Bretanha de 1958·60 sob. 
16 Snp/lp; 17 10np/ Jlhp; 18 3Onp/4lhp; 

19 sOnp/9p; 20 7snp/ l / 3; 21 lr/l/6; 22 
2r/2/6; 23 sr/ 5s . 
N ... • 16 a 23 16.50 » 
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MONGOLIA 
1961-Lumumba. 
191 30m; 192 50m. 

N.o, 191 e 192 3.50 » 

NACOES UNIDAS 
1961-Flmdo Monetdrio Internacional . 
86 4c ; 87 7c 
N.· .. 86 e 87 1.10 ~ 
1961-Bandeiras - Valor gera/. 
88 30c 3. 

NICARAGUA 
Corre'o Allreo 

1961-13." Congresso da Nova Camara Eco-
namica. 

446 2c ; 447 3c; 448 4c; 449 5c; 
450 6:; 451 lOe ; 452 15e; 453 30e. 
454 35c; 455 70c; 456 1.05C; 457 5C 

N."· 446 a 457 11.50 • 

NORFOLK (Ilha) 
1961- Pdssaros diversos . 
3 '. 3p ; 37 2s. 

N.·· 36 e 37 
PAQUISTAO 

Oficial 

3. 

1960-Selos de 1955 sobrec. SERVICE . 
48A 6 a. (74) 0.75 » 
1960-Selos da mesma data e sobrecarga. 
53A 8 a . (111); 53B Ir (112). 

N ... • 53A e 53B 3.25 » 
1961-Selos de 1954-58 sobrec. SERVICE. 
56A 7p/ 1a. (67); 57A 13p/ 2a . (83) ; 57B 

lOr (89). 
20. 

SERVICE . 
N .0' 56A a 57B 

1961-Selos de 1961 sobrec. 
60 5p (127) 0.85 » 

PANAMA 
( Republica) 

1961-25." AniI'. do Lion's Club. 
340 3c 0.35 » 

Correio Allreo 
1961-25.· Aniv. do Lion's Club. 
229 5c; 230 lOc ; 231 21c 

N." 229 a 231 
PARAGUAY 

1961-Aniv. da Independencia. 

4. 

598 30c; 599 SOc; 600 90c; 601 1.50g ; 
602 3g; 603 4g; 604 5g 

» 

N."· 598 a 604 1.60 » 

Correio Allreo 
J961-Aniv. da Independencia. 
274 12g ; 275 18g ; 276 23g; 277 30g; 

287 36g; 279 44g. 
N.·· 274 a 279 17.50 ,. 
RODESIA - NIASSALANDIA (Federa~ao) 

1961-70." Congresso Mineiro e Meta/tirgico. 

39 6p ; 40 1/3. 
N."· 39 e 40 

RUANDA-URUNDI 
1961-Animais diversos. 
216A 20f; 216B 50f. 

N .· .. 216A e 216B 

2.35 » 

13.50 •• 

RYU-KYU (Ilhas) 
1961-Propaganda para 0 repovoamento flo

restal. 
restal. 

7q 3c 0.50 » 
1961-4()." aniv. da cidade de Naha. 
80 3e. 0.50 • 

SAHARA ESPANHOL 
Correio Aereo 

1961-Meharista e avitio. 
19 25p . 

SINGAPURA 
1961-Festa Nacional . 
51 4c ; 52 10c. 

N ... • 51 e 52 
SURINAME 

1961-Edificios Ptiblicos. 

3.75 " 

0.60 " 

348A 15e ; 350A 30e ; 350B 35e; 350C 
40e ; 351A 60e. 
N."· 348A a 351A 9.50 » 

StRIA 
Correio Allreo 

J961-Festa da EvacLla~tio . 
174 40p . 1.40 ., 

da Smide. J961-0rganiza~iio Mtmdial 
175 40p+1Op. 1.75 •• 
J961--Dia da Palestina. 
176 SOp. 1.50 » 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PREC;OS 

do mercado, todo 0 material de Inte
resse para 0 neg6clo d" exporta~ao. 
como Portugal e Ultramar, st!rles 
comilletas, novad au usadas, selos no
vos esgotados nas ag~nclas (Fauna 4 
Ags .• Pelxes 15E. etc.). selos para pa
cotes, pacotes semlC'onfecclonados. 

Ofertas feltas sem Indlc8~ilo de pre
~o nao serilo tomadas em consider a
~ilo. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rue dOl Remedios a Lepa, 60 · LlSBOA-2 
PORTUGAL Tel. 6H6713 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE SORRACHA 

Er.dere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Especializada em eal<;ado vulcanizado, e todos os artigos de 
borracha em geraI 

" I 

~~----------------------~) 

(~-----------------------~\ 

hlp6llto 
---

ARTIGOS DE AL TA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LA(JAO - PRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E S3 PORTUQAL 

,~------------------------~) 



PAGAMOSB~NSPRE~OSl 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somas a maior casa filatelica da America, estamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos d. todas as 
partes do mundo. Actualm"nte, estamos particularmente in/eressados 
em comprar: 

• SELOS EM SERIES: De valor baixo e medlo. Completas ou 
incompletas, novas ou \laadaa. 

• SELOS ISOLADOS J Varlecladel! baratas e atractlvas. 
• PACOTES I Feltos cuidadosamente, com selns perfeitog. 

• GRAHDES QUAHTIDADES E RESTOS DE «STOCkS .. de todos os generos. 
• MISTURA · (1.0 QUILO) "('bre pape\. 
• PARA 0 NOSSO NEG6CI0 DE RETALHO, tambl'm de.ejamos cnmprar quantiJades 

mals pequenas de lIelo& em series, de pre~o m~dlo e m .. is elevado. 

Queira mandar-nos a sua /isla de oferlas, que merecera a nossa pron
la e cuidadosa alen~ao. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossa nova Iisia de compresl 
.n" mplhor~" prp~o" por splos dos r<: - tElclo~ Unido~ e Canada. 

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO 

H. £. HARR~S & C. o 

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


