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Nus que.-emvs cvmp.-a.me.-cadv.-ia avs quilvs!
Por favor, envie-nos as seguintes informar;oes:
1.0 - A quantidade que tern a~vra para vender;
CJ..o - A quantidade media que nvs pvde fVl"neceI' pvr mes, nv
futurv.
1.0 _ ( ) numerv aprvximad{) de sel{)s que (vrnpvrta (ada quilv;
4.° - 0 pre~{) de (ada quilv.
Querem08 tambem comprar - em largas quantidades e por atacado selos soltos. Envie-nos a sua lista de ofertas.
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5ede provis6riaa Rua doe Mouro •• 32. 3. o _Dt.o - LI5BOA

jada marca de correio seguinte: cLondonAAAO - 6 Jun-Special Stamp... Tanto os noVO!! como os obliterados eram vendidos numa
folha prepar"da, com a seguint.: legenda em
ingl~s e russo: cSelo Especial em Mem6ria
do Primeiro Dia de Invasiiolt.
E facil ver porque riram os ingleses, mas
a gra~a-se e que esta emissao foi feila por
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Ooebbels e as seus apaniguados liubstituiram 0 selo da coroartio (gravura da
esquerda) pela salira que t! a gravura da
diuita e na qual a efigie de Jost! Stalin
tomou 0 lugar da Rainha Isabel e 0 nome
e data da COllferencia de Tehertio tomaram 0 lugar da data da coroartio .

gra~a

- nao deve parecer muito humoris(ica
aos alemaes 'agora .•.
CHARLESS HAHN
NOTA - Esta tratlliliao l,,,re, foi feita par
Francisco J. Nunes, .ocio do Club F,latillco de
Portugal.
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IlllllOTECA
I<e£ebem()s em

Mar~():

PORTUGAL - 0 Fi/alelista, N.o 70,
e 0 prel;ario de Fevereiro de 1946 da
cas a j. Ell.
ESPANHA-EI EeD FilatelieD,
n.06 21 e 22.
BELGICA - L'informateur Phi/atelique, n.O 55.
U. S. A. - Catalogo n.· 1 de 1946
de H. E. Harris & C.o.

I<e£ebem()s em 4brll:
PORTUGAL- 0 Filatelista, n.O 71.
ESPANHA - EI Eeo Filatelieo,
n.vs 25 t> 24.
SUISSA - Prec;ario da casa A. Solesio de Marc;o de 1946.
U. S. A. - Catalogo n.O 2 de 1946
de H. E. Harris & C.o.
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NAO VENDA SELOS DE CATEGORIA SEM NOS CONSUL TAR

CLUB COMUNlCA •••

= Que todas

as compras efectuadas pelos 50cios. por intermedio do Club, nas Casas 1<:ladio de Santos e A. Lapa, Ld.a , beneficiarao
de importantes descontos.
= Que todos os s6cios devem enviar para
Club duas fotografias, tipo «passe)), para oscarloes de identidade.
= Que estao em dislribui~ao, mediante 0 pagamen to de Esc. 2$50, os exemplares dos Estatutos do Club, que podem ser pedidos ao
cobrador.

o
Mercado Filatelico
do Norte de Portugal

°

(

Rua de Santo Ant6nio, 190-2,°
End. telegrMico: RSANTER»
Tel. 4070 P. 8. X.-PORTO

Dispoe duma organizayao que
Ihe permite pagar aos melhores preyos as boas peyas de
Portugal, Co/6nias e Brasil : :

,J

AOS FILATELISTAS
Compro, troco e venda com coleccionadores
adiantados. Preferencia aereos novos ou usados

4. 1301<<<3fS I3I<ITO
Rua Heliodoro Salgado, 1-E - BARREIRO
Portugal

()evid() a falta de e5pa~(), na() indulm()s no presente a centinua~iio da lista de Svdos,. 0 que
faremos n() prvximo numero

Pe~a urn numero gratuito da revista
MERCADO FILATELICO

Inscreva-se imediatamente s6cio do
Club Fj)at~lico de Portugal

Numero

CURIOSIDADES
Segundo lemos em cL'Echo de la
Timbrologia lt , e contrariamente ao CODceito que tinhamos, 0 talco e urn mau
conservador dos selos, especialmente
para aqueles que foram sobrecarregados.
Parece que 0 talco se incrusta por
tal forma nas tintas, principalmente oa
das sobrecargas, que se torna dificil a
sua elilllinal;ao, a nao ser por lavagem
e nOVa gomagem.
No entanto, esta operac;ao, embora
elimine 0 talco, provoca uma descolora<;ao dos selos e estala a tinta das
sobrecargas, deformando-as.
Aqui deixamos registado 0 aViso.

HepresentalBO e propaganda lIIafell(a
J()se

I<()drl~()

()las ferreira

Tesoureiro do Club Filatelico de Portugal
Rua DaDlasceno Monteiro. 23 r ic
LISBOA - Portugal
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TRAOSCIE'Emos DE:
D

A FILATELIA
·ESPANHOLA
Por DIAS FERREIRA

Isolados filatelicarnente de quase
todos os paises, os coleccionadores
portugueses forarn obrigados a recorrer a Espanha, para irern actualizando
as suas colecc;oes.
Pena foi que se rnanifestassern atitudes dignas de reparo por parte de
alguns cornerciantes, que considerararn
falsificac;oes a maio ria dos s~los de
Espanha, principalrnente das ultimas
emlssoes.
Nessa conforrnidade estao com prometidas as rnais importantes casas filatelicas e ja lemos algures que 0 YVert
cataloga selos que nao chegararn a
circular.
Serfa interessante que, nurn futuro
muito pr6xirno se chegasse a urna conctusao sabre 0 que de facto foi emitido
oficlalmente e 0 que nao deve ter valor
flJateJico. Com uma variedade de em issoes desde a guerra ciVil, e muito
natural que as divergenclas se prolonguem por muito tempo.
Gostariamos de ver desaparecer
dos catalogos internacfonais, na parte
de certas emissoes espanholas, termos
como estes: «Les exemplares qu'on
rencontre isoles sont presque tous des
manipulations chimiques:t. «To utes ces
surcharges se rencontrent presque toujours fausses». «Faux ayant serv! a 18
poste». Cremos Que isso nao sera
muito dificil se chegarem a um acordo
de que para nOVas emissoes a honestldade deve estar presente.
Ainda exlstem coleccionadores que
adqulrem, na melhor das Inten~oes,
Pagina 22
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selos a pre~o fabuloso, na espectatlva
de que se trata de exemplares raras,
ensaios 0 u erros, verificando mais
cedo ou mais tarde que foram burlados, que perderam 0 seu dlnheiro. 0
que nern sernpre contribuiu de boa
vontade para qualquer obra de fins
mais ou menos patri6ticos.
A Espanha, fornece no meio filate
Iico assunto para as mais amplas discussoes; mas n6s nao dispensamos os
seus s~los e antes pelo contra rio dedlcamo-lhes uma certa simpatia e interesse que vern desde os «cuartos» aos
recentes, alguns como os de «correio submarino» que sao devidarnente
apreciados pelos colecclonadores de
todo 0 mundo.
Realizam-se peribdicamente leiloes,
e, em Madrid, chega rnesmo a haver
em plena rua urn verdadeiro mercado
filatelico onde se podem adquirir desde
os mais simples aos rnais raras, tudo
a prec;o de concorrencia.
A actividade filatelica espanhola
encontra-se praticarnente estacionaria
e supomos que, de\'ldo a guerra ter
aeabado na Europa, brevemente 0 seu
volume de neg6clos deminufra.

18edaC'jlo I Admln'slraQ30 : Rua dos Mouros, 32, 3. 0 -DI ° - LlSBOA
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Dr. Marcos Pereira - Avenida Sacadura Cabral, 21, 1.0 Esq.O, Lisboa. Troea
Portugal, Colonias e Estrangeiro.
David Lope. do. Santo. - Rua de
Belem, 48, I.r: Esq.o, Li!oboa. Troca Portugal e Colonias, Europa e correio aereo
univenal.
Dr. Guilhersne Rodrigues - Rua Jose Falcao, n.o I, g.o, Lisboa. Troca Portugal, Colonias, Inglaterra, Franc;a, SUiSSIi,
Belgica e Rolanda.
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Quem nos Ie nao ignora por certo 0 verdadeiro significado da palavra fiJatelia. Contudo, uns
mais do que outros, tem uma no~ao mais precisa do que seja a «arte de coleccionar selosl).
Embora os velhos com 0 saber da dura experiencia sintam e apreciem, com mais profundo
-afecto, hses pedacitos de papel, de incstimavel valor, que a pouco e pouco e durante longos anosjunlaram nas folhas dos seus albuns, os novos tambem se sentem felizes em ocupar as suas horas de
ocio com os seus albuns ou caderno~, organizados bastas vezes, sabe Deus, com que sacriCfcios. Nestes ultim08, mais que nos primeiros, nOla-se muitas vezes a falta de persirotencia que os leva a dispersar a sua aten~ao para outras diversoell menos educativas, sem duvida, mas mais de harmonia com a
indole pr6pria dos espiritos juvenis.
Come~a-se geralmente por coleccionar selos como passatempo e conclue-se pelo seu abandono
por aborrecimento, ou continua-se com verdadeiro entusiasmo e ate paixao.
Sao, evidentemente, bastas e, por vezes, fundamentadas e justiCicadas as causas daqueles
aborrecimentos. Niio nos propomos neste momento estuda-las e critica-las. E' assunto de vasto falego
e que deixamos para quem quiser dedicar-se ao estudo das causas que levaram e levam contInuamente, tantos iniciados na filatelia, ao aborrecimenlo e abandono das suas r.oleccoes. E' nosso intuito,
.apenas, mostrar a breves traltos 0 interesse que a filatelia nos devia merecer, focando alguns aspectos
-que se torna necessario encarar, para the dar, no nosso Pais, 0 lugar que the compete e que por oulras
nacoes, talvez menos interessantes filateIicamente, do que a nos sa, tem sabido conquistar.
Constitui a filatelia, como ja dissemOs, interessante passatempo para os nossos filhos, contri:imindo a par do prazer moral que Ihes proporciona, para aumentar a sua bagagem cientffica, com
lI"econhecimentos hist6ricos e geograficos.
Coleccionar selos e aprender a ser observador, or.ienado, met6dico e ate econ6mico. Somos
evados insel13l,.velmente a adoptaltao de metodos de trabalho e de ordenaltao para nos podermos enlender na classificaltao, calalogaltlio e colocaltao nos albuns dos selos que conseguimos obler. Ao mesmo
-tempo amealha-se um capital que embora parelta improdutivo, se nos re\'ela ao lim de alguns anos,
.apreciavel. Ora, constituindo a filatelia um passatempo de indiscuUvel utilidade pratica, porque nao
iomentar 0 seu desenvolvimento entre as novas geraltoes?
Porque nao comecar des::le a escola primaria a incutir nas crianCas 0 gOsto e 0 culto
pelos selos ?
Porque nao continuar essa propaganda, ou para melhor dizer, 0 ensino da arte de coleccionar
selos nas escolas secundarias e superiores, por meio de liltoes, confer'ncias ou simples palestral, em
-que seriam invocados os motivos historicos, geogra£icos e econ6micos, ou quaisquer outros, que
.serviram de base as emissoes dos nossos selos, para lema das liltoes sabre filatelia?
(Conetue na pdgina seguinte)
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oBarreiro De~anle a filalelia
E inegdvel que 0 Barreiro, aquela
localidade defronte da capital, na
outra margem do Tejo, ocupa um
Jugar de re/evo em todas as actividades. Portanto, e tambem de admitir
que a sua ac~ao na parte filaieJica
seja um valor positivo.
Hd de facto um razodvel numero
de filatclistas, em cuja vanguarda,
sem duvida allruma, deve alinhar
A. Bor~es de. Brito, a par de outros,
como Indcio AtJ. Terezo, joaqllim M.
Quintela Pai:rao, Manuel Marinho e
jose Gon~alves, e outros mais, quase
todos em modalidades onde predomina 0 Portugal e Colonias.
Evidentemente que a primeira pessoa indicada ocupa Jllgar de maior
reMvo, pelas variedades apresentadas
e, muito mais ainda, pela actividadc
demonstrada no meio filatelico.
Mas, para se alcan~ar mais, e
especialmente completar aquelas casas em branco nos albuns, evidenttmente que nao e esperando que esses
ej'emplares nos caiam dos ceus I . ..
Serd necessdrio, segundo 0 nosso
modo de ver, fazer-se socio do C. F.
P. ou demonstrar um pouco mais de
actividade na parte rej"erente as rela~{jes filatelicas, sem dllvida alguma,
a base para poder cOTlsegllir tapar
essas referidas casas.
Porque e, jllstamente, por este
processo, que 0 eoleccionador dd em
troca, a oulros, aquilo que tem a
mais e reeebe, em contra-partida,
exemplares que vao tapar essas casas
em branco.
E a/inal, 0 que deseja 0 coleccionador.
E pois desta forma 0 melllOrobjectivo a atingir certamenle . ..
Entrando para socio de qualqaer
Club, eo ideal, a-lim· de poder entrar
PugillU La

•

em con tac!o com outros coleccionadores, tornando-se conhecido no mei~
{ilate/ico e dando a demonstrar cert~
interesse, recebendo lambem 0 seu
Boletim do Club, para estar ao fact~
dos principais aeontecimentos filatelicos.
as coleccionadores parados, prejudicam-se sensivelmente; as vezes
deixam passar determinadas oportunidtldes de conseguir bons selos e,
ale mesmo, ([S suas colee~{jes sofre
prejulzo fla parte re{erenle ao faclor
bicho - tra~a.
Pela e.l'periencia que temos, aconselhamos os verdadeiros . amadores
a desem'olverem uma maior actividade, a qual Illes trard llti/idade,
quer moral, qller material, deseiand~
deslacar neste capitllio os coleccionadores barreirenses.

PELA FILATELIA
(Conellls dQ da pagina alltPrior)

Paralelamente e sempre com 0 apoio e'
auxilio das entidad es oficiais e particulares~
com interesses Iigados a filatelia, porque niio
completar aquele estudo por meio de concurso , exposi~oes e congrcssos, a principio
regiona is, depois nacionais (' fioalmente internacionais, por forma a mante r sempre vivo 0
a mor pc los selos eo desejo de os coleccionar y
Das tres exposi~oes filatelicas realizada \.
entre n6s, alguma coisa de intecessante resultou. no sentido de desenvolver 0 gasto pelos
selos. Mas 0 que se fez e pouco e, isoladamente~
niio resulta eficaz. 1<:' neces~ario multiplicar
essas manife~ta~oes tornando-as mais simples
e acessiveis aos pdncipiantes, com premios
que sirvam de incentivo. Os concursos e exposi~oes regionais em que parlicipem s6 principiantes seriio optimos elementos de propaganda quando acompanhados pelo ensino te6rico e pratico.
Aqui fica 0 alvitre. Que todos se unam e
contribuam para 0 fomento e progresso da.
fjlatelia em Portugal,siio as nossas mais veementes aspira~oes.
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Fi1a. te1ia.

o mundo

filatelista ha muito t'sperava por
«soUVeninl da tactica de propaganda que
deu fama a Goebbels. Este mundo, {oi finalmente recompensado. Pouco depois do dia D,
uma firma em Estocolmo que usava 0 inofensivo nome de aparencia brilanica, «Special
Stamp Distributing Centeru (Centro Distribuidor .Ie Selos I<:speciais) pas a venda dive.·sas
o humilde 6l!10 de correio, que mais tarde _
series de selos brilanicos.
ou mais cedo chega ao mais recandito e ao
Mas que selos! Eram para fazer levanlar e
mais barulhento local do mundo civilizado, foi
rugir cle raiva 0 leiio britanico, 0 qual se levanreconhecido como um meio de prop~ganda
tou, e facto . • mas para rugir de riso.
pelas empresas partieularell, af por 1857. ApeA primeira serie forjada foi a do Rei lornas em dias mais recentes os Governos se
ge VI (gravura n.O 2, sem sobrecarga) co'm a
aperceberam do valor propagandista das pcquefoice e 0 martelo no lugar do "0,, do valor e a
nas eliquelas por eles impressos e distribuidas
estrela de David no lopo da coroa britAnica.
aDs bilioes.
A segunda serie (gravura n.O 4) {oi uma
o manhoso Joe Goebbels, conquanto niio
par6dia ao selo da coroa<;ao emitido em 1937
fosse 0 primeiro a notar 0 valor do selo como ..:
(gr<\vura n." 3) com a efigie de Stalin no lugar
arma de propaganda, soube explorar /!Ste valo!; "'
ao maximo. Urn estuOo dos muitos selos aleda da Rainha Isabel, a data e local da conferencia da Teheriio no lugar da da coroa~iio, as
miies emitidos entre 1933 e 0 come~o da guerra,
iniciais SSSR e a palavra Britanica em vez de
mostra uma ordenada progressiio que vai desde
Postage & Revenue, a foice e 0 martel) sabre
a glorifica~iio daSlartefi da Paz ate As da Guerra.
a coroa e nn col una da esquerda ao lado da
Os esforc;os feitos numa sossl'gana propaganda,
cffgie do ditaJor J usso, e 0 monograma real
atrav~s dos selos de ,correio, para levan tar 0
GEH (George, Elizabeth Reis) substitufdo por
moral que se afunda
e ate para preparar 0
sssn, iniciais da Uniiio Sovietica.
povo para uma de ota, siio bem evidentes em
Na teJ'ceira illlita~i:o (gravura n.O 1) a efimuitos selos alemaes recent98, especial mente
gie de Stalin ocupa inteiramente 0 local onde
urn que moslra um jovem alemiio, cansado e
Jorge V reinara, nos selos especialmente desemacilento. A legenda diz: «Und ihr habt doch
gesiegt» (Meslllo '! ss im VO'II e"els vitr ?·i osos).
nhados para comemorar 0 25. 0 aniversario do
seu reinado. l<:m vez clas datas
do Jubileu (1910-1935) esM
1939-1944 e a legenda ~ a seguinte: «Esta guerra ~ uma
guerra judaica». Tambem nestes selos os sfmbolos judaico e
sovietico aparecem nos cantos
superiores, na c~]una da esquerda, e no lugar da !lD" do valor, a
imita~iio clesta letra formada pe]a foice e martelo.
A ultima s~rie ~ uma suposta sobrecarga sObre a primeira emissiio forjada (gra\'ura
n. o 2) com os dizeres oLiquidacao do [mp~rio.; cada valor leva
EM ClillA: a que os al~mdes Jizeo nome de uma possessiio briram a 11m siUo eomellloralivo do juIAllica diferente, sendo lodas
bi/ell do Rei Jorge V. Notem-se os
elas, excepto Singapura, bases
simbolos judaieo e sovietieo e a paarrendadas aos Estados Unidos.
lavra .JEWSH> (Jlldaiea). A legenda
Estas series assim forjada!
diz : .£Sta gllerra e lima gllerra jupodiam obter-se novas au oblidaiea>. A palavra .Jewsh> esta mal
teradas, sendo estas mais inteeserita, devia ser .Jewish>. A DIREITA : Uma das series do inimigo intilllressantes, devido a tambem forlada .Liqllida.do do Imperio> eada uma das qllais leva 0 nome de lima das

Da revisla americana «Collier's» de
Junho, 23-1945, extra/mos as gravuras,.
legendas e texlo com 0 titulo acima, e
cu;a traduc;:ao reproduzimos: ~

(

.

C0:l'I11Ca.
U1l1

".

possessoes britdnieas arrendadas aDs Estados Unidos.
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oBarreiro De~anle a filalelia
E inegdvel que 0 Barreiro, aquela
localidade defronte da capital, na
outra margem do Tejo, ocupa um
Jugar de re/evo em todas as actividades. Portanto, e tambem de admitir
que a sua ac~ao na parte filaieJica
seja um valor positivo.
Hd de facto um razodvel numero
de filatclistas, em cuja vanguarda,
sem duvida allruma, deve alinhar
A. Bor~es de. Brito, a par de outros,
como Indcio AtJ. Terezo, joaqllim M.
Quintela Pai:rao, Manuel Marinho e
jose Gon~alves, e outros mais, quase
todos em modalidades onde predomina 0 Portugal e Colonias.
Evidentemente que a primeira pessoa indicada ocupa Jllgar de maior
reMvo, pelas variedades apresentadas
e, muito mais ainda, pela actividadc
demonstrada no meio filatelico.
Mas, para se alcan~ar mais, e
especialmente completar aquelas casas em branco nos albuns, evidenttmente que nao e esperando que esses
ej'emplares nos caiam dos ceus I . ..
Serd necessdrio, segundo 0 nosso
modo de ver, fazer-se socio do C. F.
P. ou demonstrar um pouco mais de
actividade na parte rej"erente as rela~{jes filatelicas, sem dllvida alguma,
a base para poder cOTlsegllir tapar
essas referidas casas.
Porque e, jllstamente, por este
processo, que 0 eoleccionador dd em
troca, a oulros, aquilo que tem a
mais e reeebe, em contra-partida,
exemplares que vao tapar essas casas
em branco.
E a/inal, 0 que deseja 0 coleccionador.
E pois desta forma 0 melllOrobjectivo a atingir certamenle . ..
Entrando para socio de qualqaer
Club, eo ideal, a-lim· de poder entrar
PugillU La
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em con tac!o com outros coleccionadores, tornando-se conhecido no mei~
{ilate/ico e dando a demonstrar cert~
interesse, recebendo lambem 0 seu
Boletim do Club, para estar ao fact~
dos principais aeontecimentos filatelicos.
as coleccionadores parados, prejudicam-se sensivelmente; as vezes
deixam passar determinadas oportunidtldes de conseguir bons selos e,
ale mesmo, ([S suas colee~{jes sofre
prejulzo fla parte re{erenle ao faclor
bicho - tra~a.
Pela e.l'periencia que temos, aconselhamos os verdadeiros . amadores
a desem'olverem uma maior actividade, a qual Illes trard llti/idade,
quer moral, qller material, deseiand~
deslacar neste capitllio os coleccionadores barreirenses.

PELA FILATELIA
(Conellls dQ da pagina alltPrior)

Paralelamente e sempre com 0 apoio e'
auxilio das entidad es oficiais e particulares~
com interesses Iigados a filatelia, porque niio
completar aquele estudo por meio de concurso , exposi~oes e congrcssos, a principio
regiona is, depois nacionais (' fioalmente internacionais, por forma a mante r sempre vivo 0
a mor pc los selos eo desejo de os coleccionar y
Das tres exposi~oes filatelicas realizada \.
entre n6s, alguma coisa de intecessante resultou. no sentido de desenvolver 0 gasto pelos
selos. Mas 0 que se fez e pouco e, isoladamente~
niio resulta eficaz. 1<:' neces~ario multiplicar
essas manife~ta~oes tornando-as mais simples
e acessiveis aos pdncipiantes, com premios
que sirvam de incentivo. Os concursos e exposi~oes regionais em que parlicipem s6 principiantes seriio optimos elementos de propaganda quando acompanhados pelo ensino te6rico e pratico.
Aqui fica 0 alvitre. Que todos se unam e
contribuam para 0 fomento e progresso da.
fjlatelia em Portugal,siio as nossas mais veementes aspira~oes.
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Fi1a. te1ia.

o mundo

filatelista ha muito t'sperava por
«soUVeninl da tactica de propaganda que
deu fama a Goebbels. Este mundo, {oi finalmente recompensado. Pouco depois do dia D,
uma firma em Estocolmo que usava 0 inofensivo nome de aparencia brilanica, «Special
Stamp Distributing Centeru (Centro Distribuidor .Ie Selos I<:speciais) pas a venda dive.·sas
o humilde 6l!10 de correio, que mais tarde _
series de selos brilanicos.
ou mais cedo chega ao mais recandito e ao
Mas que selos! Eram para fazer levanlar e
mais barulhento local do mundo civilizado, foi
rugir cle raiva 0 leiio britanico, 0 qual se levanreconhecido como um meio de prop~ganda
tou, e facto . • mas para rugir de riso.
pelas empresas partieularell, af por 1857. ApeA primeira serie forjada foi a do Rei lornas em dias mais recentes os Governos se
ge VI (gravura n.O 2, sem sobrecarga) co'm a
aperceberam do valor propagandista das pcquefoice e 0 martelo no lugar do "0,, do valor e a
nas eliquelas por eles impressos e distribuidas
estrela de David no lopo da coroa britAnica.
aDs bilioes.
A segunda serie (gravura n.O 4) {oi uma
o manhoso Joe Goebbels, conquanto niio
par6dia ao selo da coroa<;ao emitido em 1937
fosse 0 primeiro a notar 0 valor do selo como ..:
(gr<\vura n." 3) com a efigie de Stalin no lugar
arma de propaganda, soube explorar /!Ste valo!; "'
ao maximo. Urn estuOo dos muitos selos aleda da Rainha Isabel, a data e local da conferencia da Teheriio no lugar da da coroa~iio, as
miies emitidos entre 1933 e 0 come~o da guerra,
iniciais SSSR e a palavra Britanica em vez de
mostra uma ordenada progressiio que vai desde
Postage & Revenue, a foice e 0 martel) sabre
a glorifica~iio daSlartefi da Paz ate As da Guerra.
a coroa e nn col una da esquerda ao lado da
Os esforc;os feitos numa sossl'gana propaganda,
cffgie do ditaJor J usso, e 0 monograma real
atrav~s dos selos de ,correio, para levan tar 0
GEH (George, Elizabeth Reis) substitufdo por
moral que se afunda
e ate para preparar 0
sssn, iniciais da Uniiio Sovietica.
povo para uma de ota, siio bem evidentes em
Na teJ'ceira illlita~i:o (gravura n.O 1) a efimuitos selos alemaes recent98, especial mente
gie de Stalin ocupa inteiramente 0 local onde
urn que moslra um jovem alemiio, cansado e
Jorge V reinara, nos selos especialmente desemacilento. A legenda diz: «Und ihr habt doch
gesiegt» (Meslllo '! ss im VO'II e"els vitr ?·i osos).
nhados para comemorar 0 25. 0 aniversario do
seu reinado. l<:m vez clas datas
do Jubileu (1910-1935) esM
1939-1944 e a legenda ~ a seguinte: «Esta guerra ~ uma
guerra judaica». Tambem nestes selos os sfmbolos judaico e
sovietico aparecem nos cantos
superiores, na c~]una da esquerda, e no lugar da !lD" do valor, a
imita~iio clesta letra formada pe]a foice e martelo.
A ultima s~rie ~ uma suposta sobrecarga sObre a primeira emissiio forjada (gra\'ura
n. o 2) com os dizeres oLiquidacao do [mp~rio.; cada valor leva
EM ClillA: a que os al~mdes Jizeo nome de uma possessiio briram a 11m siUo eomellloralivo do juIAllica diferente, sendo lodas
bi/ell do Rei Jorge V. Notem-se os
elas, excepto Singapura, bases
simbolos judaieo e sovietieo e a paarrendadas aos Estados Unidos.
lavra .JEWSH> (Jlldaiea). A legenda
Estas series assim forjada!
diz : .£Sta gllerra e lima gllerra jupodiam obter-se novas au oblidaiea>. A palavra .Jewsh> esta mal
teradas, sendo estas mais inteeserita, devia ser .Jewish>. A DIREITA : Uma das series do inimigo intilllressantes, devido a tambem forlada .Liqllida.do do Imperio> eada uma das qllais leva 0 nome de lima das

Da revisla americana «Collier's» de
Junho, 23-1945, extra/mos as gravuras,.
legendas e texlo com 0 titulo acima, e
cu;a traduc;:ao reproduzimos: ~

(

.

C0:l'I11Ca.
U1l1

".

possessoes britdnieas arrendadas aDs Estados Unidos.
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TRAOSCIE'Emos DE:
D

A FILATELIA
·ESPANHOLA
Por DIAS FERREIRA

Isolados filatelicarnente de quase
todos os paises, os coleccionadores
portugueses forarn obrigados a recorrer a Espanha, para irern actualizando
as suas colecc;oes.
Pena foi que se rnanifestassern atitudes dignas de reparo por parte de
alguns cornerciantes, que considerararn
falsificac;oes a maio ria dos s~los de
Espanha, principalrnente das ultimas
emlssoes.
Nessa conforrnidade estao com prometidas as rnais importantes casas filatelicas e ja lemos algures que 0 YVert
cataloga selos que nao chegararn a
circular.
Serfa interessante que, nurn futuro
muito pr6xirno se chegasse a urna conctusao sabre 0 que de facto foi emitido
oficlalmente e 0 que nao deve ter valor
flJateJico. Com uma variedade de em issoes desde a guerra ciVil, e muito
natural que as divergenclas se prolonguem por muito tempo.
Gostariamos de ver desaparecer
dos catalogos internacfonais, na parte
de certas emissoes espanholas, termos
como estes: «Les exemplares qu'on
rencontre isoles sont presque tous des
manipulations chimiques:t. «To utes ces
surcharges se rencontrent presque toujours fausses». «Faux ayant serv! a 18
poste». Cremos Que isso nao sera
muito dificil se chegarem a um acordo
de que para nOVas emissoes a honestldade deve estar presente.
Ainda exlstem coleccionadores que
adqulrem, na melhor das Inten~oes,
Pagina 22
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selos a pre~o fabuloso, na espectatlva
de que se trata de exemplares raras,
ensaios 0 u erros, verificando mais
cedo ou mais tarde que foram burlados, que perderam 0 seu dlnheiro. 0
que nern sernpre contribuiu de boa
vontade para qualquer obra de fins
mais ou menos patri6ticos.
A Espanha, fornece no meio filate
Iico assunto para as mais amplas discussoes; mas n6s nao dispensamos os
seus s~los e antes pelo contra rio dedlcamo-lhes uma certa simpatia e interesse que vern desde os «cuartos» aos
recentes, alguns como os de «correio submarino» que sao devidarnente
apreciados pelos colecclonadores de
todo 0 mundo.
Realizam-se peribdicamente leiloes,
e, em Madrid, chega rnesmo a haver
em plena rua urn verdadeiro mercado
filatelico onde se podem adquirir desde
os mais simples aos rnais raras, tudo
a prec;o de concorrencia.
A actividade filatelica espanhola
encontra-se praticarnente estacionaria
e supomos que, de\'ldo a guerra ter
aeabado na Europa, brevemente 0 seu
volume de neg6clos deminufra.

18edaC'jlo I Admln'slraQ30 : Rua dos Mouros, 32, 3. 0 -DI ° - LlSBOA

r
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Dr. Marcos Pereira - Avenida Sacadura Cabral, 21, 1.0 Esq.O, Lisboa. Troea
Portugal, Colonias e Estrangeiro.
David Lope. do. Santo. - Rua de
Belem, 48, I.r: Esq.o, Li!oboa. Troca Portugal e Colonias, Europa e correio aereo
univenal.
Dr. Guilhersne Rodrigues - Rua Jose Falcao, n.o I, g.o, Lisboa. Troca Portugal, Colonias, Inglaterra, Franc;a, SUiSSIi,
Belgica e Rolanda.
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Quem nos Ie nao ignora por certo 0 verdadeiro significado da palavra fiJatelia. Contudo, uns
mais do que outros, tem uma no~ao mais precisa do que seja a «arte de coleccionar selosl).
Embora os velhos com 0 saber da dura experiencia sintam e apreciem, com mais profundo
-afecto, hses pedacitos de papel, de incstimavel valor, que a pouco e pouco e durante longos anosjunlaram nas folhas dos seus albuns, os novos tambem se sentem felizes em ocupar as suas horas de
ocio com os seus albuns ou caderno~, organizados bastas vezes, sabe Deus, com que sacriCfcios. Nestes ultim08, mais que nos primeiros, nOla-se muitas vezes a falta de persirotencia que os leva a dispersar a sua aten~ao para outras diversoell menos educativas, sem duvida, mas mais de harmonia com a
indole pr6pria dos espiritos juvenis.
Come~a-se geralmente por coleccionar selos como passatempo e conclue-se pelo seu abandono
por aborrecimento, ou continua-se com verdadeiro entusiasmo e ate paixao.
Sao, evidentemente, bastas e, por vezes, fundamentadas e justiCicadas as causas daqueles
aborrecimentos. Niio nos propomos neste momento estuda-las e critica-las. E' assunto de vasto falego
e que deixamos para quem quiser dedicar-se ao estudo das causas que levaram e levam contInuamente, tantos iniciados na filatelia, ao aborrecimenlo e abandono das suas r.oleccoes. E' nosso intuito,
.apenas, mostrar a breves traltos 0 interesse que a filatelia nos devia merecer, focando alguns aspectos
-que se torna necessario encarar, para the dar, no nosso Pais, 0 lugar que the compete e que por oulras
nacoes, talvez menos interessantes filateIicamente, do que a nos sa, tem sabido conquistar.
Constitui a filatelia, como ja dissemOs, interessante passatempo para os nossos filhos, contri:imindo a par do prazer moral que Ihes proporciona, para aumentar a sua bagagem cientffica, com
lI"econhecimentos hist6ricos e geograficos.
Coleccionar selos e aprender a ser observador, or.ienado, met6dico e ate econ6mico. Somos
evados insel13l,.velmente a adoptaltao de metodos de trabalho e de ordenaltao para nos podermos enlender na classificaltao, calalogaltlio e colocaltao nos albuns dos selos que conseguimos obler. Ao mesmo
-tempo amealha-se um capital que embora parelta improdutivo, se nos re\'ela ao lim de alguns anos,
.apreciavel. Ora, constituindo a filatelia um passatempo de indiscuUvel utilidade pratica, porque nao
iomentar 0 seu desenvolvimento entre as novas geraltoes?
Porque nao comecar des::le a escola primaria a incutir nas crianCas 0 gOsto e 0 culto
pelos selos ?
Porque nao continuar essa propaganda, ou para melhor dizer, 0 ensino da arte de coleccionar
selos nas escolas secundarias e superiores, por meio de liltoes, confer'ncias ou simples palestral, em
-que seriam invocados os motivos historicos, geogra£icos e econ6micos, ou quaisquer outros, que
.serviram de base as emissoes dos nossos selos, para lema das liltoes sabre filatelia?
(Conetue na pdgina seguinte)
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CLUB FILATELICO DE PORTUGAL

FILATELIA COM[ICA

Alvara N.o 117 de 27 de Outubro de 1943

(condusoo da pagina 21)
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jada marca de correio seguinte: cLondonAAAO - 6 Jun-Special Stamp... Tanto os noVO!! como os obliterados eram vendidos numa
folha prepar"da, com a seguint.: legenda em
ingl~s e russo: cSelo Especial em Mem6ria
do Primeiro Dia de Invasiiolt.
E facil ver porque riram os ingleses, mas
a gra~a-se e que esta emissao foi feila por

----1111111----

COJntJPO§
ASSEM8LEIA GERAL

GEB.]~N']rES

DIREC{:AO

CONSELHO FISCAL

1.

MorGas e")'r,,l
N""oal T. I. TrO!lG
Ilrl'A""do lim"
M.rio iv-lio a Cunha
Hlll'Al,a rfo ViaftG Beufo,
Carlo, GeUllG Junior

:EM Jl946
("9.

Corolll. Rlric"fto ita. SilllG
D"uid lopes ilo, S""ios
Domiftgoll Sa.cra.l1Il.nlo
fr"ftciJco 'aJus Wun.,

0

M"l'Co, P.rairG

'ocio T""""."
Di", farreira
R. iJorge, d a /BrHo

1.

n.

~dlU"rdo Dora"

0

Dr. GuiU.l'ma Rodr'9llu

••
••

Ooebbels e as seus apaniguados liubstituiram 0 selo da coroartio (gravura da
esquerda) pela salira que t! a gravura da
diuita e na qual a efigie de Jost! Stalin
tomou 0 lugar da Rainha Isabel e 0 nome
e data da COllferencia de Tehertio tomaram 0 lugar da data da coroartio .

gra~a

- nao deve parecer muito humoris(ica
aos alemaes 'agora .•.
CHARLESS HAHN
NOTA - Esta tratlliliao l,,,re, foi feita par
Francisco J. Nunes, .ocio do Club F,latillco de
Portugal.
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I<e£ebem()s em

Mar~():

PORTUGAL - 0 Fi/alelista, N.o 70,
e 0 prel;ario de Fevereiro de 1946 da
cas a j. Ell.
ESPANHA-EI EeD FilatelieD,
n.06 21 e 22.
BELGICA - L'informateur Phi/atelique, n.O 55.
U. S. A. - Catalogo n.· 1 de 1946
de H. E. Harris & C.o.

I<e£ebem()s em 4brll:
PORTUGAL- 0 Filatelista, n.O 71.
ESPANHA - EI Eeo Filatelieo,
n.vs 25 t> 24.
SUISSA - Prec;ario da casa A. Solesio de Marc;o de 1946.
U. S. A. - Catalogo n.O 2 de 1946
de H. E. Harris & C.o.
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NAO VENDA SELOS DE CATEGORIA SEM NOS CONSUL TAR

CLUB COMUNlCA •••

= Que todas

as compras efectuadas pelos 50cios. por intermedio do Club, nas Casas 1<:ladio de Santos e A. Lapa, Ld.a , beneficiarao
de importantes descontos.
= Que todos os s6cios devem enviar para
Club duas fotografias, tipo «passe)), para oscarloes de identidade.
= Que estao em dislribui~ao, mediante 0 pagamen to de Esc. 2$50, os exemplares dos Estatutos do Club, que podem ser pedidos ao
cobrador.

o
Mercado Filatelico
do Norte de Portugal

°

(

Rua de Santo Ant6nio, 190-2,°
End. telegrMico: RSANTER»
Tel. 4070 P. 8. X.-PORTO

Dispoe duma organizayao que
Ihe permite pagar aos melhores preyos as boas peyas de
Portugal, Co/6nias e Brasil : :

,J

AOS FILATELISTAS
Compro, troco e venda com coleccionadores
adiantados. Preferencia aereos novos ou usados

4. 1301<<<3fS I3I<ITO
Rua Heliodoro Salgado, 1-E - BARREIRO
Portugal

()evid() a falta de e5pa~(), na() indulm()s no presente a centinua~iio da lista de Svdos,. 0 que
faremos n() prvximo numero

Pe~a urn numero gratuito da revista
MERCADO FILATELICO

Inscreva-se imediatamente s6cio do
Club Fj)at~lico de Portugal

Numero

CURIOSIDADES
Segundo lemos em cL'Echo de la
Timbrologia lt , e contrariamente ao CODceito que tinhamos, 0 talco e urn mau
conservador dos selos, especialmente
para aqueles que foram sobrecarregados.
Parece que 0 talco se incrusta por
tal forma nas tintas, principalmente oa
das sobrecargas, que se torna dificil a
sua elilllinal;ao, a nao ser por lavagem
e nOVa gomagem.
No entanto, esta operac;ao, embora
elimine 0 talco, provoca uma descolora<;ao dos selos e estala a tinta das
sobrecargas, deformando-as.
Aqui deixamos registado 0 aViso.

HepresentalBO e propaganda lIIafell(a
J()se

I<()drl~()

()las ferreira

Tesoureiro do Club Filatelico de Portugal
Rua DaDlasceno Monteiro. 23 r ic
LISBOA - Portugal
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Nus que.-emvs cvmp.-a.me.-cadv.-ia avs quilvs!
Por favor, envie-nos as seguintes informar;oes:
1.0 - A quantidade que tern a~vra para vender;
CJ..o - A quantidade media que nvs pvde fVl"neceI' pvr mes, nv
futurv.
1.0 _ ( ) numerv aprvximad{) de sel{)s que (vrnpvrta (ada quilv;
4.° - 0 pre~{) de (ada quilv.
Querem08 tambem comprar - em largas quantidades e por atacado selos soltos. Envie-nos a sua lista de ofertas.

colec~oes,

pacotes e

(

,

H. E. HARRIS & C.o

SUMARIO

A MAIS IMPORTANTE FIRMA DA AMERICA DO NORTE

l()S Mass. Avenue, l3{)st{)n, Mass., U. S. A.
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-4-ditf1l'ial

Calalogo de Porlugal e [oldnias
SELOS-ALBUNS
MATERIAL FILATELICO
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