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PAGAREMOS BONS PRE<';OS 
POR 

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

Como somos a maior casa filatelica da America, estamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todes as 
partes do mundo, Actualmente, estamos perticularmente int8~8ssados 
em comprer: 

• SELOS EM dRIES I De valor baixo e medlo. Completas ou 
Incompletlis, novas ou usadas. 

• SILOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractlvas. 
• PACOTES I F'eito~ cuIJado~amente. com selos perfeitos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RUTOS DE «STOCkS. de todos 03 g~neros. 

• MISTURA (AD QUILO) sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, thmb 6 m desejamos comprar quantldlldes 

mals peqllenas de l!Illos em Serle .. , lie preco medlo email! eleva do. 
Queir~ mandar-nos a sua lisfa de olerlas, que merecera a nossa pron

fa e cuidadosa afen~iio. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa nova Iista de compresl 
-Os melhores pre~o9 por selos do!! g"tados UQldos e Canada· 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO: 

H. E. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

AO ULTIMO FIGURINO 

SEDAS, LAS E ALGODoES 

AO uLTIMO FIGURINO 

R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA 
,- -' 

AO ULTIMO FIGURINO 
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Efectivos .. ....... 60$00, par ana lou equlvalente em moeda local 
Juniores .......... 30$00, p~r ana ( 

Urasll ................. . ........ :... Cr. $30, par ana 
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AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo -
C. P . 43 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o 
de Gouveia - Rua das Dlflculdades, 
28-30. 

S . TOM1!l - Henrlque Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - Dill - Anfbal Ribas Lopes 
Pra~a. 

INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos Fernandes - Secretary 
Catholic Book Crusade - 7 Havelock 
Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
lif6rnla. 
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ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especlaImente India; Envelopes do 
1.D Dla; M~mos e Inte1ros. PreQArio a 
pedIdo. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gul!s, troco por selos para a sua colee
!;Ao, medIante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.' - LlSBOA 

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
loTalldes descontos, selos novos e usados 
de 'Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou ItAlla, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gtlnnaro - MIano (Napoll) ItAlla. 

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!tAo 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$, 
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. RIo 
de Janeiro, 24-1.D-Dt.D-Llsboa-(Portes 
registados extra). 

Desejo correspondentes para troca de 
selos naclonals, novos ou usados, em Ca
bo Verde, Gulne, India, Macau, MO!laID
blque, S. Tome e Principe e Timor. Roge
rio Roml!.o, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

Desejo trocas de selas unIversals me
diante mancolista, base E . Santos, Yvert 
ou Gibbons - Eng. L. da CUnha Gomes 
- Mapu!;1i - Goa - India Portuguesa. 

Compro Bales estrangeiros em quanti
dades . Centos ou quUos. Ofertas a Eduar
do de Almeida - Rua S. Bento, 178-A, 
Telefo·ne 662364, depois das 19,30. 

Contra selos do vosso Pa.[s e Ultra
mar, dou ItAlia, Vaticano e S. Marino. 
Sepe FUomena - Piscinola (Napoli) -
ItAlia. 

Desejo trocar selas con Portugal y 
Provlncias Ultramarinas, doy selos de mi 
pa.[s, Chile y Bras1l, pieza par pieza -
Walter H. Carlos - La Rieja, 63-9 de 
Julio (Bs. As.) ARGENTINA. Minimo 60, 
Mlixlmo 400, repetldos hasta 20. 

ECONOMICOS 
Sollcito canje con todo el mundo. Selos 

comunes en contidad, y composlcio·nes de 
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual 
de cualquier pa.[s. Doy novedades y con
memorativos por Colonias, usados. 

Marcelo O. Dana - CasUla 3230 - CC 
- Buenos Aires - Rep. Argentina. 

Por 10.000 Fr. Yvert em selos de gran
de formato, novos e usados, de Portugal e 
Ultramar, Espanha e Co16n1as, todos os 
pa.[ses da America (repetidos ate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert a. mlnha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B. 
P. 117 - Bastla (Corse) FranQa. Corres·· 
pondl!ncia em francl!s, lngll!s, alemAo. es
panhol e portugul!s. 

Ofere!;o series temliticas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
ANIMAlS, A VIA~AO. Desejo receber no
vidades do Ultramar Portugul!s. Resposta 
imedIata aos envios de 200 escudos. Hen
drlks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Ofere!;o 75 selos todos dlferentes, sO
mente da Alemanha Oriental e Zona Rus
sa, contra 120 pict6ricos, repetldos, so
brantes, perfeitos, com muitos selos do 
Ultramar Portugul!s, ou contra 900 selos 
comuns ema!;ados - Walter B. K1elnert 
- Solllngstrasse 5 - 22." Essen - Ale
manha. 

Dou selos do BrasU, por comemorati
vas, ·aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa 
Postal, 5725 - S. Pa.ulo - Brasil. 

Enviem 100 ou mais selos do seu pa.[s, 
e receberiio 19ual quanUdade de Espanha. 
GIL RUIZ - Padre Calatayud - Pam
plona - Espanha. 

Jose Joaquim Ganhoteiro-Caixa Pos
tal 33 - Be1ra, MO!laIDbique - Procura, 
para troca de selos, correspondentes em 
Gulne, India, Macau, Timor, S. Tome e 
Principe, e Cabo Verde. 

Envien 10D-300 sellas surtidos univer
sales; recibiran igual cantidade Espafia.
Colonias. Ramon BaraIlobre - 2.' Tra
vesta Hercules, 44-1.· - La Corufta (IDs
patia) . 
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os " IN TEl R 0 5" 
UTILIZADOS COMO PROPAQANDA 

(Continullc;1io dos numeros IInteriores) 

«CARTA POSTAL UNIVERSAL» 

.~. Prestige . Pru.aU. prestige. r..-alt. 
IIM.UNU 

" cn -

1-
Q::. - ------

.~. ~6J1s~>d . ......., . ~6Hs~>d 'JP1IUN4 

Em princlpios de Setembro de 1953, a 
Imprensa da Carta Postal Universal, en
tAo com sade na Rua Almlrante B8.rroso, 
n.· 1, 3.· andar, em Llsboa, ped1u autorl
zagAo para mandar imprimir na Casa da 
Moeda urnselo numa <Carta Postal Uni
versal:., comprometendo-se a pagar pre
viamente todas as despesas, taxas e en·
cargos, 0 que foi autorlzado, em prinCipia. 

Esclarecidos alguns ·pormenores, foi de
cidIdo, em meados de Malo de 1954, que 
as <Cartas:. seriam entregues em series 
de 5.0000u 10.000 exemplares, e r ecebe
rlam a Impressi!.o de uma vinheta da Obra 
Social dos C.T.T. de $20, alem do selo de 
franqula de 1$00; 0 pagamento do valor 
deste tiltlmo seria feito a. medIda que a 
Empresa lnteressada levantasse as cCar
tas:. na Esta!;Ao Central dos Correlos (E. 
C.C.) do Terreiro do Pa!;o; as ccartas:. 
deviam apresentar dois rectAngulos de dI
mens6es adequadas a. Impressi!.o do selo 
e da vlnheta. A Empresa desejava que 
esses rectAngulos tivessem as mesmas di
mensOes, por urna questi!.o de simetria de 
desenho, e pensou-se na ImpressAo do selo 
do tlpo cD. Dlnls:., jli aprovado, mas alnda 
nii.o emltido; isso nAo foi passlvel po.rque 
esSe selo era impresso a dua.s cores, e sem 

Pe/o 

I 
BRIGADEIRO JOSE 

LAMAS 
DA CUNHA I 

contorno deflnido; por isso, foi dectdido 
aplicar 0 selo de Upo cCaravela.>, de dl
menaoes multo diferentes dos das vinhe
tas da Obra Social dos C.T.T., 0 que, alias, 
sucedla tambem com 0 selo do tipo cD. 
Dlnls:.. 

A Empresa lan!;ava assim no mercado 
umas folhas de papel de carta, devida
mente franqueadas, que seriam vendidas 
ao ptibllco pelo prego de $20, ImportAncia 
que revertla para as casas comercials que 
se encarregassem da sua venda, porque 
to·das as despesas, taxas e encargos, e 
alnda uma percentagem de lucro para a 
Empresa, seriam cobertas pela receita 
proveniente de antincios e 'outras formas 
de propaganda previamente impressas nas 
folhas. Os lnteressados nesses antinclos e 
propaganda s6 os pagar1am depois de as 
ccartas:. respectivas se encontrarem a. 
venda. 

As <cartas:. constituiram series de 
5.000, 10000, 15.000, 20.000, etc. exempla
res de cada modelo, isto e, com os mes
mas motivos de propaganda ou antincios, 
series que a Empresa denomlnava, respec
tlvamente, Series A (5.000), Series B 
(10.000), Series C (15.000), Series D 
(20.000), etc., fazendo seguir estas desi
gnaQoes de urn nlimero de o-rdem para 
cada tipo de serie. As remessas para se
lagem na Casa da Moeda, lncluiam sem
pre, alem das quanUdades referidas, uma 
percentagem de uns 3%, para quebras 
(refugo). 

As folhas eram dobradas duas vezes 
em cada sentido, e, por flm, fechadas por 
pala gomada. 



malS vale 
bo 

Can8ados ja de tanto apregoar aos 
quatro ventos 0 mau desenho e confee!>ao 
dos selos do Continente, mesm:> quando 
postos em confronto com a matoria dos 
das Provinclas Ultramarinas, chegou-nos 
agora aD conhecimento, por conversa com 
pessea das mals aballzadas no assunto, 
que, dentro de dois anos, as eoisas vao 
melhorar ... 

Na verdade, e triste que, num tempo 
em que a teeniea da impressao, a helio
gravura, a rotogravura, etc., atingiram 
um grau de perfei!>ao bastante elevado, 0 

nosso marasmo Se mantenha. 
Da gosto ver 0 born papel filigranado 

des selos da Inglaterra e Col6n1as Ingle
sas ou Dominios, a peneil.tA(} e esmero no 
seu aeabamento e grava!>ao a taIhe doce; 
e tristeza, fazer 0 confronto com 0 mau 
papel, eonfec!>ao e, aeima de tudo·, dese
nhos dos nossos selos, de ha alguns anos 
a esta parte, em que, praticamente, a Uni
ea coisa que se salvou, e essa nos honra, 
foram os selos ~do Centenario, os de D. 
Maria. 

Os selos dos BrasOes, illtimamente emi
tidos para a Provincia Ultramarina da 
India, ao que nos foi dito, tiveram de ir 
A maquina oito vezes, e iBto numa epoca 
em que Se faz ja a separa!>ao de Untas 
com maquinas electr6n1eas. 

E 0 qUe dissemos a prop6sito dos selos 
de Inglaterra, podemos diz~lo a respe1to 
de quase todos os paises, po·is que a em
parelhar eonnosco, quase 86 topamos com 
o Brasil e a Espanha. Mas pareee que po
deremos ter confian!>a, aD ·menos espe
ranl.ta ~ e a esperanl.ta e que nos salva 
de que, dentro de dois anos, nos ofer6!>am 
selos gravados a talhe doee, selos helio
gravados ou rotogravados conveniente
mente, e que a nossa Casa da Moeda ja 
tenha a funeionar a maquina eleetr6n1ca, 
que creio devida a um dos maiores gra
vadores do mundo, 0 Italiano Bardali, e 
nos info·rmaram ja fieou encomendada. 

Ha, porem, que preparar e escGlher urn 
escol de gravadores, e temo-los, felizmen
te, e dos melhores: Joaquim Silva, Isaias 
Peixoto, Paes Ferreira, Alvaro L\!CaB e 
outros, sAo dissG exemplo, mas, do que 

que nunca ... 
------- Pelo - --I DR. JORGE DE MELO VIEIRA 

mais eerecemos, e de quem saiba eseolher 
os motivos, e de desenhadores que os exe
eutem, pois esses, infelizmenfe, t~m sido 
ferteis em fabricar aut~ntieos abortozi
nhos ... 

Apesar dos C.T.T. terem consultores e 
gabJ.nete artisUeo, nAo me pareeia mal e 
desproposltaap que, antes de serem em 
definitivo dadas para a Ca:sa da Moeda 
as illtimas ordens para qualquer emissiio, 
se consultasse a Qpinlao publica abalizada 
sabre 0 assunto, mandando, quer para a 
Federa!>ao Portuguesa de Fllatelia, quer 
para 0 Clube Filatelieo de Portugal, a 
cmaquete:., cores, taxas e nllmero de 
exemplares, dos selos a emitir, para ver se 
alguma coisa seria possivel salvs,r no pe
lago de desUusOes por que temos passado. 

Os eoleecionadores portugueses sao ja 
bastantes, estao em contacto· pel'IIUUlente 
com todo 0 Mundo, e conhecem, por isso, 
o que agrada ou desagrada A generalida
de, 0 que fica bem ou fica mal, 0 qUe pode 
enriquecer ou empobrecer uma folha de 
album, e dai 0 valer a pena ouvlr as suas 
opiniC'ies. 

:Ii: que, apesar de varias portas se abri
rem de par em par, para nos mostrarem 
arremedos de desenho e pintura, em que 
sao preeisas explica!>C'ies minueiosas do 
que nos querem mostrar, e ninguem v~, 
nem os pr6prlos, e bom seria que surgisse 
uma erlan!>a, ou urn leigo com 0 sentido 
do belo, para a todos dizer: cO Rei val 
nu ... :., - as nossas eseolas, deSde a de 
grau mais infimo ate A das Belas Artes, 
continuam a guiar·se pel os prineipios elas.. 
sieos, e a ministra-los aos seus alunoo, 
e esses e que sAo os bons, os que todos 
veem e entendem, os qUe t~m atravessado 
os seculos, e hAD-de prosseguir, quando os 
novos, produto dos qUe nao tern habil!
dade e pretend em se Ihes atr1bua valor, 
se afundarem no mar dos esquecimentos ... 

€scontos 
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C l U B € ~llat€lICO Oe po~tuCjal 

FORNECEDORES 

J. M. Barros Rodrigues 

Coimbra Filatelic:a 

MORADA 

-~-------------
R. do Arsenal, to - Lisboa 

DES
CONTO SOBRE 

J 5 a 20% Artigos filatelic:os (ex
c:epto catalogos). 

Rua da Sofia, 2l. I.·-Coimbra 10% Artigos filatelic:os a Ca
talogos Yvart 1958. 

Jose Maria f;ialho de Mac:edo IIhavo 20% Charneiras Philorga 

Ferreira & Duarte, Ld.· 

Foto-Camera 

L:vraria Ferin. Ld." 

Livraria Classic:a Editora 

Livraria Romano Torres 

Gomes & Roc/rigues, Ld.· 

.Sapataria Capri 

Sapataria Arte 

R. dos Fanquairos, 229-Lisboa 15'7'. LanHlc:ios e c:onfec:tjoas 
de fatos (Este desc:onto 
e extensivo lis famllias 
dos s6c:ios. 

R Garrett, 40 - Lisboa 

R. Nova do Almada, 70 a 74 

P. dos Restauradoras, 17 

R. Alexandre Herc:ulano, 70-76 

L D. Estefania, 22 - Lisboa 

R • . da Miseric:6rdia, 51 • 53 

R. Augusta, 242 e 244 

25% Trabalhos de laborat6rio; 
Materiais sens\veis. Os 
mbimos desc:ontos poss!
vais para restante ma
teria~ 

10'10 Em todos os livros na-
c:ionais e estrangairos. 

10'10 Idem. 

10'10 Livros de s/ editjiio. 

10% Livros (exc:epto de es
tudo). Papelaria, Perfu
maria e trabalhos tipo
grafic:os. 

15% Sapataria 

13% )I 



L E q 15 L A ~. A 0 
Ministerio das Finanyas 

DECRETO-LEI N." 41.55'7 
Encontram-se atingidos os limites de 

emlssao da moeda dlv1sionaria de $10 e 
$20 (bronze), fixados pelo Decreta-lei n ." 
40.839, de 31 de Outubro de 1956. 

Igual situa!;ao Se veriflcara em breve 
com as moed!llS de $30 (alpaca), cujo li
mite foi estabelecido pelo Decreta-lei n ." 
40.098, de 21 de Margo de 1955. 

Tais circunstdncias aconselham a ele
val' as Ilmites de emissao das referidas 
moedas, de modo a garantir a SUa fungao 
econ6mica, sendo 0 preenchlmento de 
margem do aumento feito a medlda das 
necessidades. 

Nestes termos : 
Usando da faculdade conferlda pela 

1." parte do n.· 2.· do art. 109.· da Cons
tituigao, 0 governo decreta e eu promulgo, 
para valeI' como lei, 0 seguinte : 

Art. t1nico. Os limites de emissao de 
moeda dlvlsionaria das especies de $10, 
$20 e $50, fixados pelos decretos-leis n ."· 

Jose Rodrigues 

UM ALFAIATE DE CATE
GORIA, A PREgOS 

CORRENTES 

R. 4lexandre HereuIano, 1'7-2."-E. 

(Elevador) Telef. 44214, LlSBOA 

40.839, de 31 de Outubro de 1956, e 40.098, 
de 26 de Margo de 1955, silo elevados para 
14.000.000 . 

Ministerio das ComuniC!L~Oe8 
Administ~ Geral dos Correios, Tele

gratos e Telefones 
PORTARIA N." 16.59'7 
21 de Fevereiro de 1958 

Cria e manda pOl' em clrculagao, curnu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma serie de selos postais comemorativos 
da participagB.o de Portugal na Exposlgao 
de Bruxelas, com as dlmensoes de 25,5 X 
X 34 rom., denteado 14, nas taxas, cores e 
quantidades seguintes: 
1$00 de fundo verde e as cores 

branco, amarelo, verrnelho e 
azul. .. ...... ..................... ... . 8.000.000 

3$30 de fundo verrnelho-acas
tanhado e as mesmas cores 
das anteriores .................. . . 2.000.000 

SELOS 
Est&. em di!ltribui~ 0 N.· 4 

da «REVlSTA FILA'DIlLlOA», 
6rgao da of ~ 

Milha.ras de ael08 Isolado!l, se
ries completas, Iotas especialll, 
etc., oferecldos a precos de oca
sI§.o ! 

FS!;la uma visits a. of caaa., ou 
P6!;la a n j Revista, se a nAo re
cabeu. 

Consuite-n08 sempre, antes de 
comprar ou vender quaisquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. Joilo das RP.gras, 3-2."-Dt." 

(lI"tig. RUII do Ampllro) 

Telef. 968666 - LISBOA 

C"isas t,./Jisas gilat.;lieas 

Pe I 0 

BARAO FREDERICO DE VILANI 

EMISSoES COMEMORA
TIV AS PORTUGUESAS 

Foi muito feliz a ideia dos CTT, de 
comemorar a Exposigao Universal de Bru_ 
xelas com urna linda emissao de '.selos, 
posta a venda no dla 7 de Abril pr6~o. 
o cll'mercl0 internacional tern reagido plul_ 
to bern, vIsto que os selos emitidos pOl' es
ta ocasiii.o constltuem 0 pr6x1mo grupo te. 
matico. Sera uma vaga de erifusi8.smo, 
como ja a v1mps. no 75.· anlversario da 
UPU, nos 50 anos dos Rotarios, e e born 
saber-se que Portugal se encontra entre 
os primeiros, ..se nao for 0 primelro, a 
corresponder a esta inlciativa. 

Temas aqui uma emissao de selos que 
tera procura comereial internacional, du
rante urna prolongada epoca, e talvez seja 
esta uma boa oportunidade para fazer 
uma proposta aos Correios. Verificamos 
que, geralmente, no escrit6rl0 fllatelico 
dos CTT, 6 meses ou, no m8ximo, urn ano 
depois da SUa aparigao, as emissoes co~ 
memorativas ja nao 'Be podem adqulrir em 
series completas. Por outr~ lado, no livro 
dOO anos do selo do CorreIa. Portugui!s:t, 
na pagina 192, os CTT queixam-se de que 
s6 1% doe ·selos comemorativos emltidos 
entram em colecg6es, e ass1m, do ponto 
de vista puramente material, os restantes 
99%, com oseu prego de ctlBto cinco ou 
dez vezes superior ao dos aelas normais, 
representem urn encargo A administragao. 

Com 0 devido respeito para com os 
CTl', que porventura tambem gostam de 
conhecer a opiniao do publico, e mesmo 
o convidaJn a fazer as suas propostas para 
melhoramento dos servi~oB, achamos que 
nao seria rna poUtlca aumentar conside
ravelmente as reservas filatelicas - as 
quantidadlls a disposl!;ao nos escrit6rios 
que vendem princlpalmente aos colecciona. 
dores--e de iomar as medldas necessarias 
para protegeI' as series completas. Asslm, 

os Correios podlam cons1~era.velmente 

aumentar a sua receita filatelica, e acabar 
ao melmlo tempo com a situa!;ao lamen
tavel, que varias vezes ja ocorreu, de nao 
haver series completas comemorativas a 
venda, para os que pretendem franquear 
a sua correspondi!nc1a... fllatiHicamente. 

CERTIFICADOS DOS 
PERITOS 

Encontramos em cat6.logos de leiloes 
ou nas listas de ofertas de comerciantes 
de selos a expressao ccom certificado 
da . .. :t Mas 0 que sera urn certificado? 
Qual sera 0 seu valor.? 

Quando temos diflculdades na identi
ficagao de urn selo, ou temos dl1vidas so
bre a SUa autenticidade, gostamos de con
sultar urn amigo mais entendido, que mui
tas vezes mesmo pode 'ser 0 nosso comer
c1ante fornecedor. Se em vez de procurar 
as servlgos de urn amigo, preferimos os 
de uma comissao, e .pedimos que esta 
passe seu parecer, num docurnento que in
cluira tambem a fotografla do selo em 
questao, temos urn certif~cado de perita
gem. 

Estes certificados devem ser passados 
porautoridades que no seu meio sejam co
nhecldas e reconhecidos pelos seus conhe
cimento·s na materia, e pela sua idonei
dade moral. Internacionalmente, os cert!· 
ficadas da Royal Philatelic Society sao 
considerados como a iiltima palavra da 
mats alta instdncia. Houve quem prefe
risse urn selo falso com certificado da 
cRoyab , a urn exemplar auti!ntieo sern 
docurnentagii.o, - sendo a infalibilidade 
da cRoyab 0 -dogma n .· 1 deste pensa
mento filatelico. E ate sera curioso notal' 
que a casa Stanley Gibbons Ltd. exclui 
da sua garantia comercial todos os selos 
vendidos com certificado da cRoyab . 
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Ha naturalmente outros grandes no
mes cujo prestigio aumenta cada dia con
sideravelmente, como 0 da Philatelic 
Foundition, do FrIedel Export Committee, 
nos Estados Unidos, e das comissoes que 
as associagoes de comerciantes de se~os 
ou clubes filatelicos mantem ern varlOs 
paises. Nesta ordem de Idelas - e consi
derando que 0 especlalista e sempre supe
rior no seu dominio, ao conhecedor uni
ver~al, - conslderamos a nossa Federa
gao como a entidade mals competente 
para passar cert1flcado·s sabre selos de 
Portugal Continental e Ultramarino. 

Como se calcula, os certlficados tem 
grande valor moral - ate ao ponto de se 
Ihes dar urn valor material que, exami
nando bem as co.fsas, s6 muito relativa-

lagiio com 0 risCo e 0 valor de uma ga-
rantla material efectlva. _ 

Portanto, e aconselhavel para 0 colec
cio·nador, em caso de dUvida, exigir do co
merciante urna factura comercial, ou mes.. 
mo uma declaragiio de garantia com a 
fotografia do selo. Esta garantia tem va
lor juridico bastante para defender os 
nossos interesses, caso, 0 selo nao seja 
born .. . 'Mas, para nosso conforto moral, 
podemos, tambem, alem destas garantias 
materials, tel' urn certlficado, para assim 
bern gozar a posse duma pe!;8. rara. 

mente tern. Estes certificados, passados ... _________ ~-------.. 
por espec1alistas destnteressados - a pa
lavra inglesa <gentleman:. seria a mals 
indicada - sao redigidos de forma a ex
primir unicamente urn parecer - depois 
de examinados os selos, segundo a melhor 
das habilidades do,s especialistas ou das 
comissOes. Portanto, nao ha afirmagiio 
definitiva. E se a comissiio se tivesse en
ganado (pOl' exemplo, tivesse passado ha 
vinte anos urn certlficado sobre urn 40 
rels V barrado da India, tipo I, qUe 0 
eml~ente conhecedor Raul Abecassis pro-
vou niio existir), 0 pl'oprietario pouco ou ViECAS 
nada podia fazer para ser compensado. l'O~ZflmbrO,4S-.J' 
Pais estes certlficados passam-se pOl' im- LIS 80 A 
port1l.ncias m6dicas, que nao estiio em re-liii-!.i ______ ........ ______ .... 

NOVIDADES 

Emissiio Comemorativa da Partici
pat;iio de Portugal na Exposit;iio de 

Bruxelas 

Em 7 de Abril pr6ximo, sera posta a 
circular urna emissao comemorativa da 
partlcipagao portuguesa na Exposlgao 
Universal Internaclonal de Bruxelas, feita 
sobre urn desenho Unico, da autoria de 
Jose de Almada Negreiros. 

o desenho e baseado no emblema da 
Exposigao, com as indicagoes <Bruxelas:. 
e <1958:. , acrescentadas de uma flgura se
gurando· 0 globo existente no mesmo em
blema. Em volta, a legenda <Exposlglio 
Universal e Internacional:. . Em baixo, a 
taxa e a palavra <Portugal:. . 

A emissao faz-se em dois valores: 
1$00 de fundo verde, e tiragem de 

8.000.000. 
3$30 de fundo vermelho acastanhado, 

e tiragem de 2.000.000. 
Nos doJs selos, sao iguals as cores 

dos restantes elementos. 
As letras das legendas <Exposi!tao UnL 

versal e Internacional:. e <Portugal:. , com 
os algarismos das taxas e 0 perfil do. edi
ficio no emblema, siio· impressas a ama
relo; a palavra <Bruxelas:., 0 numero <58:. 
e 0 globo, sao-no em vermelho; a figura 
e a estrela do emblema e 'branca. 

A fabrlcagao e em 4 cores, off-set pla
no, e felts. na Casa ds. Moeda. 

o formato do selo e de 25,5x34 mm, 
dent. 14. 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores 
qUe pretendem relacionar-se com colec
cionadores partugueses, entre eles : 

DIPL. HORST GUHMANN - Tres
kawallee 123 a, Berlim - Karlshorst 
A1emanha. 

RUBEN MEDELLIN TREVINO - 314 
Palmira - Col6nia Buenos Aires - Mon
terrey N. L. - ;Mexico·. 

CACLOS FOHYNEK - Garibaldi 547 
- st." Rosa La Pampa - Argentina. 

ASIA POST ARTS INSTITUTE 
Room 507 HOlland HOuse - Queen's Road 
6 . - Hong Kong. 

GILBERTO A. BROCKSTEDT - Av. 
Gal. Daltro Fllho, 208 Pelotas - RS _ 
Brasil. 

T. M. CHAN - C.P.O. Box 5472 _ 
Kowloon - Hong Kong. 

GUY FRAN90IS - 39, RUe A. Blan
qui - Saint Quen - Seine - Fran!ta. 

Estes enderegos slio indicados sern 
compromisso nem respansabll1dade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabUity our part. 

Ces adresses sont donnees sans enga
gement n1 responsabilite de notre part. 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLVDKENTO DA FTLA~ 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS l!IO 

CLUBE FILA TfLiCO 
DE PORTUGAL 

'CLUBE DE AMADORES 
PARA AMADORmS 

Av. de Almirante Reis, 70-3.0 _Dt." 

Tele/. 5J,.936 

LISBOA PORTUGAL 



Federa~ao Internacional de· Filatelia 
F,. I. P. 

Po r 

I 
LUCIEN BERTHELOT I 

Presidenfe da F. I. P. 

Ao lerern os comunicados da imprensa 
fUatelica, as actas das sociedades, os re
lat6rios das exposi!;oes, e provavel que 
numerosos coleccionadores flquern intri
gados com estas tres letras <F.I.'P.>, en
contradas muitas vezes nos textos, sern 
expltca!;oes sabre 0 queelas possam slgnl
ficar. 

Estas tres letras sao simplesmente as 
inlciais da Feder8ltion Internationale de 
Philatelie, que, fundada ern 1926, agrupa 
actualmente 27 palses, representados pe
las organiza!;oes fUiadas, com varias cen
tenas de milhares de colecclonadores, re
partldos por todo 0 mundo,. 

A Federa!;ao Internacional fol consti
tuida para desenvolver as rela!;oes dos co
leccionadores, criar Uga!;oes entre as 
Federa!toes nacionais que se ignoram com
pletamente, provocar entre elas uma co
labora!;lio, intemacional para 0 estudo da 
fllatelia, a defesa contra os falsificadores 
e parasltas, dar as bases s6lidas a orga
niza!;lio das exposi!;oes intemacionais, 1m
pondo a estas m.anifesta!;oes 0 necessArio 
para salvaguardar os lnteresses dos par
ticipantes. 

o papel principal da F .I.P. e de coor
denar a ac!;lio das Federa!<oes Nacionals 
deixando· a cada uma delas a sua pr6pri~ 
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autoridade na s uaadministra!;i!.o interna, 
e uma organiza!;aO que Ihe e particular, 
em ramo das condi!;oes morais e mate
riais do seu estatuto, da sua lingua e do 
seu clima. As Federa!;oes Nacionais slio 
representadas na F.I.P. pelos delegados 
escolhidos entre os seus dlrigentes. Estes 
delegados reunem-se anualmente ern Con
gresso, no decurso do qual sao, examlnadas 
todas as questoes referentes a Filatelia, 
sobre urn plano intemaclonal. 

o Congresso e1ege urn conselho, do 
qual a secretarla e encarregada de pOr ern 
pratica as decisoes tomadas. As comi-ssoes 
permanentes e temporarias slio designa
das para estudar determlnados pont os, e 
preparar a reallza!;lio das. missoes que Ihes 
sao confiadas. 

As principals comissoes ern funciona
mento, sao: 

o Oficlo Superior de Peritagens Inter
nacionais. 

A Central contra os falslficadores. 
A Comissao contra as Emissoes Nocl

vas. e Inutels. 
A Comissao da Educa!;ao Filatellca da 

Mocldade. 
A Comissao para 0 E studo da Conser

va!tao das Colec!;oes. 

N. R. - Entre os 27 pefses federedos ne F.I. 
P .. Portugel pode orgu lhe r-se de fezer pe rte do 
se u Conselho, nil pes SOli do sr. Prof. Dr. Cll riOS 
Trinciio. noSSo eminente cons6cio e Am :go. 

Se the interessa 0 desenvolvimento 

e 0 prestigio da FlIatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F AC;A INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

2 CRoNICAS 

i'idrio 
Um catalogo nao comercial 

Aqui M. anos, publlcamos, nesta mes
ma sec!;ao, urna cronlqueta ern que resu
mimos as sugestoes de do is amlgos nos
sos, e filatellstas mUlto distlntos, urn de
les, Se bern nos recordamos, 0 historiador 
e bibli6grafo dr. Rafael Salinas Calado -
no sentido de se fazer a publlca!tao, pelo 
Clube Filatelico de Portugal, de urn cata
logo de selos que nlio contlvesse os erros 
e os· defeltos dos edltados por estabelecl
mentos comerclals, manifestamente a de
fenderem os interesses comerclais dos res
pectivos ed!tores ... 

Passaram os anos, e as mulUplas e in
tensas actlvidades do Clube FUateUco de 
Portugal, em ordem a expansao e ao pres
Uglo da filatelia portuguesa, flzeram com 
que nao mais voltassernos a pensar a se
rio em tao importante problema. 

Ate que he. dias, durante a inaugura
!tiio do novo estabelecimento filatel1co da 
firma Bastos &: Campos, Ld.·, outro dls
Unto filatellsta, Francisco Rebelo de An
drade, funcionario superior do, Banco de 
Portugal. Ins1stentemente nos pedlu a nos
sa aten!;ao para a prernente necessldade 
. desse catalogo nao comercial. Apontou
-nos ele alguns dos defeitos e inconvenien
tes dos catalogos existentes, vlncadamen
te comerciais. E lembrou que 0 novo ca
talogo sejaeditado mediante previa aber
tura de inscri!ill.o. 

o problema e interessante e importan
te, mas e transcendente. Nao s6 demanda 
despesa multo grande, como necesstta de 
urn homem capaz de fazer 0 trabalho se
rio qUe e multo mals arduo e dlflcU do 
que a primeira vista parece. 0 problema 
e importante, repetlmos, e n6s, pondo-o 
aqul, nas suas linhas gerais. flcamo.3 a 
espera de que outros deem ajudas, morais 
oU ma.terials, para a solu!tao por todos n6s 
almejada, e bern merecida! - V. C. 

DO 

A Exposi~io do Laboratorio 
de Engenharia Civil 

Lisboa teve anteontem a inaugura!tao 
de mais uma expo..si!;ao fUatellca, a da 
Casa do Pessoal -do Laborat6rio Nacional 
de Engenharia Civil, cuja comissao exe
cutiva e constituida pelos srs. Eng. Fer
nando Manuel da Costa Peres Rodrigues, 
Jose Joao Domingos RibeIro Clemente, 
Vitor Manuel Blanchet Prazeres FerreIra 
e Luis Vit6ria Nolasco Dias. 

Exposigao filatelica de verdadeiros 
princlpiantes, tal circunstancia, nao es
condida, s6 Ihe faz aumentar 0 _interesse, 
porque alguns destes principiant es serno 
amanha grandes filatelistas, e constttui
rao, com certeza, urn estimulo para novos 
colecclonadores, m6rmente num recente 
mas ja notabiUssimo organismo, 0 Labo
ra!6rio Nacional de Engenharia Civil, de 
prestiglo nacional e internacional, que je. 
hoje reune cerca de cinco centenas. de 
funcionarios. 

Exposi!;ao de prlncipiantes, repetimos, 
mas qUe se cltracteriza por uma excepcio
nal apresenta!;ao, e valorlzada extraordl . 
narlamente pelos tres expositores da clas
Se de honra, onde os demals expositores 
e os visitantes poderao recolher alguns 
ensinamentos. 0 que tudo \eva a aconse
Ihar uma vislta a esta Exposi!tao Fllate
lica da Casa do Pessoal do Laborat6rio 
Nacional de Engenharia Civil. - V. C. 

NuCLEO FILATELICO DE 
ANGRA DO HEROISMO 

ANGRA DO HEROISMO AQORES 



A SEVERA 
RUA DAS GA VEAS, 55-5'7 * LIS BOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TlpiCO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

\~ ____________________________________________________________ --Jj 

I A CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora <las melhores 
pec;as c1assicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar-, e 
realizadora de leiloes filatelicos mensais. 

~ 

Compra colecc;oes, «stocks .. , variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a 
interesse a grandes coleccionadores 

Rua 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA 

(CaniCKusiia da s -numeras ~nte riores ) 
1.° PROBLEMA - MASSA ASSO

CIATIVA 
- Pequeno numero de federados 
- Actuagao Ilmitada dos clubes ultrama-

rinos 
- Composigao dos Congressos s6 por s6-

etos do C. F. P., e todos resldentes em 
Lisboa 

FORMAS DE SOLUQAO 
- Cessal}il.o da concorr~ncia entre 0 

C.F.P. e 0 C.LF., no 'sentido de angaria
gao de s6cios das ~reas das respectivas 
sedes. Propaganda mallS intenslva desses 
clubes com vista ao desenvolvlmento da 
Filatella em Lisboa e no Porto. 

- Fomentagao da cria<;ao de clubes lo-
cals na provincIa. _ 

- Maior propaganda da F. P . F. junto 
dos clubes locals ja. exlstentes, mas alnda 
nao flllados. 

- Reallza<;ao dos congressos da F. P. F. 
fora de Lisboa. 

- Aboli<;ao das dificuldades estatutais 
para a admissl!.o de novos clubes no selo 
da F. P. F. 

a) CONSEQUENTE - PRoBLEMA FI
NANCEIRO 

- Cotas reduzldas dos clubes. Receita 
ordinaria exfgua. 

- Cota a pagar calia ano ii F . L P. 

FORMAS DE SOLUQAO 
- Criagdo de receltas extraordlnarias. 
- Recurso ao deficit e ao emprestlmo. 
- Aumento de subsidios dos clubes ou 

de outras indivldualidades. 
- Aumento das cotas dos clubes fede

rados. 

b) COROLARIO - PROBLEMA 
DA SEDE 

- Bede actual excessivamente pequena 
e mal mo,bilada. 

- Falta de exist~ncla de empregados 
para 0 servl<;o de expediente 

- Excessiva depend~ncia em rela<;ao ao 
C. F. P. 

FORMAS DE SOLUQAO 
- As mesmas expostas para 0 proble

ma financell'Q. 

~a 7.t?~t?Zafa" 
7 ilait?lia 

---- Pelo 
DR. OLIVEIRA MARQUE 5 

c) CONGRESSOS 

- Ma ocasiao da sua reallza<;ao anual. 
- Reunlao sempre em Llsboa. 
- Composi<;ll.o (cf. l,O problema) . 

FORMAS DE SOLUQAO 

- Alteragao da data legal para Junho. 
- Reunioes na prOvincia. 
- Composigao por r epresentantes mais 

directos dos clubes. 

2.· PROBLEMA - CORPOS DI
RECTIVOS 

- Falta de individualidades em n.· sufi
flciente para a preenchlmento dos cargos 
directivos e para uma renovagao peri6di
ca destes. Rotativismo. 

- Excessivo n." de membros dos Cor
pos Directivos. 

- Reluta.ncia dos filatellstas portugue
ses competentes para tomar conta dos 
cargos. 

- <Ostracismo> voluntario ou forgado 
de alguns dOB filatellstas com possibilida
des de actua<;ao. 

FORMAS DE SOLUQAO 

- Alteragao do sistema actual de com
posigao dos corpos Directivos, no senUdo 
da redugao do seu n.·. 

- Apelo a todos os filatelistas em con
d!<;oes de os poderem preencher. 

As modalidades que acima apontamos 
podiam ser tomadas como <programa de 
governo> por qualquer Direcgao futura. 
Aqui as propomos desde ja.. Serlio 0 nos
so <programa de Governo>, se algum dia 
voltarmos a desempenhar fun<;oes direc
tivas no seio da Federagao, ou a influir 
de forma decisiva na sua cobra enos seus 
destinos . 

Berlim, 22 de Abril de 1957 . 



Consta da Portaria n." 7.087, pubUcada 
no «Boletim Oficiab , de 14-11-57: 

«Nao existindo no cofre da Provedoria 
de Asslstl!ncia PUblica, em nUrnero sufi
clente, selos da taxa de 6 reis, que nos 
tennos do Diploma Legislativo N." 1033, 
de 19 de Setembro ultimo, tern de ser 
aposto na correspondl!ncia, telegramas e 
nas requisi!;oes . de vales postais e tele
graflcos; tornando-se portanto necessArio
suprir a .referida falta apondo a tinta en
carnada, a legenda «6 reis» sobre 600 mil 
selos do total de 2.000.000 da taxa de 1 
Tg., mandados por em circula!;8.0 por por
taria N." 6770, de 8 de Novembro de 1956, 
e exlstentes no cofre da. referida Prove do
ria, enquanto nao sejam fabricados na 
Metr6pole, os seloB especiais da taxa de 
6 rets . .. 

1fl autorizada. a Provedoria da Assis
tencia Publica, a apor, na SUa tipografia, 
a legenda «6 r eis> a tinta encarnada so
bre 600.000 selos da taxa de 1 Tanga de 
entr-e os 2.000.000 mandados ·pOr em cir-

da ,3 ndia 
I P or 1_ LV/LOO M. DE NORONHA 

cula!;ii.o pela portaria N ." 6770, de 8-11-56. 
Cumpra-se.... . . Governo Geral.. .. . . > 

NOTA: - Anteriormente, era obriga
t6r.lo 0 usa do selo de 1 Tg. de A. P. em 
todas as ca.rtas que circulasseI'n dentro 
do Estado da India. Por Diploma Legis
lativo-N." 1033, de 19-9-58, alterou-se esse 
sistema, sendo obrigat6rio 0 usa do selo 
de 6ra. em toda a correspond~ncla que cir
cula dentro deste estado, de 20-12 a 6-1'. 

AVISO DOS CTT : - 1J obrigatOria a 
coloca!;ilo do selo do. AssisMncia: Desde 
20 do corrente ate 6 de Janeiro, e obriga
t6ria a aposi!;8.o do selo da Asslstencia, 
da ta~ de 6 reis, em toda a correspon
dencia que circule dentro deste Estado. 
Caso 0 selo nlio seja aposto pelo reme
tente ou pelo destinatario, a correspon
dencla sera entregue 56 depois do dia 6 

de Janeiro. 

HUNGRIA 
Continuo com as minhas OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo, 

838/ 41 
89$ 
913/ 15 
916/ 17,Av. 90 
963/ 67 

- 1024/28 
1024/28U. 
1040/42 
1046/49 
e AV.130/31 

se nao for mencionado usado: 
36$00 1092/96 12$50 1190/ 97 25$00 
6$50 1097/1101 1190/ 97U. 10$00 

12$50 e Av.148/52 65$00 1212/ 17 30$00 
13$50 1118/20 Av.119/ 29 45$00 
22$50 e Av.170/72 27$50 > 136/ 45 36$00 
34$00 1130/37 32$50 > 159A 16$00 
10$00 1130/87 u. 10$00 > 160/ 69 42$50 
15$00 1140/5Q 30$00 > 173/80 32$00 

1158/77 125$00 :. 173/80 U. 12$00 
27$50 1202/09 35$00 :. 181/88 32$00. 

1183/89 25$00 > 189 50$00. 
Da HUNGRIA moderna, tenho muito mais, selos novos em stock, mesmo -
na.o denteados. Para lnforma!;oes, e favor juntar franquia da resposta. 
Outras ofertas segulra~ ! Pagamento. adtantado, portes de regi-sto aparte. 

ALFREDO 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
~r 

• I 

DR. J. M. DA SILVA RAMOS 

Na Ultima assembleia geral da So
ciedade do Metropolit:ano de Lisbo·a, S. 
A . R. L., foi eleito membro do respectiv~ 
Conselho de Administra!;8.o, 0 nosso que
r:do Amigo sr. dr. J. M. da Silva Rames. 

Aclv'ogado IllIIl~to dlsttnto, consultor 
jurlcllco da Cil.mara Municipal de Lisboa, 
e membro d:> Conselho Distrital de Lisboa 
da Ordem dos Advo·gados, 0 sr. Dr. J. M. 
da Silva Ramos e filatelista avan!;ado e 
muito cuIto, e s6cio. do nosso Clube, pelo 
que, por aquela honrosa elei!;8.o, aqui 0 

saudamos muito efusivamente. 

NOVO ESTABELECIMENTO 
FILATELICO 

Em Lisboa, ao fundo da Rua Maria 
Andrade, quase esquina da Avenida de 
Almirante Reis, abri1} ao publico urn novo 
estabeleclmento filatelieo, propriedade do. 
firma firme Bastos & Campos, Ld.·. 

Pequeno mas multo atraente, este novo 
estabeiecimento iniciou a -sua actividade 
com uma valiosa existencia de selos no
vos, princlpaImente de ha quinze anes 
para ca, de Portugal, Ultramar e estran
geiro, pelo que mult:o po de e deve contri
buir para 0 desenvolvimento da fUateUa 
p:>rtuguesa. 

Cumprimentamos, cordeaImeilte, os 
seus proprietarios, nossos queridos Amigos 
Bastos e Campos, 0 primeiro dos quais 
socio dos mais anUgos deste Clube Flla
telico de Portugal. 

E OUTRO NOVO ESTABELECI
MENTO FILATELICO 

E jli outro estabelecimento filatelico, 
maior, com sec!;oes filatelicas e numisma
tica, e grandes existencias em ambas elas, 
anuncia para breve a sua inaugura!;8.o, 
Dum andar bern mobil ado e bem decorado 
da Rua da Trlndade, quase a esquina do 
elegante Chiado. 

Organiza!;8.o importante de urn grupo 
<'Ie fIlatelistas e numismatas, todos eles 
wclos do Clube FUatenco de Portugal, e 
claro que 0 nOiVel estabelecimento pode 
contar desde ja com a melhor simpatia 
deste Clube, por todos motivos e porque 

certos estam08 de que ele val contribuir 
poderosamente para a expanslio e para 0 
prestigio da fUatelia portuguesa. 

DR. EUGENIO VON BOECK 
Ainda ha. dois meses noticiamos que 

este nosso querido Amigo e prezado con
socio havia sldo nomeado chefe dos Servl
!;OS de Imprensa da Presidencla da Re
-publica da BoUvia, e ja hoje temos 0 pra
zer de -anunciar qUe tao distinto como en
tusiastico fUatelista acaba de ser rein
tegro.do na carreira diplomatica. Por este 
modo Ihe enviamos urn apertado abra!;o, 
em nome de todos os seus amlgos portu
gueses. 

EXPOSIQoES E EXPOSITORES 
FILATELIOOS 

Anunciam-se para breve nada menos 
do que quatro exposl!;oes fila:telicll's: na 
Unilio de Gremios de Lojistas de Lisboa, 
em Setubal, em Santarem e no Barreiro. 

De desejar e que os coleccionadores 
filateltcos portugueses correspondam ao 
esfor!;o formldavel que estamos fazendo, 
- lnscrevendo-se e concorrendo as refe
ridas exposi!;oes. 

Em todas as ultimas exposi!;oes fllo.
tencas em que tem colaborado 0 Clube 
FiIatelico de Portugal, ~ em tr~ daquelas 
quatro que brevemente se realizam, te
mos conseguido que sejam muitos e va
Hosos os premios concedldos: medalhas 
de vermell, prata e cobre, para as classes 
de competi!;ao, e de vermeil para todos 
os expositores da classe de Honra. 

Assim sendo, e relativamente facll al
can!;ar uma medalha. 0 que e necessario 
e que os filo.telistas que nimca concorre
ram, percam a vergonha, - e concorram. 
Uma medalha de cobre, para quem con
corre pela prlmeira vez, e excelente. De
pois se completara. e melhorara. a colec
!;ao. Depois vinio as medalhas de prata 
e de vermeil ... 

JORNAL FILATlilLICO 
Av. AntOnio Augusto de Aguiar, IS-l.·-D. 

LISBOA 



SA COR 
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO :Ii: 
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO 
P AfS EM PRODUTOS DERIV ADOS DO PETR6LEO 

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES 

CUMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES 

Especulacoo 
Nli.o se entende, ou entende-se com di

ficuldade, 0 motivo por que selos de cer
tas taxas desaparecem, por vezes, das es
taQries oficials, sob 0 pretexto de que se 
esgotaram, e, mals tarde, voltam a apa
recer nessas mesmas estaQries oficials, ou 
s6 slio vendldos em series completas ... 

l!l vulgar a AgaDcia Geral do tntramar 
- pelo respeivo escrit6rio - informar que 
nli.o tem detem1lnados selos, sobr~tudo se 
slio de valores balxos, para informar c:a 
latere:. que os possui, mas 86 para vender 
em colecQiies' completas ... 

Ocorre, pOis, perguntar: - 0 Estado 
faz comercio de selos - e comerciante 
ou temselos que vende, para dar satts· 
faQli.o a urn serviQO publico... Se assim e, 
e assim deve ser, nli.o tem que limitar 
a venda de selos de certos valo·res a co
lecQries completas, obrigando a urna aqui
siQli.o que nli.o interessa ao utente dos C. 
T.T. do tntramar, e que pode levar a es
peculaQiies, que 0 proprIo Estado reprlme. 

Julgo, porem, 'pior, e descabldo, que os 
selos emltldos pelo Estado, por que se es
gotaram nos C.T.T., deixem de ter curso, 
e nli.o possam mals ser utllizados na cor
respond~ncia, que nos surge multada 
quando um incauto deles se serviu. 

BIBLIOG RAFIA 
CATALOGO DE SELOS DO BRASa, 

«BANDEIRANTE» 
Recebemos a 16." ediQli.o do cat8.logo 

especializado c:Bandeirante:., de selos do 
Brasil, da autoria do sr. Francisco Schif
fer. 

Obra de verdadeiro interesse, inserindo 
alem. das selos tipo, todas as variedades, 
e referindo a prop6sito de cada emissli.o 
todas as caracterleticas de impressli.o, pa
pel, denteado, etc., tern alnda a vamtagem 
de reproduZlr, junto de cada selo, 0 res
pectivo carlmbo especial do prlmeiro dia. 

Pena e que a impressli.o e as gravuras 
nli.o estejam A altura do conteudo da obra. 
No entanto, 0 coleccionador de selos do 
Brasll faz bern em 0 adquirir. 

ANUARIO FILAHLICO 
Editado pela Editora Colombo--Roma, 

salu 0 Anuario Fllatelico para 0 ano 1958. 
Publica, em espl~ndidas gravuras, re-

legalizada ... 
Pe/o 

DR. JORGE DE MELO VIEIRA I 
lato, alem do mala, leva ii especulaQli.o, 

pois muitos destes selos logo que se esgo
tam nos C.T.T., comeQam a ser adquiridos 
a baixo preQO por especuladores, sob 0 
pretexto de que ja nli.o circulam, e por
tanto nada valem, pa,ra serem de seguida 
vendidos aos coleccionadores, por preQos 
exorbitantes . .. 

Uma nota que 0 Banco emlte, em
bora retirada da circulaQli.o, tem sempre 
a garantia da valorizaQli.o. Mas com os se
los que 0 Estado emitiu, ja 0 mesmo nli.o 
sucede! Porqu~? perguntamos. 

Parece-me que seria curial a permis
sli.o de que os selos emitidos pudessem a 
todo 0 tempo ser apastos na correspon
den cia, ou que, quando retirados da cir
culaQAo, os C. T. T., tal como 0 Banco 
Em1ssor, os valorizasse, ainda que para 
de novo os revender pelo respectivo ( IDs
crit6rio Filatellco:. , acabando assim com 
a imensa especula!;li.o que ele pr6prio mo
tlva e fomenta, fazendo emlssOes que a 
breve trecho retira da circulaQli.o! 

FILATELICA 
.produQoes dos selos emltidos em 1957, na 
Its.lia, Som8.lia, A.F.I., Republica de S. 
Marino e Vati~o, e, alem disso, os selos 
mals recentes das Tematicas c:Desporto) , 
c:Escutismo) , c:Animals:. e c:Flores:.. In
sere ainda uma lista, par enquanto in
completa e reduZlda, de fllatelistas de todo 
o mundo, estando os italianos classlficadog 
em comerciantes, peritos, clubes fllateli
cos, coleccionadores avanQados e medios, 
e principiantes. 

o Anuario. tem 0 preQo de 600 liras, ou 
4 fro suissos, ou 1 d6lar. 

A inscriC;li.o e gratuita, e Os inscrltos 
nli.o se constituem em AssociaQli.o, nem 
t~ obrigaQli.o de adquirir 0 Anuario, que 
nli.o assume responsabUidade por qualquer 
informaQli.o. 

As inscriQries devem ser dirigidas, ate 
10 de Setembro, ao Compilador do Anua
rio: Rag. EmllioCrescenzi-Cx. Postal 
9056 - ·Roma - (Borghi). 



N6tulas num;sm6t;cas 

o centenaQIO bo 

PQO~. telte be vasconcetos 
No corrente ano, passa 0 centenario 

do sabio Professor Dr. Leite de Vascon
celos. 

A douta Academia da5 Ci~clas pre
para-se para, condlgnamente, celebrar tal 
acontecimento. 

It: justa homenagem a quem foi urn 
grande mestre naqueles sectores do sa
ber humano> a que dedlcou toda a sua in
teligl!ncia, e uma vida inteira de trabalho. 

No campo especial da Numismatica, 
criou disclpulos que hOje, por sua vez, jtl. 
sao mestres consagrados. 

Teixeira de Aragao e Leite de Vas
concelos, sao as grandes traves onde as
sentam os modernos conceitos da Numis
matica Nac1onal, aquele em tempos mals 
recuados, este em epoca mais moderna, 
ambos servindo 0 mesmo ideal. 

Aos grandes numismatas nadonais, a 
todos aqueles que hOje, pelo seu saber 

EM DISTRIBUIC;.1.0 A LISTA DE 
OFERTAS N.· 7, COM P.1.GINA 

ILUSTRADA 
(Envia-se gr&tis) 

GRANDE VARIEDADE DE S~RIES 
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0 

MUNDO 
(Noves) 

NOVIDADES TEM.1.TICAS 
Desportos, Flores, Animais, .tc. 

Ao melhor prelOo 

COIMBRA FILA TfLiCA 
Rua da Sofia 23-1." - Telef. 24334 

COIMBRA - PORTUGAL 

NuCLEO FILAT1i:LICO 
MACAELENSE 

PONTA DELGADA (S. MIGUEL) AC;ORES 

Pelo -- ----...,. 
DR. ARNALDO BRAUO 

e autoridade cientifica, ocupam os luga
res mala destacados e de direc!lao, neste 
restrlto campo do saber humano, aos fu
riosos pela colecciona!liio das moedas, ou 
aos meros ajuntadores sem ordem, cuida
do oou metodo, na.o lbes pode ser indife
rente a passagem do centenarlo do Pro
fessor Leite de Vasconcelos. 

lfl da malor just1!la presta.r homenagem 
a quem tra!lou, tAo sabiamente, 0 cami
nho 'R seguir pelas modernas gera!lOes, 
neste campo clentlfico, muitas vezes cheio 
de dificuldades, mas sempre belo e absor
vente. 

Nesta ordem de ideias, e nosso parecer 
que 0 Clube Filatelico de Portugal, por in
termedlo da sua sec!liio> de numismatica, 
poderla organizar para Julho proximo, ou 
simult!neamente com a comemora!liio da 
Academia das Ci~clas, uma exposi!lA.o 
nUIpismatica, que teria lugar DRS suas 
salas, onde ja se efectuaram brllhantissi
mas exposi!lOes fllatelicas. 

Nesta simples cronica, nii()o delinio o · 
programa, mas uma homenagem, modesta 
que seja, e sempre respeitavel preito ao 
consagrado. 

Com 0 auxllio de alguns numismatas, 
apresentando alguns dos seus exemplares, 
ou das suas obras, co>m adesao de todos 
aqueles que dedleam a Numlsmatica os 
seus lazeres, os seus OOios, ou ainda os 
seus interesses, poderia ter lugar uma 
manifesta!liio com dua:s finalidades: a ho
menagem ao Mestre, e a propaganda da 
sua d6utrIna. 

Envolvendo com algumas sedas e flo
res 0 retrato de Leite de Vasconcelos, e 
as suas obras, assim estarla felta a ho
menagem a quem tanto a merece. 

Consideracoes 
volta de 

Hti. poueo tempo, ·tivemos ocasiao de 
ler, na seclOao filatelica do cDiario Popu
lar:. , de 2-1-58, urn artigo em que Se afir
mava que na America do Norte 0 niimero 
de filatellstas tern vindo a d1m1nuir, e se 
voltava a preconizar a coleclOao tematic~, 
co>mo ultimo recurso em favor de uma 
reexpansao da filatelia. Posteriormente, 
encontramos no numero da revista brasi
leira cO Cruzeiro:., de 26-11-57, as cNor
mas Praticas para !l. FundalOao e Orlenta
lOao Inicial dos Clubes Filatelicos Escola
res:.. 

Parafraseando· a revista, podemos dlzer 
que estas normas poderlam servir de pa
radigma aos estabeleclmentos de ensino 
em Portugal, e, com a devida venia, trans
creve-mo-Ias seguidamente, n1i.o fazendo 0 
mesmo ao artigo do> ~Diario Popular:t, 
porque ele podera ser facilmente encon
trado pelos fllateUstas que 0 niio conhe
lOam. 

cNORMAS PRATICAS PARA .A FUN
D.A!9A.0 E ORIENTAQA.O INICIAL DOS 
CLUBES FILATltlLICOS ESCOLARES:. 

c1." ) - Inlcialmente, deve haver , nas 
classes mais adlantadas, trabalho de pre
paralOao feito p elodlrector-orientador do 
clube a 'ser fundado, trabalho qUe po de 
ser grandemente auxilado pelos prof~
sores. 

2.") - Veriflcada a receptividade do 
assunto, sera aberta urna lis ta de inscri
lOao dos alunos que desejarem ser s6clos 
fundadores . Com urn total de 20 inscri
lOoes, 0 ciube podera ser fundado . 

3.") - 0 director do estabelecimento 
convocara OS inscrltos para a fundalOiio 
do clube e eleilOii.o da direc!lao. 

4 .") - 0 clube organlzara 0 seu pr6-
prio estatuto, escolhera sua denomina
!la.o e estabelecera, des de logo, 'suas nor
mas de actividade, obedecendo, em linhas 
gerais, s.,s ba:ses estabelecidas pelo depar
tamento de educa!liio, necessarlas para 0 
seu registo na Chefla das instltui!loes au
xiliares da escola. 

5.") -Cabe ao director-orientador, em 
reunioes semanals doss6cios., orienta-los 
sobre a maneira mais pratiea e econ6mica 

dois . artigos 
Pelo 

DR. ANTONIO D'ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

de obter selos, como preparar, seleccionar 
pela perfel!lao·, estudar e guarda-Ios, de 
come!lo em envelopes, ate a coloca!lao em 
albuns. Esta primelraorlenta!lao e de su
rna importancia, e val constituir a baSe 
do futuro coleccionador . Em seguida, vem 
a maneira de coleccionar os selos em fo
Ihas ou cadernos, de acordo com as pos
s ibilidades e bOom-gosto de cada um. Os 
prlmeirc.s s6cios, orientados conveniente
m ente, serao os melhores guias dos seus 
pr6prlos companhelros. Nessas reunioes 
serao apresentados duplicados para trocas. 

6.0
) -A ColeC!;ao, .propriamente dlta, 

devera ser iniciada em cadernos ou folhas 
avulsas, que formariio depois 0 album de 
cada urn. 

7.0
) - Os albuns mals indlcados sao Ol:! 

de folhas em branco, avuls.as, as quais se 
prestam para as anota!loes mais necessa
rias e variadas, facilitando a altera!lao e 
ornamenta!lao. 

8.0
) - Os prlnclpiantes devem come!lar 

pelos selos universals, usados ou novos, 
para que alcancem 0 conhecimento geral 
que a Fllatelia lhes ensinara a respeito 
da Geografia, Hist6rla, enfim de toda a 
instru!lao fomeclda pelos selos dos mals 
varlados pa[ses. 

9." ) - 0 coleccionador ja orientado, 
dos liceus prlncipalmente, depois desse 
trabalho preliminar, acaba distinguindo 
os diversos· t emas existentes, e dec!dira 
por urn ou mals, que sejam do. seu gosto. 

10.' ) -A colec!lao tematica e hoje a 
unica indlca!lao para ()o coleccionador 
adiantado, por ser a que mals atractivos 
oferece, e exigir mals investlga!loes, po
dendo alnda ser grandemente ampliada e 
conclu[da. 

11.0
) -Nas escolas, 0 Bela favorece 

sobremodo· a llustra!lB.o dos trabalhos es
eolares e concorre, de maneira eficiente, 
para a realiza!lao de eampanhas, confec
!lao de cartazes e motivo das dlferentes 
semanas educativas levadas a efeito. 



LEILKO 

DE 12 a 17 DE MAIO DE 1958, 
COMO SEMPRE, UM ACONTECIMENTO FlLATELlCO DE 1.° ORDEM, 
EM WIESBADEN, HOTEL «GRUNER WALD», MARKTSTRASSE 10 
Contem mats de 4500 lotes escolhidos de todo 0 mundo, da melhor qualidade, entre 
outros uma das maiores colec~oes especializadas de Portugal, com mals de 250 lotes. 

SerAo oferecidas as segulntes raridades: 
1853, I." EMISSA.O, D. MARIA II., todo8 os 4 valoree em muitcs exemplares flDfss!m08 

e IUXU0808, alem de urn par vertIcal de Ii Rais, uma tlra de 4, verttc.a.l, do 100 Rels, 
a pe~ de luxo desta linda colec~iio especializada. Muitos carimbos em encarnado 
e azul, assim como carirobos prefilateUcos de lugares diversissimos e rarissl
mos, diversas cartas. 

1855, 2.' EMISSA.O, D. PEDRO V., cabalo 1180, Ii Bels castanlw enca.rnooo, 50 Rels 
e 100 Rels em varios cxemplares novos e usadQs. Grande colec~i!.o dos valores 
baratos, 25 RelS azul, cabelo lisa e ondulado, e 25 Reis rosa, bloco de 16 com 
margeus lnte',i'8S, usado, deste ultimo selo. 

1862, 3.' EMISSA.O, D. LUIS 1., p~ de qualidade do 50 Bels e 100 Rels; uin bloeD 
de 8 com margeus extra grandes, do 25 Reis rosa, as!!lm como muitas cartas, 
pares e tlras com carirobos raros; 25 Reis rosa sobre carta. 

EMISSOES POSTERIORES 1866 - 1870 e 1870 - 1876, todos os valores em muitas 
p~ de qualidade escolhida com relevos excelentes; pequenos selos em grandes 
quantldades, divididos em lotes com multos carimbos :bons. 
Todas as emissOes pOBteriores com os valores altos varias vezes I;epresentados, 
como Provis6rios 1892/ 93, Navegadores completo, St." Ant6nIo completo, assim 
como todos os valores das Ceres. 

CARIMBOS PRECURSORES DAS COLONIAS PORTUGUESAS, todas as primeiras 
emissOes representadas com todos os valores altos, tambem em pares e sobre 
ca.rta.s, assim como franquias mlstas raras; entre outros, ex1stem os seguintes 
carimbos: Angra, Horta, Funehal, Ponta Deigada e outros. 

Extraordinario numero de Iotes, e colec~oes especiallzadas de todos os campos, assim 
como grande quanUdade de lotes por grosso. 

Catalogo de leilao ricamente ilustrado, t(om mais de 50 quadros fotograticos 
e 2 fotografias a cores- sera enviado aos interessado3, mediaJnte r(')feJrencia.'l 

LElLOES-L + F 

LElLoES DE QUALlDADE 
ENTRE GAS para 0 14.n leiHio L + F, pedem-se desde ja 
Compra-se sempre a pronto grandes colec<;oes e selos isolados de alto valor. 

LANGE & FIALKOWSKI 
Leiloes de selos 

WlESBADEN 
Langgasse 7 - Telefone 28765 
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CORRESPOND1!lNCIA REGISTADA meiras da Gulne, vindas da Casa da 
Franqula obrigat6ria Maeda. 

Premio de registo alem do· porte 50 reis (Continua no prox'mo ntimero) 

AVISO DE RECEPQA.O 
Cada um 50 reis 

As cartas nAo franqueadas ficam su-
geitas ao porte de 130 reis cada 15 gram
mas ou frac!iAo de 15 grammas. As car
tas com franqula lnsuficiente ficam su
geitas ao porte do dobro do valor dos sel
los que faltarem. 

Secretaria do governo, em Bolama, 5 
de Maio de 1881: ass) A. F. Figueiredo 
secretario geral. 

Ano de 1882: 

A 1 de Maio, a Guine volta a pedir es
tampilhas do correio, e, tambem, bilhetes 
postals. 

Faltando no correio certas taxa.s de eg
tampilhas, a Junta de Fazenda, entidade 
a quem este servl!io estava entregue, pe
diu e 0 governador autorizou que, na Im
prensa Nacional da Guine, fossem sabre
carregadas as estampilhas de Cabo Verde 
que se encontravam no cofre da referida 
Junta da Fazenda, retiradas da circula
!iAo logo qUe come!iaram a circular as pri-

Anuncie no 

NOTICIAS DA F.I.P. 
CONGRESSO DE 1958 

Organlzado pela Federation Royale des 
Cercles Philateliques Belges, tera lugar 
em Bruxelas, de 15 a 17 de Setembro pr6-
ximo. 

EXPOSI{lOES EM 1958 

Hamburgo: 22 a 31 de Maio 
Palermo: 16 a 26 de Outubro 

EXPOSIQAO EM 1960 

Londres: 9 a 16 de Julho 
Organlzada em comum pela;s Royal 

Philatelic Society e British Philatelic 
Association. 

BOLETIM DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A MAlaR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA! 

A DE MAlaR TlRAGEM! 

UMA DAS REVlSTAS PORTUGUESAS DE MAlaR EXP ANSAO! 
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A Casa da Moeda envia-Ihe, em 29 de 
Mar!;o: 

2.000 estampUhas da taxa de 25 reis 
2.000 estampllhas da taxa de 50 reis 
1.300 estampllhas da taxa. de 100 reis 
E, em 9 de Julho, remete para a Guine: 
6.000 estampUhas da taxa. de 25 reis 
6.000 estampUhas da taxa. de 50 reis 
1.000 estampilhas da taxa de 100 reis 

FORAM EST AS ESTAMPILIIA.S, 
QUE, NO MEIO FILAT1!:LICO, SA.O CO
NHECIDAS POR SOBRECARGA GRAN
DE, AS PRIMEJRAS ESTAMPILIIAS 
QUE cmcULARAM NA GUINl!l, DE
POlS DE ELEV ADA A PROVINCIA UL
TRAMARINA INDEPENDENTE, E RE
METIDAS PEllA. CASA DA MOEDA_ 

Agostinho Coelho, em 11 de Mar!;o de 
1880, pede a ElI.rREI a merca de 0 axone
rar do cargo de governador da provincia 
da Guine, mas, em 9 de Novembro desse 
ano, considerando de subido apre!;o a 
aprecia!;il.o benevo'la que 0 governo de Sua 
Magestade faz de alguns poucos servi!;os 
que, por obriga!;il.o do SeU cargo, tem feito 
naquela prOvincia, reUra 0 pedido da exo
nera!;il.o. 

Por decreto de 10 de Novembro e, po
rem, transferido do cargo de govemador 
da Gulne para 0 cargo de governador ge
ral da prOvincia d'e Mo!t8ffib~que, e, por 
decreto da mesma data, e nomeado 0 pri
meiro tenente da Armada Real, Pedro 
Ignacio de Gouv~a, governador da Guine, 
cargo de que tomou posse no dia se
gulnte, embarcando Agostinho Coelho as 
9 horas, do <lia 19 de Dezembro. 

- Boletim Oficill l dll Guine. n.o 3. 
dll serie de 1882. 

De como encontrou a Gulne, sil.o do seu 
primeiro relat6rio as seguintes aflrma
!;Oes: 

«0 pessoal encarregado de montar 0 
servi!;o publico nos seus dlferentes ra_ 
mos da admlnlstra!;il.o faItava-lhe a 
pratica, 0 estudo e os conhecimentos 
especiais, ainda que, em alguns, Ihes 
sobejam a boa vontade. A administra
!;il.o dos correios tern ate hoje estado 
ligada a direc!;iio das alfandegas, e a 
importAncia do rendimento das es
tampUhas do correil) era lncorporada 
em receita do imposto do sello, con'
fun<lindo-se assim estas distintas 
fontes de receita. J!l completamente 
impossIvel enviar a estatIstica do mo-

vimento postal, pols os empregados 
nil.o estando habituados a este servi!;o, 
encontram dificuldades para 0 saUs. 
fazer>. 

o Boletim Ofictal da Guine, de 25 de 
Junho de 1881, lnseriaa segulnte p orta
ria, que tem 0 n." 86: 

«Tendo a direc!;iio geral dos correlos 
dado as necessarias ordens para que 
possa ser convenientemente apro;vei
tada, para. a permuta!;9.o da corres
pondencia com esta provincia, a car
reira regular de navega!;il.o a vapor 
estabeleclda entre Dakar e a Serra. 
LeOa, com escala por Bolama, hei por 
convenlente determinar, para regula
ridade deste servi!;o, se observe 0 se
guinte: 

1.0 Sera expedida mensalmente pelo cor
reio de Bolama, por meio dos vapo
res da mencionada carreira, mala fe
chada, contendo as correspond~cias 
de todas as dasses, MO s6 para Por
tugal e Ilhas Adjacentes, como tam
bem para toqOS os paises estrangei
ros e para os do ultrama·r, para os 
quais convenha aproveitar a via de 
Lisboa 

3.° Os portes a que ficam sugeitas as 
correspond~nc1as expedidas de Bola
ma para Portugal, por esta via, siio 
as flxadas na tabela junta. 

TABELA 

CARTAS 
Franquia facultativa 

Cada 15 grammas ou frac!;ao de 
15 grs 80 reis 

BILHETES POSTAIS 
Cada urn 30 reis 
JORNAES E IMPRESSOS 

F.ra.nquia obrigat6rla 
Cada 15 grammas 20 reis 

AMOSTRAS 
F.ra.nquia obrigat6rla 

Ate 100 grammas 
Cada 50 grammas a mais 

P APEIS DE COMMERCIO 
Franquia obrigat6ria 

Ate 200 grammas 
Cada 50 grammas a mals de 

200 gT$. 

40 rels 
20 rels 

80 reis 

20 rels 
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12.0 ) - Considerar as «Instru!;Oes do 
Pequeno Coleccionador>, ja em praUca nos 
melos escolares: 

a) - A colec!;iI.o do prlnclplante deve 
ser de selos universals, come!;ando pelo 
Brasil, com exemplares no,vos e usados. 

b) - Colam-se os selos nas folhas, ca
bendo ao Brasil, desde logo, duas folhas: 
uma para selos comuns e outra para co
memorativos (no minimo). 

c) - As folhas serno coladas na se
gulnte ordem: - America do SuI, Ame
rica Central, America do Norte, Europa, 
Asia, Africa e Oceania. 

d) - As col6nlas acompanham 0 seu 
pais de domInio. 

e) - Aprender a dlsUnguir 0 selo de 
cada pa1:s e a primeira aprendizagem do 
novo coleccionador. Para isto, 0 CataIogo 
Universal e 0 seu auxUiar m8.ximo. 

f) - Os selos ·usados ol1tldos n!l.o de
vern ser arrancados· dos envelopes, e sim 
mergulhados em agua, descolados com to
do 0 cuidado, lavados, para que desapa
re!;a toda a goma, e postos a secar entre 
dois mata-borrOes .brancos. 

g) -Qualquer defeito que 0 selo apre
sente, tais como: - rasg!l.o, falta de can
to, falta de dentes, rasp!l.o, mancha, etc., 
- inutiliza-o .para colec!;ao. 

h) - Cola-se 0 selo nas folhas por meio 
de chameiras ou dobradi!;aB de papel flno, 
com muito pouca goma. 

i) - A diSposi!;lio artistica dos selos na 
folha e necessaria, para melhor apresen
ta!;aO 'e destaque das pe!;as de qualquer 
colec!;9.o. 

j) - 0 coleccionador deve ser caprl
choso e paciente, n!l.o se preclpitando em 
busca do selo que the falta. 

1) - 0 verdadeiro colecclonador n!l.o se 
impacienta. Sabe esperar, sempre lnves
tigando·, activo e vigilante, a procura do 
que the intere~sa. 

m) - A troca de dupUcados e 0 conhe
cimento de outras colec!;oes, s!l.o necessi
dades teenica e social para. a melhorla 
das colec!;oes de todos. 

n) - Ajudar a o.rientar Os colegas favo
recidos, e lema qUe todo 0 born colecclo
nador deve segulr com satlsfa!:ii.o. 

0) - 0 valor de uma colec!;!l.o de selos 
universais, estabaseado na sua apresen
ta!;aO caprichosa e ordenada no maior nu
mere de paises representados. NAO esta, 
portanto, na quantidade nem no valor dos 
selos contidos:t . 

ass.) Vicente de Paula Lima - Secre-

tario da Educa!;ao do Estado de S. Paulo:t 
A leitura destes dois artigos sugeriu

-nos assegulntes considera!;oes: 
Sem se pretender conclulr, 0 que seria 

absurdo, das directrlzes tao justa como 
correctamente apresentadas pelo Senhor 
Secrets,rlo de Educa!;ao do Estado de Sao 
Paulo, que no Brasil ha tambem decUnio 
do niimero de fUatelistas, temos, funda
mentalmente, urna asser!;4o, comprovada 
ou nao, e dUas sugestOes; assim, diz-se 
qUe 0 niimero de fllateUstas, pelo menos 
nos E .U. da America, dimlnui assustado
ramente, e preeoniza-se, para. 0 desenvol
vimento da filatelia: 

ou urn trabalho em profundidade, a 
especializa!;il.o tematica; 

ou urn traball10 em extensil.o, 0 lnte
ressar da juventude no campo fllatelico. 

Anallsemos cada urn destes t~ fac
tores: 

Nao acreditamos, apesar das cita!;oes 
feitas, que 0 niimero de fllatelistas esteja 
a diminuir, mesmo na America do Norte, 
pais das hist6rias em quadradinhos e dos 
resumos condensados das obras-primas 
da literatura mundial, e a crescente pro
eura de selos, a:te dos mais comuns, para 
esse grande mercado, e, certamente, urn 
factor de peso, a considerar em qualquer 
conjectura que sobre 0 a.ssunto se faga. 

Mas, por outro lado, nao nos repugna 
acreditar que essa dlmlnui!;ao Se esboce 
no momenta actual, e venha a acentuar-se 
em todo 0 mundo, num futuro mais ou 
menos pr6ximo. 

Em primeiro lugar, devido as circuns
tA.ncias da vida materialista que decore, 
com subvers!l.o dos valores morais, com 
abaixamento da cultura geral e do ' gosto 
pela arte, e por tudo aquilo que exceda 
as necessidades prementes, mas comesi
nhas, ·da vida quotidiana. Podemos, sem 
grande esfo·r!;o, verificar urn paradoxo des
e:>ncertante: - nunca, em epeca al·guma 
da humanidade, Se vlu tanta gente a saber 
ler, e tao pouea gente cuIta, como no mo
mento actual. 

Sei que pede objecta-se que nunca, como 
heje, os museus e os monumentos foram 
tao visltados . .. J!l certo. Mas M que dis
t!·ngulr. 

Entre os mUhares de visitantes, s6 uma 
escassa minoria val porque gosta, porque 
aprecia (dentre estes, alguns, poucos, por
que percebem); a grande maioria val por
que este castelo, aquele monumento, es
toutro quadro, esta lncluido no Itenerario 
da ag~ncia turistica. Dos museus, interes-
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se-lhe mals 0 bUhete de entrada, para pro_ 
var que la esteve, do que 0 conteudo, que 
quando· chegou a ser visto, 0 fol em cor
reria desaustinada. 

Vive-se uma vida insegura, apressada 
e preocupada. 

Admitimos, como dIssemos, que uma di
minui!;l!.o do numero de fUatellstas venha 
a dar-se, mals cedo OU mais tarde, embora 
nl!.o crentes de que, no momento, ela ja 
se verifique. 

Seguindo sempre os artigos citados, ve
jamos as solu!;oes propostas para tal es
tado de coisas. 

Num lado, propoe-se uma especializa
!;l!.o extrema, noutro, urn trabalho mals 
superficial, mas em muito malor extensl!.o. 

Parece-nos que a ramo esta com os se
gundos. 

Sempre os especialistas, os que se sa
lien tam, os que se dlstinguem, devem salr 
da massa an6nlma, com mais ou menos 
elevado nlvel, e nl!.o estas maseas serem 
formadas por urn conjunto. de especlalls
tas. 

Se se exiglsse, ou propuzesse, que para 
Se ser automobilista se cometessem as fa
!;8.11has oum Fangio, 0 automobUismo em 
breve desapareeeria, po·rque poucos se 
atreveriam a pensar, sequer, em obter a 
carta de condu!;ao ... 

Mal da musica, Se 0 padrao corrente 
dos exames fosse um Heiffetz ou um Ca
sals; mal da investiga!;ao clentlfica, se to
das as descobertas tivessem de possuir 0 

alcanca imediato das dum Pasteur, dum 
Domagk, dum Fleming ... 

Portanto, dizer a urn fllatelista que 
inicia os sellS passos, que deve escolher 
urn tema ou dois, ou trlis, que dentro dele 
ira fazer urn estudo' sistematico, exausti
vo, que as minucias de impressao, as ana
lises de tintas e papels, as nuances de cor, 
serao pesquizados ao extremo limite, sers. 
desencorajar quem pretenders., a malor 
parte das vezes, apenas um entretenlmen
to facU que Ihe produza urn relaxamento 
de tensao nerve-sa em que viveu durante 
urn dia, e nao mais urn quebra-cabe!;a, a 
junta):' aos que ja tern. 

Mas surge aqui outr~ paradoxo digno 
de registo: Se a colec!;lio tematica envol
ve, para 0 principiante, uma dificuldade 
grande, visto que reuntdos bern depressa, 
tooos os selos do tema escolhido - e basta 
escolher urn de que s6 recentemente te
nham come!;ado a aparecer s!los, - s6 Ihe 
resta aguardar as novidades ou escolher 
Ql,ltros 'temas, QU entrar numa especlallza-

!;lio aprofundada, a verdade e que a tema
tlca representa em si-pr6pria urna simpli
fica!;l!.o, urn iludir de d1ficuldades, uma de
fesa contra 0 absurdo de emissoes sobre 
emissoes, que nao t8m, grande niimero 
de vezes, qualquer razlio plauslvel para 0 

seu aparecimento. 
E Isso, slm, e que, por varias razDes, 

pode contribuir para 0 desinteresse pelo 
coleccionar de selos; e a eterna hist6r1a 
da galinha dos ovos de ouro. 

Outrora, colecclonar selos era juntar, 
classificar, £eparar e ordenar, num ou 
mais albuns, todosos selos que const!
tui?-m as. emissCles regulares de todos os 
palses. 1fl 6bvio que a melhor colec!;l!.o se
ria a do· pals de origem, ou de res1d~ncia, 
do coleccionador, pela maior facilidade de 
aquisigl!.o de exemplares. A pouco e pouco 
desenvolvia-se 0 gosto·, a arte com que se 
dispunham Os selos. Cuidava-se a seguir 
da boa qualidade dos exemplares\ subsU
tuindo aqui e ali, alguns por outros me
nos carimbados, melhe-r centrados etc ... 
Mals tarde, nas grandes coleegoes ja adi
antadas, comegava a especializagl!.o num 
ou mais palses. Do grande numero de fi
latelistas, surgia de vez em quando urn ou 
outr~ que, com capacidade e voca!;/io, se 
dedieava ao estudo e produzia urn traba-
lho memo ravel. ' 

As trocas entre fUatelistas eram anima
das e cheias de interesse. Cada qual ti
nha urn stock, que servia para ' aurnentar 
a sua colec!;ao, e constitula urn valor fila
telico apreciavel. A d1ficuldade em obter 
os elassicos de qualquer pals era, simul
ta.neamente, urn obstaculo e urn incentivo. 

Por fim tudo mudou, como na conhe
cida poesla ... 

Perante a avalanche de novos selos de 
todo 0 mundo, perante esse -caudal avas
salador, multos coleccionadores abando
nam a fUateUa, digamos, classica, pr1mlti
va, e refugiam~se no campo bern mals fa
cU da tematica. 

As reunloes perdem interesse e tornam
-se mals d1flcels as trocas. Uns s6 colee
cionam isto', outros aquilo, estes 0 pals 
mals facU, aqueles, 0 mais diflcil, que as 
vezes Se torna facil, porque, como nin
guem 0 quere, os selos apareeem com 
abunda.ncia. Depo'ls, como caoa qual sabe 
das dlficuldades em fazer sair 0 seu stock, 
as suas correspond~nclas com 0 estran
geiro tornam-se IImitadas aos troquistas 
qUe Ihe fornegam 0 tema desejado, e dls
poe, portanto, quase em exclusivo, de du
plicadQS dQ ~e1J t\!ma. S~ num~ sa,la, se 
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tios de Cacheu e Bolor, tornava-se neces
sarlo nomear-lhe urn governador para a 
gerir. 

A escolha do governo recalu no major 
do Exercito de Portugal, Agostinho Coe
lho, que servia, em comIssl!.o, na secreta
rIa de Estado dos Neg6clos da Marinha 
e Ultramar, como chefe da 4." repartigli.o 
da Dlrecgl!.o Geral do Ultramar, tendo 0 

decreto da nomea!;li.o a data de 27 de Mar
go de 1879. 

Em 20 de Abril desse ano, chega 0 go
vernador a Guine, e, em 2 de Mall) seguin
te, reeebe, em Bolama, na sala da Junta 
de Fazenda, 0 governo da prOvincia, que 
Ihe e entregue pelo capitl!.o de Ca!;aoores 
1, li'rancisco Tavares de Almeida, gover
nador interino 00 olstrito que a GUine, en
tl!.o, era. 

A Agostinho Coelho coube a tarefa da 
montagem da maquina administrativa, e 
urn dos seus primeiros cuidaoos foi comu
mear, pelo seu oflcio n." 41, de 13 de Ju
Iho, ser indi.spensavel a crea.!;li.o, na nova 
provincia, ouma imprensa, na qual fosse 
impresso 0 bo,letlm oficial da mesma pro
vincia e outros documentos respeltantes Ii 
sua administra!;li.o geral, e, em 9 de Se
~embro, envia urns requlsi!;li.o dos objec
tos julgados malS indlspensaveis para a 
resolugl!.o oeste prop6sito. 

- Este ofrcio tern, a mergem, 0 se
guinte despocho: AUTORIZADO. ess) 
Sebugose. 

Recebido 0 material, foi a Imprensa 
Nacionaloa Guine organizada, e 0 primei
ro bolstim oficial salu em 7 de Fevereiro 
de 1980. 

Serviam no correio da Guine, enquanto 
dtstrito subordinado a provincia de Cabo 
Verde, os selos em curso nest a prOvin
cia, sem qualquer sobrecarga, emitidos em 
1877, 'numa serie oe 9 taxas, a saber: 

5 reis preto, 
10 rels amarelo 
20 reis blstre 
25 rels vermelho 
40 reis azul 
50 reis verde 

100 rels lilas malva 
200 reis laranja 
300 rels castanho 
DesUgada de Cabo Verde e elevada a 

prOvincia aut6noma, era for!;OSo que tl
vesse selos proprios, como todas as outras 
provInc1as ultramarinas. 

E por ~im 0 entender, 0 governador 

da GUine, em 13 de Outubro de 1879, en
via para 0 m1nisterio 0 seu oflcio n." 32, 
cobrindo uma requisigl!.o de estampilhas, 
de dIferentes taxas, para 0 correia. 

A secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar deu-lhe respos
ta, em 5 de Novembro seguinte, pelo seu 
oficio n.· 5: 

- Encarrega-me Sua Excel~ncia 
- 0 Mlnlstro de comunicar a V. 
- Exc1a, em resposta ao seu ofi-
- cio de 13 de Outubro ultimo 
- que, por este paquete, sl!.o re-
- metldas as e,stampUhas do 
- e 0 r rei 0 requlsitadas, conti-
- nuando por em quanto a ser 
- utillsadas nessa prOvincia as 
- que estao adoptaoas para a de 
- Cabo Verde, em quanto nao 
- fOr organizado 0 servi~o postal 
- ultramarino. 

Deus guarde a V. Excla. 
Efectivamente, a Casa da Moeda en-

viou, em 5 de Novembro, para a Guino: 
1.000 estampilhas da taxa de 25 reis 
1.000 estampilhas da taxa de 50 reia 
1.000 estampllhas da taxa de 100 rei'! 
A Casa da Moeda, dada a ex1guidade 

de tempo, e para aproveltar 0 stock de es~ 
tampilhas, tlpo Coroa, de Cabo Verde, 
all existente, limitou-se a coloear, nestas 
estampilhas, urna sobrecarga com a pa
lavra GUINlil, impressa a vermelho na es
tampilha de 5 r~is, e a preto nas 8 res
tantes daquela serie. 

Entrernos agora no aDO de 1880: 
A Junta de Fazenda da Guine, em 12 

de Fevereiro, envia oseu oficio n." 5, pe
dindo estampllhas do correio. 

A Casa da MoeOa remete-lhe, em 28 de 
Abril : 

2.000 estampilhas da taxa de 25 reis 
2.000 estampllhas da taxa de 50 rels 
Ano de 1881: 
A Junta de Fazenda da Guine, pelo 

seu ofieio n.· 5, de 12 de Janeiro, pede 0 

envio de estampUhas do correia, nas se
guintes quantidades e taxas: 

6.000 da taxa de 25 refs 
6.000 da taxa de 50 reis 
1.000 da taxa de 100 reis 

mas sem cola, visto Se terem co,lado urnas 
as outras as, folhas primeiramente envia
das. 

Volta a pedir estampUhas do correio 
em 14 de Fevereiro, pelo Beu offcio n ." 15, 
tornando a pedir mals estampUhas do cor
reio em 13 de Abril e em 29 do mesmo 
m~s, 



lipo 
(( 

coroa ) 

da c:!}uine 
A ordem cl'onol6gica das emissoes tipo 

cCoroa:. , na nossa provincia ultramarlna 
da Guine, e -assunto que, embora muito 
discutido, nao teve, ainda, solu!;iio defi
nitiva, motivo porque os dlferentes cata
logos de selos de ' Portugal ainda hoje, 
naquele p onto, nao estao de acordo . 

Funcionario daquela nossa provincia 
ultramarina, onde vivI perto de 30 anos, 
e amigo, de selos desde 0 meu tempo de 
<menino da Luz:., tentei, POI' varias vezes, 
tirar 0 assunto a limpo, mas a hlst6ria 
da Guine portuguesa, ainda que se trate, 
apenas, dos seus eelos, e diflcil, dado que 
os arquivos da prOvincia sao muito defi
cientes, tudo e pobre em subsidios, e 0 
que consegui agora obter e feito gra!;as 
ROS bern montados servi!;os do Arquivo 
Hist6rico Ultramarino, e da Casa da Moe
da, onde mao amiga me levou. 

A nossa provincia da Guine e hoje 
urn reduzido t errit6rio, Se 0 compararmos 
com 0 primitiv~, e, tendo side desco
berta ha cinco -seculos., es teve, por des
graga sua, primeiro como feitoria, para 
depois passar a distrito, dependente do 
govemo geral da provincia de Cabo Verde, 
e 56 mais tarde passou a pro:vincla aut6-
noma. 

POI' muitos e largos anos, foi a Guine 
portuguesa abandonada, esquecida e calu· 
niada. 

Abandonada pelo govemo de Cabo 
Verde, esquecida pelo governo da metr6-
pole, que a tl'atava POI' cestabelecimento:., 
e caluniada pelos que tinham interesse ern 
afastar concorrentes ... 

Como e sabido, foi 0 Ministro Fontes 
Pereira de Melo quem, em 18 de Mar!;o 
de 1879, submeteu a. assinatura do rei 
Dom Luis, a carta de lei que dava ao mais 
antigo territ6rio portugu~, no ultramar, 
a autonomia administrativa. 

Reza assim, essa carta de lei: 

Dom Luis, POl' gra!;a de Deus, Rei de 
Portugal e dos Algarves, etc. 

CY 0 rtugUe!3Q 

J. 

P or 
J. PIRES DE FIGUEIREDO 

Fazemos saber a todos os nossos subdi
tos que as co,rtes geraes decretaram e n6s 
queremos aseguinte lei: 

Artigo 1." - 0 territ6rio da Guine por
tuguesa formara uma provincia indepe
dente de outra qualquer provincia ultra-
marina. . 

Artigo 2." - 0 govemo da provincia da 
Guine portuguesa terA a sua sede na Dha 
de Bolama, e serA organlzado segundo 0 

decreta com for!;a de lei de 1 de Dezem
bro de 1869, que providenciou acerca da 
administra!;ao publica nas provincias ul
tramarinas, ficando igual em considera
gaoe atribui!;oes ao govemo da provIn
cia de Sao Thome e Principe. 

Artigo 3.° 
Artigo 4." 
Artigo 5.° _ 
Artigo 6.° - Para ocorrer as despesa.s 

necessaria.s a execu!;8.o da presente lei, e 
o governo autorizado a abrir no ministe
rio da fazenda urn credito extraordinArio, 
a favor do ministerio dos neg6cios da ma
rinha e ultramar, ate a. quanUa de 
200.000$00. 

Dado no pago da Ajuda, aos 18 de 
Margo de 1879. 

ass.}- EL-REI, com rubrica e guarda. 
Antonio- de Serpa Pimentel- Thomaz 

Antonio RijJeiro Ferreira. (logar do sello 
grande das armas reaes). 

- Tronscrito do Suplemento 110 n." 
15 do cBoletim Ofic ial~ do governo ge
ral de Cabo Verde. de 17 de Abril do 
1879. 

Liberta de Cabo Verde, devldo a ur
g~ncia da constitulgao dum govemo local, 
para vingar 0 assalto praticado pelos indi
genas, em BoloI', onde se deu a derrota e 
o massacre de 51 daiS 55 pragas da Com
panhia que ali fora, morrendo, tamMm, 2 
offcias e nao se sabe, ainda, quantolr gen-
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reunirem dez coleccionadores, cada urn 
com seu tema diferente, de que possuem 
os respectivos duplicados, que diabo de 
trocas poderao eles fazer? 

Do desinteresse das reunioes passa-se 
gradualmente, e sem esforgo, ao desinte
resse pelos c1ubes. 

Os facto res acima citados, juntos a urn 
nivel econ6mico balxo, arrastam a uma 
vida clubistica economicamente debil, mes
mo sern entrar em linha de conta qUe as 
cisoes que se estabelecem, por questoes 
de lana-caprina, contribuem tambem para 
o enfraquecimento de clubes, que deveriam 
ser rivals ,no desejo de progredir, e nunca 
inimigos desejosos de se aniquilarem e 
absorverem, abrindo-se assim urn caminho 
que, pressurosos, percorrem aqueles que 
esquecem que a fungao dos clubes filate
licos e promover a expansao da filatelia, 
e nao fomentar questiiinculas e dlssengoes 
pessoais ... 

POI' fim aparecem as queixas, -as jere
miadas, e como sempre a lamuria de que 
Ie. fora, sim, 180 fora e que Se vive, e que 
as colectividadessao s6lidas, progressiva.s, 
pr6speras e de vida risonha; mas s6 de
pois de termos deixado morrer as nossas ... 

Anallsemos, para terminal', a segunda 
das solugoes propostas. 

Aqui procura-se que a juventude ganhe 
interesse e amor pelosselos. Que d~ pre
fer~ncia ao seu pais nada de mais nwtural 
e compreensivel. Mas depois, que enverede 
pelo mais facll e mais atractivo da colec
gao universal. 

S6 0 tempo, a cultura fUatelica e as 
tendencias de cada um, decidirao, mals 
tarde, qual 0 caminho a seguir:-o da es
pecilizagao de urn ou mais pruses, 0 da 
tematica, ou 0 da especializa!;ao dentro 
desta, ou 0 prosseguimento da colecgao 
universal. S6 0 Tempo, 0 grande mestre, 
Ihe indicarA 0 caminho, e tambem s6 ele 
Ihe ensinarA quais os paises que devem 
ser banidos das colecgoes pOl' fazerem da 
Filatclia urn comer-cio, que e Ign6bll quan_ 
do praticado pOl' urn Estado, embora ho
nesto - Se praticado com honestidade ... 
- pel os comerciantes do ramo. 

E a legiao de novos coleccionadores, a 
quem nao Se assusta com dificuldades in
transponlveis, mas a quem se mostra urn 
cam.inho agradAvel, com alguns escolhos 
que dao mais interesse, - essa legiao di
:aames, aumentara dia a dia. 

Se nem todos permanecerem fiels, se 
alguns atingidos pelo csarampo fllatelico :> 
em vez de ficarem sensibilizados para no-

vos ataques, ficarern, pelo contrArio cura
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Lou~as, terra-cotas, c6pias das 
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R. de S. Nicolau, 113 

T elef. 21530 - 22628 
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9/;xpo.!)i~ao :::!JfiLalelica da YssMa 
do c:y ec';8oaL do· ~aboral6rio 

JV aCiOllal de 

Patroclnada pelo Clube Filatelico de 
Portugal, realizou a Casa do Pessoal do 
Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, 
com a colabora!;iio da Direc!;iio do L.N.E. 
C., nas amplas ·salas da sua excelente 
sede, a sua d Exposi!;iio Filatelica.>. 

Po de bern dizer-se que constitulu urn 
exito, Se atendermos a que se tratava de 
uma primeira exposi(;ao, promovida por 
uma Associa!;ao que contaapenas cerca 
de 500 associados. Apesar disso, foi pos
sivel reunir 10 expositores que, em 20 
quadros, apresentaram 0 melhor das suas 
colec!;oes. 

Como expositores de honra, estiveram 
presentes os srs. Dr. Vasconcelos Carva
lho, Presidente do Clube Filatelico de P or 
tugal, Dr. CecIlio Fernandez, e Eng. An
t6nlo Santos Furtado. 0 primeiro apre
sentou uma selec!;ao dos seus dnteiros 
pre-fllatelicos:t, de classe verdadeiramente 
excepcional, selos de D . Carlos, com al
guns erros raros e muito curiosos, e urn 
quadro com belissimas provas. 0 Eng. An
t6nio Furtado, 0 especialista do .. postal 
maximo>, apresentou uma colec!;ao de 
pontes de t odo 0 mundo, dos seus belos 
postals que constituem ja a melhor colec
!;ao mundlal. Quanto a. representa!;ao do 
sr. Dr. Cecilio Fernandez, bastavam a s 
series das, Ilhas Virgens para valorizar 
uma exposi!;ao. 

Daqui se pode inferir que, s6 pela 
classe excepcional das pe!;as apresenta
das pelos expositores de honra, a exposi
!;ao valeria a pena ter sido visitada, como 
nr:.. realidade 0 foi, por muitas pessoas. 
Mas, a par disso, os expositores das ou
tras classes, sem grandes pretensoes, ti
veram repre~nta!;oes cuidadas, dentre as 
quais sobressaiam a do Eng. Fernando 
Peres Rodrigues, e a da (mica exposltora, 
Dulcineia Soares de Matos. 

Ribeiro Clemente viu prejudicadas a 
gua posi!;ao por alguns erros, bern faceis 
de corrigir nas futuras exposi!;oes a que 
deve concorrer. 

n ge/lharicl Y5iDil 

Encerrou-se a Exposi!;iio com uma fes
ta a que presidiu, em representa!;!lo do 
Ex,mo Sr. Director do L.N.E.C., 0 sr. E n
genheiro Carlos Martins de Oliveira. 

o sr. Eng. Abel Simoes, President e 
c1a Associa!;iio do Pessoal do L. N. E. C., 
saudou 0 Juri, constltuldo pelos Srs. Dr. 
Vasconcelos Carvalho, Dr. Ant6nio FF 
gueiredo, Henrique Mantero, Eng. Aurelio 
Marcos Pereira e Eng. Ant6nio, das San
tos . Furtado, e agradeceu a p resenga do 
sr. Eng. Martins de Oliveira, e a da nu
merosa assistencia. 

R espondendo, 0 Sr. Dr. Vasconcelos 
Carvalho congratulou-se pelo exito da Ex
p03ig8.o, incitau vivamente os concorren
t ea a que prosseguissem sem desiinimo no 
caminho arduo, mas que se afigurava 
bern delineado, em que se tinham inicia
do, e proferiu breves considera!;oes sobre 
varios aspectos da fiJat elia. 

Procedeu-se, por f im , a. distribui!;iiO dos 
premios atribuidos segundo a seguinte 
classifica!;iio: 

Classe de Honra: Placas de vermeil aos 
tres expositores. 

I - Portugal e Ultramar - de «ver 
meil>, eng. Fernando P eres Rodrigues; de 
prata, Vitor Manuel Blanchet F erreira; 
de cobre, D . Dulcineia Magalhaes Soares 
de Barros e Jose Joao Ribeiro Clemente. 

n - Estrangeiro - de «vermeil>, Jose 
Manuel Monteiro Moreira; de prata, VI
tor Manuel Blanchet Ferreira; de cobre, 
Duarte Andrade. 

ill - Tematicas - de «vermeil>, eng. 
Fernando P eres Rodrigues; de prata, Vi
tor Manuel Blanchet Ferreira. 

Foram, tambem, atrlbuidos 0 premio 
especial do Clube Filatelieo de Portugal 
(assinatura de urn ano do seu boleUm) it 
Casa do Pessoal do Laborat6rio de Enge
nharia Civil; . certificados de participa!;ao 
aos restantes exposito·res, e premios do 
Clube Filatelico de Portugal (Iotes de dez 
socrescritos do 1.0 dia), a todos os expo-
sitores. Reporter A. F. 

Proxi mas exposi~oes 
«EXPOS1QAO F1LATEL1CA NA 
UN1XO DOS GREM10S DE LO

JIST AS . DE L1SBOA» 
De 24 a 31 de Maio pr6ximo, realiza

-se em Lisboa, na excelente sede da Uniao 
'de Gremio·s de Lojistas de Lisboa, Rua 
Castilho, 14, a cuja Direc!;ao preside 0 
nosso querido Amigo Virgilio da Fonseca, 
e da qual tambem eelemento preponde
rante outro querido Amigo nosso, 0 dis
tinto filateJista e nosso prezado cons6cio 
Ant6nio de CarValho Marques, - a «Ex
posi!;ao Filatelica na Uniiio de Gremios 
de Lojistas de Lisboa:.. 

o respectiv~ Regulamento, .pe!;a nota
vel pela sua excepcional concisao, e que 
bern po de servir de modelo para seme
lhantes ·exposi!;oes futuras, e como segue : 

<1.0 - Sob 0 patrocinio da Uniao de 
Gremios de LOjistas de Lisboa, realiza 0 
Clube Filatelico de Portugal na sede da
quele Organismo, de 24 a 31 de Maio de 
1958, uma Exposi!;iio Filatelica, a qual 
podem concorrer todos os comerciantes 
de qualquer actividade camercial de todo 
oPaLs, e, especialmente os da Capital. 

2." - Os concorrentes apresentariio 0 
seguinte mreterial, que constltuira outras 
tantas classes: 

1) - Selos de Portugal e Ultramar; 
2) - Selos estrangeiros; 
3) - Carlmbos em selos; 
4) -Carimbos em cartas; 
5) - Sobrescritos com carimbos de I." 

dia ou comemorativos; 
6) -Postais maximos; 
7) -Sel6s oucarimbos com motivos 

comerciais. 
3 ." - Para cada cla·sse, havera meda

lhas de vermeil, pratae cobre, no nfunero 
que 0 juri entender, alem de outros pre
mios oferecidos pelo Clube Filatelico de 
Portugal e por quaisquer outras entida
des, comer cia is OU fiJatelicas. 

4." -Havera uma classe de honra, em 
sala separada, e constitulda por quatro 
a seis filatelistas especiaJmente convida
dos, a todos os quais serao atrlbuidas me
dalhas de vermeil. 

5." - 0 juri sera constituido por cinco 
membros, dois deles representantes da 
Uniiio, de Gremios de Lojistas de Lisboa 
e do Clube .Filatelico de Portugal, e os 
tres restantes escolhidos por aqueles. 

Funcionara tambem como comite de ad-

missao, e das suas decisoes nao haverD. 
recurso. . 

6.0 
- As inscri!;oes, que sao gratuitas, 

poderao ser feitas nas secretarlas da 
Unlao de Grernios de Lojls tas de Lisboa 
e do Clube Filatelico de Portugal, ate dez 
dias antes da Inaugura!;ao da exposi!;ao, 
eo respectivo material entregue, num da
queles organismos, tres dias ant es, e le
vantado pelos concorrentes ate tres dlas 
depois de encerrada:.. 

De esperar e que afluam as inscri!;oes, 
as quais, como vai dito, podem s er feitas 
na secretaria do nosso Clube, A venida de 
Almirante Reis, 70, 3.", Dt.o , em Lisboa, 
ou pelo telefone 54936. 

«1." SALAO DE F1LATEL1A E 
NUM1SMAT1CA EM SETuBAL» 

Em Junho pr6ximo, tera lugar 0 d ." 
Sallio de Filatelia e Numismatica em Se
tUbai:. , com ° patrocfnio do ilustre Go
vernador Civll daquele dlstrito, sr. dr. 
Miguel Bastos, da respectiva CAmara Mu
nicipal, em cujo salao nobre se realizara 
esta exposl~ao, e do Clube FiIatelico de 
Portugal. 

A comissao organizadorn e constituida 
pelos srs. Dr. Eduardo da Costa Albar
ran, dr. Jose Marques da Costa, dr. Eduar
do Perdigao, Dias Quintas, Joao Santana, 
Carlos Junqueiro Neto, Manuel P a checo 
Callanane V/exgoxovius e Domingos F.lo
rindo. 

«I EXPOS1QAO F1LATEL1CA DE 
MOTIVOS CR1STXOS» 

Realiza-se de 12 a 19 de Outubro pr6-
ximo, em Santarem, no belo Jtemplo da 
Gra!;a, a cI Exposi!;iio, Filatelica de Moti
vos Cristaos:.. As inscri!;oes podem ser 
feitas na Sec!;iio Filatelica do Circulo 
Cultural Scalabitano, em Santarem, e na 
Uniao Portuguesa de Filatelia Crista, 
Largo da Luz, II, em Lisboa. 

«I EXPOS1QAO F1LATELICA DO 
D1STR1TO DE SETuBAL» 

Tambem em Outubro pr6ximo, reali
za-se no Barreiro a d Exposi!;8.o Filate
lica do Distrito de Setubal:., organizada 
po·r uma comissiio dc distintos filatelis
tas locals, sob a presidencla do sr. Dr. 
Carlos Jose da Cruz e Fran!;a, e com 0 
patrocinio do Clube Filatelico de Portugal. 

RepOrter Jota 
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da c:!}uine 
A ordem cl'onol6gica das emissoes tipo 

cCoroa:. , na nossa provincia ultramarlna 
da Guine, e -assunto que, embora muito 
discutido, nao teve, ainda, solu!;iio defi
nitiva, motivo porque os dlferentes cata
logos de selos de ' Portugal ainda hoje, 
naquele p onto, nao estao de acordo . 

Funcionario daquela nossa provincia 
ultramarina, onde vivI perto de 30 anos, 
e amigo, de selos desde 0 meu tempo de 
<menino da Luz:., tentei, POI' varias vezes, 
tirar 0 assunto a limpo, mas a hlst6ria 
da Guine portuguesa, ainda que se trate, 
apenas, dos seus eelos, e diflcil, dado que 
os arquivos da prOvincia sao muito defi
cientes, tudo e pobre em subsidios, e 0 
que consegui agora obter e feito gra!;as 
ROS bern montados servi!;os do Arquivo 
Hist6rico Ultramarino, e da Casa da Moe
da, onde mao amiga me levou. 

A nossa provincia da Guine e hoje 
urn reduzido t errit6rio, Se 0 compararmos 
com 0 primitiv~, e, tendo side desco
berta ha cinco -seculos., es teve, por des
graga sua, primeiro como feitoria, para 
depois passar a distrito, dependente do 
govemo geral da provincia de Cabo Verde, 
e 56 mais tarde passou a pro:vincla aut6-
noma. 

POI' muitos e largos anos, foi a Guine 
portuguesa abandonada, esquecida e calu· 
niada. 

Abandonada pelo govemo de Cabo 
Verde, esquecida pelo governo da metr6-
pole, que a tl'atava POI' cestabelecimento:., 
e caluniada pelos que tinham interesse ern 
afastar concorrentes ... 

Como e sabido, foi 0 Ministro Fontes 
Pereira de Melo quem, em 18 de Mar!;o 
de 1879, submeteu a. assinatura do rei 
Dom Luis, a carta de lei que dava ao mais 
antigo territ6rio portugu~, no ultramar, 
a autonomia administrativa. 

Reza assim, essa carta de lei: 

Dom Luis, POl' gra!;a de Deus, Rei de 
Portugal e dos Algarves, etc. 

CY 0 rtugUe!3Q 

J. 

P or 
J. PIRES DE FIGUEIREDO 

Fazemos saber a todos os nossos subdi
tos que as co,rtes geraes decretaram e n6s 
queremos aseguinte lei: 

Artigo 1." - 0 territ6rio da Guine por
tuguesa formara uma provincia indepe
dente de outra qualquer provincia ultra-
marina. . 

Artigo 2." - 0 govemo da provincia da 
Guine portuguesa terA a sua sede na Dha 
de Bolama, e serA organlzado segundo 0 

decreta com for!;a de lei de 1 de Dezem
bro de 1869, que providenciou acerca da 
administra!;ao publica nas provincias ul
tramarinas, ficando igual em considera
gaoe atribui!;oes ao govemo da provIn
cia de Sao Thome e Principe. 

Artigo 3.° 
Artigo 4." 
Artigo 5.° _ 
Artigo 6.° - Para ocorrer as despesa.s 

necessaria.s a execu!;8.o da presente lei, e 
o governo autorizado a abrir no ministe
rio da fazenda urn credito extraordinArio, 
a favor do ministerio dos neg6cios da ma
rinha e ultramar, ate a. quanUa de 
200.000$00. 

Dado no pago da Ajuda, aos 18 de 
Margo de 1879. 

ass.}- EL-REI, com rubrica e guarda. 
Antonio- de Serpa Pimentel- Thomaz 

Antonio RijJeiro Ferreira. (logar do sello 
grande das armas reaes). 

- Tronscrito do Suplemento 110 n." 
15 do cBoletim Ofic ial~ do governo ge
ral de Cabo Verde. de 17 de Abril do 
1879. 

Liberta de Cabo Verde, devldo a ur
g~ncia da constitulgao dum govemo local, 
para vingar 0 assalto praticado pelos indi
genas, em BoloI', onde se deu a derrota e 
o massacre de 51 daiS 55 pragas da Com
panhia que ali fora, morrendo, tamMm, 2 
offcias e nao se sabe, ainda, quantolr gen-

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL 13 

reunirem dez coleccionadores, cada urn 
com seu tema diferente, de que possuem 
os respectivos duplicados, que diabo de 
trocas poderao eles fazer? 

Do desinteresse das reunioes passa-se 
gradualmente, e sem esforgo, ao desinte
resse pelos c1ubes. 

Os facto res acima citados, juntos a urn 
nivel econ6mico balxo, arrastam a uma 
vida clubistica economicamente debil, mes
mo sern entrar em linha de conta qUe as 
cisoes que se estabelecem, por questoes 
de lana-caprina, contribuem tambem para 
o enfraquecimento de clubes, que deveriam 
ser rivals ,no desejo de progredir, e nunca 
inimigos desejosos de se aniquilarem e 
absorverem, abrindo-se assim urn caminho 
que, pressurosos, percorrem aqueles que 
esquecem que a fungao dos clubes filate
licos e promover a expansao da filatelia, 
e nao fomentar questiiinculas e dlssengoes 
pessoais ... 

POI' fim aparecem as queixas, -as jere
miadas, e como sempre a lamuria de que 
Ie. fora, sim, 180 fora e que Se vive, e que 
as colectividadessao s6lidas, progressiva.s, 
pr6speras e de vida risonha; mas s6 de
pois de termos deixado morrer as nossas ... 

Anallsemos, para terminal', a segunda 
das solugoes propostas. 

Aqui procura-se que a juventude ganhe 
interesse e amor pelosselos. Que d~ pre
fer~ncia ao seu pais nada de mais nwtural 
e compreensivel. Mas depois, que enverede 
pelo mais facll e mais atractivo da colec
gao universal. 

S6 0 tempo, a cultura fUatelica e as 
tendencias de cada um, decidirao, mals 
tarde, qual 0 caminho a seguir:-o da es
pecilizagao de urn ou mais pruses, 0 da 
tematica, ou 0 da especializa!;ao dentro 
desta, ou 0 prosseguimento da colecgao 
universal. S6 0 Tempo, 0 grande mestre, 
Ihe indicarA 0 caminho, e tambem s6 ele 
Ihe ensinarA quais os paises que devem 
ser banidos das colecgoes pOl' fazerem da 
Filatclia urn comer-cio, que e Ign6bll quan_ 
do praticado pOl' urn Estado, embora ho
nesto - Se praticado com honestidade ... 
- pel os comerciantes do ramo. 

E a legiao de novos coleccionadores, a 
quem nao Se assusta com dificuldades in
transponlveis, mas a quem se mostra urn 
cam.inho agradAvel, com alguns escolhos 
que dao mais interesse, - essa legiao di
:aames, aumentara dia a dia. 

Se nem todos permanecerem fiels, se 
alguns atingidos pelo csarampo fllatelico :> 
em vez de ficarem sensibilizados para no-

vos ataques, ficarern, pelo contrArio cura
dos e imunes, muitos continuarao, pela 
vida fora, a coleccionar e a trocar selos, 
com 0 mesmo entusiasmo do principio. 

Mesmo que, de cada 100 filatelistas 
jovens, s6 se obtenham, mais tarde, 20 fi
latelistas adultos, tal representarA urn ga
nho certo, e, vamos lA, uma valoriza!;ao 
das nossas pr6prias colecgoes, po,rque 0 

valor de urn selo, que ja nao serve para 
franquiar correspondencia, tern de obede
cer as leis universals da oferta e da pro
cura. 

Portanto, quanto mals fUatelistas hou
vel', mals valerao as no-ssas pr6prias co
lecgoes. 

Porem, 0 assunto do valor das colec
!;oes ficara para outra ocaslao. 

POI' agora, e para terminar, reaiirme
mos que e no cap tar da juventude para a 
filatelia que poderernos assegurar a ex
pansao desta, e que e no retorno a fila
teUa classica, primitiva, da colecgao uni
versal, ou a esta com ligeiras restrigoes, 
que se nos aiigura estar 0 born caminho a 
seguir. 

A.A.F. 

Lou~as, terra-cotas, c6pias das 

rna is farnosas pe~as dos Museus 

do Louvre, Berlirn, Vaticano e 

N acional de Atenas. 

R. de S. Nicolau, 113 

T elef. 21530 - 22628 

L I s B o A I 
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se-lhe mals 0 bUhete de entrada, para pro_ 
var que la esteve, do que 0 conteudo, que 
quando· chegou a ser visto, 0 fol em cor
reria desaustinada. 

Vive-se uma vida insegura, apressada 
e preocupada. 

Admitimos, como dIssemos, que uma di
minui!;l!.o do numero de fUatellstas venha 
a dar-se, mals cedo OU mais tarde, embora 
nl!.o crentes de que, no momento, ela ja 
se verifique. 

Seguindo sempre os artigos citados, ve
jamos as solu!;oes propostas para tal es
tado de coisas. 

Num lado, propoe-se uma especializa
!;l!.o extrema, noutro, urn trabalho mals 
superficial, mas em muito malor extensl!.o. 

Parece-nos que a ramo esta com os se
gundos. 

Sempre os especialistas, os que se sa
lien tam, os que se dlstinguem, devem salr 
da massa an6nlma, com mais ou menos 
elevado nlvel, e nl!.o estas maseas serem 
formadas por urn conjunto. de especlalls
tas. 

Se se exiglsse, ou propuzesse, que para 
Se ser automobilista se cometessem as fa
!;8.11has oum Fangio, 0 automobUismo em 
breve desapareeeria, po·rque poucos se 
atreveriam a pensar, sequer, em obter a 
carta de condu!;ao ... 

Mal da musica, Se 0 padrao corrente 
dos exames fosse um Heiffetz ou um Ca
sals; mal da investiga!;ao clentlfica, se to
das as descobertas tivessem de possuir 0 

alcanca imediato das dum Pasteur, dum 
Domagk, dum Fleming ... 

Portanto, dizer a urn fllatelista que 
inicia os sellS passos, que deve escolher 
urn tema ou dois, ou trlis, que dentro dele 
ira fazer urn estudo' sistematico, exausti
vo, que as minucias de impressao, as ana
lises de tintas e papels, as nuances de cor, 
serao pesquizados ao extremo limite, sers. 
desencorajar quem pretenders., a malor 
parte das vezes, apenas um entretenlmen
to facU que Ihe produza urn relaxamento 
de tensao nerve-sa em que viveu durante 
urn dia, e nao mais urn quebra-cabe!;a, a 
junta):' aos que ja tern. 

Mas surge aqui outr~ paradoxo digno 
de registo: Se a colec!;lio tematica envol
ve, para 0 principiante, uma dificuldade 
grande, visto que reuntdos bern depressa, 
tooos os selos do tema escolhido - e basta 
escolher urn de que s6 recentemente te
nham come!;ado a aparecer s!los, - s6 Ihe 
resta aguardar as novidades ou escolher 
Ql,ltros 'temas, QU entrar numa especlallza-

!;lio aprofundada, a verdade e que a tema
tlca representa em si-pr6pria urna simpli
fica!;l!.o, urn iludir de d1ficuldades, uma de
fesa contra 0 absurdo de emissoes sobre 
emissoes, que nao t8m, grande niimero 
de vezes, qualquer razlio plauslvel para 0 

seu aparecimento. 
E Isso, slm, e que, por varias razDes, 

pode contribuir para 0 desinteresse pelo 
coleccionar de selos; e a eterna hist6r1a 
da galinha dos ovos de ouro. 

Outrora, colecclonar selos era juntar, 
classificar, £eparar e ordenar, num ou 
mais albuns, todosos selos que const!
tui?-m as. emissCles regulares de todos os 
palses. 1fl 6bvio que a melhor colec!;l!.o se
ria a do· pals de origem, ou de res1d~ncia, 
do coleccionador, pela maior facilidade de 
aquisigl!.o de exemplares. A pouco e pouco 
desenvolvia-se 0 gosto·, a arte com que se 
dispunham Os selos. Cuidava-se a seguir 
da boa qualidade dos exemplares\ subsU
tuindo aqui e ali, alguns por outros me
nos carimbados, melhe-r centrados etc ... 
Mals tarde, nas grandes coleegoes ja adi
antadas, comegava a especializagl!.o num 
ou mais palses. Do grande numero de fi
latelistas, surgia de vez em quando urn ou 
outr~ que, com capacidade e voca!;/io, se 
dedieava ao estudo e produzia urn traba-
lho memo ravel. ' 

As trocas entre fUatelistas eram anima
das e cheias de interesse. Cada qual ti
nha urn stock, que servia para ' aurnentar 
a sua colec!;ao, e constitula urn valor fila
telico apreciavel. A d1ficuldade em obter 
os elassicos de qualquer pals era, simul
ta.neamente, urn obstaculo e urn incentivo. 

Por fim tudo mudou, como na conhe
cida poesla ... 

Perante a avalanche de novos selos de 
todo 0 mundo, perante esse -caudal avas
salador, multos coleccionadores abando
nam a fUateUa, digamos, classica, pr1mlti
va, e refugiam~se no campo bern mals fa
cU da tematica. 

As reunloes perdem interesse e tornam
-se mals d1flcels as trocas. Uns s6 colee
cionam isto', outros aquilo, estes 0 pals 
mals facU, aqueles, 0 mais diflcil, que as 
vezes Se torna facil, porque, como nin
guem 0 quere, os selos apareeem com 
abunda.ncia. Depo'ls, como caoa qual sabe 
das dlficuldades em fazer sair 0 seu stock, 
as suas correspond~nclas com 0 estran
geiro tornam-se IImitadas aos troquistas 
qUe Ihe fornegam 0 tema desejado, e dls
poe, portanto, quase em exclusivo, de du
plicadQS dQ ~e1J t\!ma. S~ num~ sa,la, se 
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tios de Cacheu e Bolor, tornava-se neces
sarlo nomear-lhe urn governador para a 
gerir. 

A escolha do governo recalu no major 
do Exercito de Portugal, Agostinho Coe
lho, que servia, em comIssl!.o, na secreta
rIa de Estado dos Neg6clos da Marinha 
e Ultramar, como chefe da 4." repartigli.o 
da Dlrecgl!.o Geral do Ultramar, tendo 0 

decreto da nomea!;li.o a data de 27 de Mar
go de 1879. 

Em 20 de Abril desse ano, chega 0 go
vernador a Guine, e, em 2 de Mall) seguin
te, reeebe, em Bolama, na sala da Junta 
de Fazenda, 0 governo da prOvincia, que 
Ihe e entregue pelo capitl!.o de Ca!;aoores 
1, li'rancisco Tavares de Almeida, gover
nador interino 00 olstrito que a GUine, en
tl!.o, era. 

A Agostinho Coelho coube a tarefa da 
montagem da maquina administrativa, e 
urn dos seus primeiros cuidaoos foi comu
mear, pelo seu oflcio n." 41, de 13 de Ju
Iho, ser indi.spensavel a crea.!;li.o, na nova 
provincia, ouma imprensa, na qual fosse 
impresso 0 bo,letlm oficial da mesma pro
vincia e outros documentos respeltantes Ii 
sua administra!;li.o geral, e, em 9 de Se
~embro, envia urns requlsi!;li.o dos objec
tos julgados malS indlspensaveis para a 
resolugl!.o oeste prop6sito. 

- Este ofrcio tern, a mergem, 0 se
guinte despocho: AUTORIZADO. ess) 
Sebugose. 

Recebido 0 material, foi a Imprensa 
Nacionaloa Guine organizada, e 0 primei
ro bolstim oficial salu em 7 de Fevereiro 
de 1980. 

Serviam no correio da Guine, enquanto 
dtstrito subordinado a provincia de Cabo 
Verde, os selos em curso nest a prOvin
cia, sem qualquer sobrecarga, emitidos em 
1877, 'numa serie oe 9 taxas, a saber: 

5 reis preto, 
10 rels amarelo 
20 reis blstre 
25 rels vermelho 
40 reis azul 
50 reis verde 

100 rels lilas malva 
200 reis laranja 
300 rels castanho 
DesUgada de Cabo Verde e elevada a 

prOvincia aut6noma, era for!;OSo que tl
vesse selos proprios, como todas as outras 
provInc1as ultramarinas. 

E por ~im 0 entender, 0 governador 

da GUine, em 13 de Outubro de 1879, en
via para 0 m1nisterio 0 seu oflcio n." 32, 
cobrindo uma requisigl!.o de estampilhas, 
de dIferentes taxas, para 0 correia. 

A secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha e Ultramar deu-lhe respos
ta, em 5 de Novembro seguinte, pelo seu 
oficio n.· 5: 

- Encarrega-me Sua Excel~ncia 
- 0 Mlnlstro de comunicar a V. 
- Exc1a, em resposta ao seu ofi-
- cio de 13 de Outubro ultimo 
- que, por este paquete, sl!.o re-
- metldas as e,stampUhas do 
- e 0 r rei 0 requlsitadas, conti-
- nuando por em quanto a ser 
- utillsadas nessa prOvincia as 
- que estao adoptaoas para a de 
- Cabo Verde, em quanto nao 
- fOr organizado 0 servi~o postal 
- ultramarino. 

Deus guarde a V. Excla. 
Efectivamente, a Casa da Moeda en-

viou, em 5 de Novembro, para a Guino: 
1.000 estampilhas da taxa de 25 reis 
1.000 estampilhas da taxa de 50 reia 
1.000 estampllhas da taxa de 100 rei'! 
A Casa da Moeda, dada a ex1guidade 

de tempo, e para aproveltar 0 stock de es~ 
tampilhas, tlpo Coroa, de Cabo Verde, 
all existente, limitou-se a coloear, nestas 
estampilhas, urna sobrecarga com a pa
lavra GUINlil, impressa a vermelho na es
tampilha de 5 r~is, e a preto nas 8 res
tantes daquela serie. 

Entrernos agora no aDO de 1880: 
A Junta de Fazenda da Guine, em 12 

de Fevereiro, envia oseu oficio n." 5, pe
dindo estampllhas do correio. 

A Casa da MoeOa remete-lhe, em 28 de 
Abril : 

2.000 estampilhas da taxa de 25 reis 
2.000 estampllhas da taxa de 50 rels 
Ano de 1881: 
A Junta de Fazenda da Guine, pelo 

seu ofieio n.· 5, de 12 de Janeiro, pede 0 

envio de estampUhas do correia, nas se
guintes quantidades e taxas: 

6.000 da taxa de 25 refs 
6.000 da taxa de 50 reis 
1.000 da taxa de 100 reis 

mas sem cola, visto Se terem co,lado urnas 
as outras as, folhas primeiramente envia
das. 

Volta a pedir estampUhas do correio 
em 14 de Fevereiro, pelo Beu offcio n ." 15, 
tornando a pedir mals estampUhas do cor
reio em 13 de Abril e em 29 do mesmo 
m~s, 
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A Casa da Moeda envia-Ihe, em 29 de 
Mar!;o: 

2.000 estampUhas da taxa de 25 reis 
2.000 estampllhas da taxa de 50 reis 
1.300 estampllhas da taxa. de 100 reis 
E, em 9 de Julho, remete para a Guine: 
6.000 estampUhas da taxa. de 25 reis 
6.000 estampUhas da taxa. de 50 reis 
1.000 estampilhas da taxa de 100 reis 

FORAM EST AS ESTAMPILIIA.S, 
QUE, NO MEIO FILAT1!:LICO, SA.O CO
NHECIDAS POR SOBRECARGA GRAN
DE, AS PRIMEJRAS ESTAMPILIIAS 
QUE cmcULARAM NA GUINl!l, DE
POlS DE ELEV ADA A PROVINCIA UL
TRAMARINA INDEPENDENTE, E RE
METIDAS PEllA. CASA DA MOEDA_ 

Agostinho Coelho, em 11 de Mar!;o de 
1880, pede a ElI.rREI a merca de 0 axone
rar do cargo de governador da provincia 
da Guine, mas, em 9 de Novembro desse 
ano, considerando de subido apre!;o a 
aprecia!;il.o benevo'la que 0 governo de Sua 
Magestade faz de alguns poucos servi!;os 
que, por obriga!;il.o do SeU cargo, tem feito 
naquela prOvincia, reUra 0 pedido da exo
nera!;il.o. 

Por decreto de 10 de Novembro e, po
rem, transferido do cargo de govemador 
da Gulne para 0 cargo de governador ge
ral da prOvincia d'e Mo!t8ffib~que, e, por 
decreto da mesma data, e nomeado 0 pri
meiro tenente da Armada Real, Pedro 
Ignacio de Gouv~a, governador da Guine, 
cargo de que tomou posse no dia se
gulnte, embarcando Agostinho Coelho as 
9 horas, do <lia 19 de Dezembro. 

- Boletim Oficill l dll Guine. n.o 3. 
dll serie de 1882. 

De como encontrou a Gulne, sil.o do seu 
primeiro relat6rio as seguintes aflrma
!;Oes: 

«0 pessoal encarregado de montar 0 
servi!;o publico nos seus dlferentes ra_ 
mos da admlnlstra!;il.o faItava-lhe a 
pratica, 0 estudo e os conhecimentos 
especiais, ainda que, em alguns, Ihes 
sobejam a boa vontade. A administra
!;il.o dos correios tern ate hoje estado 
ligada a direc!;iio das alfandegas, e a 
importAncia do rendimento das es
tampUhas do correil) era lncorporada 
em receita do imposto do sello, con'
fun<lindo-se assim estas distintas 
fontes de receita. J!l completamente 
impossIvel enviar a estatIstica do mo-

vimento postal, pols os empregados 
nil.o estando habituados a este servi!;o, 
encontram dificuldades para 0 saUs. 
fazer>. 

o Boletim Ofictal da Guine, de 25 de 
Junho de 1881, lnseriaa segulnte p orta
ria, que tem 0 n." 86: 

«Tendo a direc!;iio geral dos correlos 
dado as necessarias ordens para que 
possa ser convenientemente apro;vei
tada, para. a permuta!;9.o da corres
pondencia com esta provincia, a car
reira regular de navega!;il.o a vapor 
estabeleclda entre Dakar e a Serra. 
LeOa, com escala por Bolama, hei por 
convenlente determinar, para regula
ridade deste servi!;o, se observe 0 se
guinte: 

1.0 Sera expedida mensalmente pelo cor
reio de Bolama, por meio dos vapo
res da mencionada carreira, mala fe
chada, contendo as correspond~cias 
de todas as dasses, MO s6 para Por
tugal e Ilhas Adjacentes, como tam
bem para toqOS os paises estrangei
ros e para os do ultrama·r, para os 
quais convenha aproveitar a via de 
Lisboa 

3.° Os portes a que ficam sugeitas as 
correspond~nc1as expedidas de Bola
ma para Portugal, por esta via, siio 
as flxadas na tabela junta. 

TABELA 

CARTAS 
Franquia facultativa 

Cada 15 grammas ou frac!;ao de 
15 grs 80 reis 

BILHETES POSTAIS 
Cada urn 30 reis 
JORNAES E IMPRESSOS 

F.ra.nquia obrigat6rla 
Cada 15 grammas 20 reis 

AMOSTRAS 
F.ra.nquia obrigat6rla 

Ate 100 grammas 
Cada 50 grammas a mais 

P APEIS DE COMMERCIO 
Franquia obrigat6ria 

Ate 200 grammas 
Cada 50 grammas a mals de 

200 gT$. 

40 rels 
20 rels 

80 reis 

20 rels 
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12.0 ) - Considerar as «Instru!;Oes do 
Pequeno Coleccionador>, ja em praUca nos 
melos escolares: 

a) - A colec!;iI.o do prlnclplante deve 
ser de selos universals, come!;ando pelo 
Brasil, com exemplares no,vos e usados. 

b) - Colam-se os selos nas folhas, ca
bendo ao Brasil, desde logo, duas folhas: 
uma para selos comuns e outra para co
memorativos (no minimo). 

c) - As folhas serno coladas na se
gulnte ordem: - America do SuI, Ame
rica Central, America do Norte, Europa, 
Asia, Africa e Oceania. 

d) - As col6nlas acompanham 0 seu 
pais de domInio. 

e) - Aprender a dlsUnguir 0 selo de 
cada pa1:s e a primeira aprendizagem do 
novo coleccionador. Para isto, 0 CataIogo 
Universal e 0 seu auxUiar m8.ximo. 

f) - Os selos ·usados ol1tldos n!l.o de
vern ser arrancados· dos envelopes, e sim 
mergulhados em agua, descolados com to
do 0 cuidado, lavados, para que desapa
re!;a toda a goma, e postos a secar entre 
dois mata-borrOes .brancos. 

g) -Qualquer defeito que 0 selo apre
sente, tais como: - rasg!l.o, falta de can
to, falta de dentes, rasp!l.o, mancha, etc., 
- inutiliza-o .para colec!;ao. 

h) - Cola-se 0 selo nas folhas por meio 
de chameiras ou dobradi!;aB de papel flno, 
com muito pouca goma. 

i) - A diSposi!;lio artistica dos selos na 
folha e necessaria, para melhor apresen
ta!;aO 'e destaque das pe!;as de qualquer 
colec!;9.o. 

j) - 0 coleccionador deve ser caprl
choso e paciente, n!l.o se preclpitando em 
busca do selo que the falta. 

1) - 0 verdadeiro colecclonador n!l.o se 
impacienta. Sabe esperar, sempre lnves
tigando·, activo e vigilante, a procura do 
que the intere~sa. 

m) - A troca de dupUcados e 0 conhe
cimento de outras colec!;oes, s!l.o necessi
dades teenica e social para. a melhorla 
das colec!;oes de todos. 

n) - Ajudar a o.rientar Os colegas favo
recidos, e lema qUe todo 0 born colecclo
nador deve segulr com satlsfa!:ii.o. 

0) - 0 valor de uma colec!;!l.o de selos 
universais, estabaseado na sua apresen
ta!;aO caprichosa e ordenada no maior nu
mere de paises representados. NAO esta, 
portanto, na quantidade nem no valor dos 
selos contidos:t . 

ass.) Vicente de Paula Lima - Secre-

tario da Educa!;ao do Estado de S. Paulo:t 
A leitura destes dois artigos sugeriu

-nos assegulntes considera!;oes: 
Sem se pretender conclulr, 0 que seria 

absurdo, das directrlzes tao justa como 
correctamente apresentadas pelo Senhor 
Secrets,rlo de Educa!;ao do Estado de Sao 
Paulo, que no Brasil ha tambem decUnio 
do niimero de fUatelistas, temos, funda
mentalmente, urna asser!;4o, comprovada 
ou nao, e dUas sugestOes; assim, diz-se 
qUe 0 niimero de fllateUstas, pelo menos 
nos E .U. da America, dimlnui assustado
ramente, e preeoniza-se, para. 0 desenvol
vimento da filatelia: 

ou urn trabalho em profundidade, a 
especializa!;il.o tematica; 

ou urn traball10 em extensil.o, 0 lnte
ressar da juventude no campo fllatelico. 

Anallsemos cada urn destes t~ fac
tores: 

Nao acreditamos, apesar das cita!;oes 
feitas, que 0 niimero de fllatelistas esteja 
a diminuir, mesmo na America do Norte, 
pais das hist6rias em quadradinhos e dos 
resumos condensados das obras-primas 
da literatura mundial, e a crescente pro
eura de selos, a:te dos mais comuns, para 
esse grande mercado, e, certamente, urn 
factor de peso, a considerar em qualquer 
conjectura que sobre 0 a.ssunto se faga. 

Mas, por outro lado, nao nos repugna 
acreditar que essa dlmlnui!;ao Se esboce 
no momenta actual, e venha a acentuar-se 
em todo 0 mundo, num futuro mais ou 
menos pr6ximo. 

Em primeiro lugar, devido as circuns
tA.ncias da vida materialista que decore, 
com subvers!l.o dos valores morais, com 
abaixamento da cultura geral e do ' gosto 
pela arte, e por tudo aquilo que exceda 
as necessidades prementes, mas comesi
nhas, ·da vida quotidiana. Podemos, sem 
grande esfo·r!;o, verificar urn paradoxo des
e:>ncertante: - nunca, em epeca al·guma 
da humanidade, Se vlu tanta gente a saber 
ler, e tao pouea gente cuIta, como no mo
mento actual. 

Sei que pede objecta-se que nunca, como 
heje, os museus e os monumentos foram 
tao visltados . .. J!l certo. Mas M que dis
t!·ngulr. 

Entre os mUhares de visitantes, s6 uma 
escassa minoria val porque gosta, porque 
aprecia (dentre estes, alguns, poucos, por
que percebem); a grande maioria val por
que este castelo, aquele monumento, es
toutro quadro, esta lncluido no Itenerario 
da ag~ncia turistica. Dos museus, interes-



LEILKO 

DE 12 a 17 DE MAIO DE 1958, 
COMO SEMPRE, UM ACONTECIMENTO FlLATELlCO DE 1.° ORDEM, 
EM WIESBADEN, HOTEL «GRUNER WALD», MARKTSTRASSE 10 
Contem mats de 4500 lotes escolhidos de todo 0 mundo, da melhor qualidade, entre 
outros uma das maiores colec~oes especializadas de Portugal, com mals de 250 lotes. 

SerAo oferecidas as segulntes raridades: 
1853, I." EMISSA.O, D. MARIA II., todo8 os 4 valoree em muitcs exemplares flDfss!m08 

e IUXU0808, alem de urn par vertIcal de Ii Rais, uma tlra de 4, verttc.a.l, do 100 Rels, 
a pe~ de luxo desta linda colec~iio especializada. Muitos carimbos em encarnado 
e azul, assim como carirobos prefilateUcos de lugares diversissimos e rarissl
mos, diversas cartas. 

1855, 2.' EMISSA.O, D. PEDRO V., cabalo 1180, Ii Bels castanlw enca.rnooo, 50 Rels 
e 100 Rels em varios cxemplares novos e usadQs. Grande colec~i!.o dos valores 
baratos, 25 RelS azul, cabelo lisa e ondulado, e 25 Reis rosa, bloco de 16 com 
margeus lnte',i'8S, usado, deste ultimo selo. 

1862, 3.' EMISSA.O, D. LUIS 1., p~ de qualidade do 50 Bels e 100 Rels; uin bloeD 
de 8 com margeus extra grandes, do 25 Reis rosa, as!!lm como muitas cartas, 
pares e tlras com carirobos raros; 25 Reis rosa sobre carta. 

EMISSOES POSTERIORES 1866 - 1870 e 1870 - 1876, todos os valores em muitas 
p~ de qualidade escolhida com relevos excelentes; pequenos selos em grandes 
quantldades, divididos em lotes com multos carimbos :bons. 
Todas as emissOes pOBteriores com os valores altos varias vezes I;epresentados, 
como Provis6rios 1892/ 93, Navegadores completo, St." Ant6nIo completo, assim 
como todos os valores das Ceres. 

CARIMBOS PRECURSORES DAS COLONIAS PORTUGUESAS, todas as primeiras 
emissOes representadas com todos os valores altos, tambem em pares e sobre 
ca.rta.s, assim como franquias mlstas raras; entre outros, ex1stem os seguintes 
carimbos: Angra, Horta, Funehal, Ponta Deigada e outros. 

Extraordinario numero de Iotes, e colec~oes especiallzadas de todos os campos, assim 
como grande quanUdade de lotes por grosso. 

Catalogo de leilao ricamente ilustrado, t(om mais de 50 quadros fotograticos 
e 2 fotografias a cores- sera enviado aos interessado3, mediaJnte r(')feJrencia.'l 

LElLOES-L + F 

LElLoES DE QUALlDADE 
ENTRE GAS para 0 14.n leiHio L + F, pedem-se desde ja 
Compra-se sempre a pronto grandes colec<;oes e selos isolados de alto valor. 

LANGE & FIALKOWSKI 
Leiloes de selos 

WlESBADEN 
Langgasse 7 - Telefone 28765 

BOLETIt..t 00 CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 19 

CORRESPOND1!lNCIA REGISTADA meiras da Gulne, vindas da Casa da 
Franqula obrigat6ria Maeda. 

Premio de registo alem do· porte 50 reis (Continua no prox'mo ntimero) 

AVISO DE RECEPQA.O 
Cada um 50 reis 

As cartas nAo franqueadas ficam su-
geitas ao porte de 130 reis cada 15 gram
mas ou frac!iAo de 15 grammas. As car
tas com franqula lnsuficiente ficam su
geitas ao porte do dobro do valor dos sel
los que faltarem. 

Secretaria do governo, em Bolama, 5 
de Maio de 1881: ass) A. F. Figueiredo 
secretario geral. 

Ano de 1882: 

A 1 de Maio, a Guine volta a pedir es
tampilhas do correio, e, tambem, bilhetes 
postals. 

Faltando no correio certas taxa.s de eg
tampilhas, a Junta de Fazenda, entidade 
a quem este servl!io estava entregue, pe
diu e 0 governador autorizou que, na Im
prensa Nacional da Guine, fossem sabre
carregadas as estampilhas de Cabo Verde 
que se encontravam no cofre da referida 
Junta da Fazenda, retiradas da circula
!iAo logo qUe come!iaram a circular as pri-

Anuncie no 

NOTICIAS DA F.I.P. 
CONGRESSO DE 1958 

Organlzado pela Federation Royale des 
Cercles Philateliques Belges, tera lugar 
em Bruxelas, de 15 a 17 de Setembro pr6-
ximo. 

EXPOSI{lOES EM 1958 

Hamburgo: 22 a 31 de Maio 
Palermo: 16 a 26 de Outubro 

EXPOSIQAO EM 1960 

Londres: 9 a 16 de Julho 
Organlzada em comum pela;s Royal 

Philatelic Society e British Philatelic 
Association. 

BOLETIM DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A MAlaR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA! 

A DE MAlaR TlRAGEM! 

UMA DAS REVlSTAS PORTUGUESAS DE MAlaR EXP ANSAO! 



N6tulas num;sm6t;cas 

o centenaQIO bo 

PQO~. telte be vasconcetos 
No corrente ano, passa 0 centenario 

do sabio Professor Dr. Leite de Vascon
celos. 

A douta Academia da5 Ci~clas pre
para-se para, condlgnamente, celebrar tal 
acontecimento. 

It: justa homenagem a quem foi urn 
grande mestre naqueles sectores do sa
ber humano> a que dedlcou toda a sua in
teligl!ncia, e uma vida inteira de trabalho. 

No campo especial da Numismatica, 
criou disclpulos que hOje, por sua vez, jtl. 
sao mestres consagrados. 

Teixeira de Aragao e Leite de Vas
concelos, sao as grandes traves onde as
sentam os modernos conceitos da Numis
matica Nac1onal, aquele em tempos mals 
recuados, este em epoca mais moderna, 
ambos servindo 0 mesmo ideal. 

Aos grandes numismatas nadonais, a 
todos aqueles que hOje, pelo seu saber 

EM DISTRIBUIC;.1.0 A LISTA DE 
OFERTAS N.· 7, COM P.1.GINA 

ILUSTRADA 
(Envia-se gr&tis) 

GRANDE VARIEDADE DE S~RIES 
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0 

MUNDO 
(Noves) 

NOVIDADES TEM.1.TICAS 
Desportos, Flores, Animais, .tc. 

Ao melhor prelOo 

COIMBRA FILA TfLiCA 
Rua da Sofia 23-1." - Telef. 24334 

COIMBRA - PORTUGAL 

NuCLEO FILAT1i:LICO 
MACAELENSE 

PONTA DELGADA (S. MIGUEL) AC;ORES 

Pelo -- ----...,. 
DR. ARNALDO BRAUO 

e autoridade cientifica, ocupam os luga
res mala destacados e de direc!lao, neste 
restrlto campo do saber humano, aos fu
riosos pela colecciona!liio das moedas, ou 
aos meros ajuntadores sem ordem, cuida
do oou metodo, na.o lbes pode ser indife
rente a passagem do centenarlo do Pro
fessor Leite de Vasconcelos. 

lfl da malor just1!la presta.r homenagem 
a quem tra!lou, tAo sabiamente, 0 cami
nho 'R seguir pelas modernas gera!lOes, 
neste campo clentlfico, muitas vezes cheio 
de dificuldades, mas sempre belo e absor
vente. 

Nesta ordem de ideias, e nosso parecer 
que 0 Clube Filatelico de Portugal, por in
termedlo da sua sec!liio> de numismatica, 
poderla organizar para Julho proximo, ou 
simult!neamente com a comemora!liio da 
Academia das Ci~clas, uma exposi!lA.o 
nUIpismatica, que teria lugar DRS suas 
salas, onde ja se efectuaram brllhantissi
mas exposi!lOes fllatelicas. 

Nesta simples cronica, nii()o delinio o · 
programa, mas uma homenagem, modesta 
que seja, e sempre respeitavel preito ao 
consagrado. 

Com 0 auxllio de alguns numismatas, 
apresentando alguns dos seus exemplares, 
ou das suas obras, co>m adesao de todos 
aqueles que dedleam a Numlsmatica os 
seus lazeres, os seus OOios, ou ainda os 
seus interesses, poderia ter lugar uma 
manifesta!liio com dua:s finalidades: a ho
menagem ao Mestre, e a propaganda da 
sua d6utrIna. 

Envolvendo com algumas sedas e flo
res 0 retrato de Leite de Vasconcelos, e 
as suas obras, assim estarla felta a ho
menagem a quem tanto a merece. 

Consideracoes 
volta de 

Hti. poueo tempo, ·tivemos ocasiao de 
ler, na seclOao filatelica do cDiario Popu
lar:. , de 2-1-58, urn artigo em que Se afir
mava que na America do Norte 0 niimero 
de filatellstas tern vindo a d1m1nuir, e se 
voltava a preconizar a coleclOao tematic~, 
co>mo ultimo recurso em favor de uma 
reexpansao da filatelia. Posteriormente, 
encontramos no numero da revista brasi
leira cO Cruzeiro:., de 26-11-57, as cNor
mas Praticas para !l. FundalOao e Orlenta
lOao Inicial dos Clubes Filatelicos Escola
res:.. 

Parafraseando· a revista, podemos dlzer 
que estas normas poderlam servir de pa
radigma aos estabeleclmentos de ensino 
em Portugal, e, com a devida venia, trans
creve-mo-Ias seguidamente, n1i.o fazendo 0 
mesmo ao artigo do> ~Diario Popular:t, 
porque ele podera ser facilmente encon
trado pelos fllateUstas que 0 niio conhe
lOam. 

cNORMAS PRATICAS PARA .A FUN
D.A!9A.0 E ORIENTAQA.O INICIAL DOS 
CLUBES FILATltlLICOS ESCOLARES:. 

c1." ) - Inlcialmente, deve haver , nas 
classes mais adlantadas, trabalho de pre
paralOao feito p elodlrector-orientador do 
clube a 'ser fundado, trabalho qUe po de 
ser grandemente auxilado pelos prof~
sores. 

2.") - Veriflcada a receptividade do 
assunto, sera aberta urna lis ta de inscri
lOao dos alunos que desejarem ser s6clos 
fundadores . Com urn total de 20 inscri
lOoes, 0 ciube podera ser fundado . 

3.") - 0 director do estabelecimento 
convocara OS inscrltos para a fundalOiio 
do clube e eleilOii.o da direc!lao. 

4 .") - 0 clube organlzara 0 seu pr6-
prio estatuto, escolhera sua denomina
!la.o e estabelecera, des de logo, 'suas nor
mas de actividade, obedecendo, em linhas 
gerais, s.,s ba:ses estabelecidas pelo depar
tamento de educa!liio, necessarlas para 0 
seu registo na Chefla das instltui!loes au
xiliares da escola. 

5.") -Cabe ao director-orientador, em 
reunioes semanals doss6cios., orienta-los 
sobre a maneira mais pratiea e econ6mica 

dois . artigos 
Pelo 

DR. ANTONIO D'ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

de obter selos, como preparar, seleccionar 
pela perfel!lao·, estudar e guarda-Ios, de 
come!lo em envelopes, ate a coloca!lao em 
albuns. Esta primelraorlenta!lao e de su
rna importancia, e val constituir a baSe 
do futuro coleccionador . Em seguida, vem 
a maneira de coleccionar os selos em fo
Ihas ou cadernos, de acordo com as pos
s ibilidades e bOom-gosto de cada um. Os 
prlmeirc.s s6cios, orientados conveniente
m ente, serao os melhores guias dos seus 
pr6prlos companhelros. Nessas reunioes 
serao apresentados duplicados para trocas. 

6.0
) -A ColeC!;ao, .propriamente dlta, 

devera ser iniciada em cadernos ou folhas 
avulsas, que formariio depois 0 album de 
cada urn. 

7.0
) - Os albuns mals indlcados sao Ol:! 

de folhas em branco, avuls.as, as quais se 
prestam para as anota!loes mais necessa
rias e variadas, facilitando a altera!lao e 
ornamenta!lao. 

8.0
) - Os prlnclpiantes devem come!lar 

pelos selos universals, usados ou novos, 
para que alcancem 0 conhecimento geral 
que a Fllatelia lhes ensinara a respeito 
da Geografia, Hist6rla, enfim de toda a 
instru!lao fomeclda pelos selos dos mals 
varlados pa[ses. 

9." ) - 0 coleccionador ja orientado, 
dos liceus prlncipalmente, depois desse 
trabalho preliminar, acaba distinguindo 
os diversos· t emas existentes, e dec!dira 
por urn ou mals, que sejam do. seu gosto. 

10.' ) -A colec!lao tematica e hoje a 
unica indlca!lao para ()o coleccionador 
adiantado, por ser a que mals atractivos 
oferece, e exigir mals investlga!loes, po
dendo alnda ser grandemente ampliada e 
conclu[da. 

11.0
) -Nas escolas, 0 Bela favorece 

sobremodo· a llustra!lB.o dos trabalhos es
eolares e concorre, de maneira eficiente, 
para a realiza!lao de eampanhas, confec
!lao de cartazes e motivo das dlferentes 
semanas educativas levadas a efeito. 



SA COR 
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO :Ii: 
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO 
P AfS EM PRODUTOS DERIV ADOS DO PETR6LEO 

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES 

CUMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES 

Especulacoo 
Nli.o se entende, ou entende-se com di

ficuldade, 0 motivo por que selos de cer
tas taxas desaparecem, por vezes, das es
taQries oficials, sob 0 pretexto de que se 
esgotaram, e, mals tarde, voltam a apa
recer nessas mesmas estaQries oficials, ou 
s6 slio vendldos em series completas ... 

l!l vulgar a AgaDcia Geral do tntramar 
- pelo respeivo escrit6rio - informar que 
nli.o tem detem1lnados selos, sobr~tudo se 
slio de valores balxos, para informar c:a 
latere:. que os possui, mas 86 para vender 
em colecQiies' completas ... 

Ocorre, pOis, perguntar: - 0 Estado 
faz comercio de selos - e comerciante 
ou temselos que vende, para dar satts· 
faQli.o a urn serviQO publico... Se assim e, 
e assim deve ser, nli.o tem que limitar 
a venda de selos de certos valo·res a co
lecQries completas, obrigando a urna aqui
siQli.o que nli.o interessa ao utente dos C. 
T.T. do tntramar, e que pode levar a es
peculaQiies, que 0 proprIo Estado reprlme. 

Julgo, porem, 'pior, e descabldo, que os 
selos emltldos pelo Estado, por que se es
gotaram nos C.T.T., deixem de ter curso, 
e nli.o possam mals ser utllizados na cor
respond~ncia, que nos surge multada 
quando um incauto deles se serviu. 

BIBLIOG RAFIA 
CATALOGO DE SELOS DO BRASa, 

«BANDEIRANTE» 
Recebemos a 16." ediQli.o do cat8.logo 

especializado c:Bandeirante:., de selos do 
Brasil, da autoria do sr. Francisco Schif
fer. 

Obra de verdadeiro interesse, inserindo 
alem. das selos tipo, todas as variedades, 
e referindo a prop6sito de cada emissli.o 
todas as caracterleticas de impressli.o, pa
pel, denteado, etc., tern alnda a vamtagem 
de reproduZlr, junto de cada selo, 0 res
pectivo carlmbo especial do prlmeiro dia. 

Pena e que a impressli.o e as gravuras 
nli.o estejam A altura do conteudo da obra. 
No entanto, 0 coleccionador de selos do 
Brasll faz bern em 0 adquirir. 

ANUARIO FILAHLICO 
Editado pela Editora Colombo--Roma, 

salu 0 Anuario Fllatelico para 0 ano 1958. 
Publica, em espl~ndidas gravuras, re-

legalizada ... 
Pe/o 

DR. JORGE DE MELO VIEIRA I 
lato, alem do mala, leva ii especulaQli.o, 

pois muitos destes selos logo que se esgo
tam nos C.T.T., comeQam a ser adquiridos 
a baixo preQO por especuladores, sob 0 
pretexto de que ja nli.o circulam, e por
tanto nada valem, pa,ra serem de seguida 
vendidos aos coleccionadores, por preQos 
exorbitantes . .. 

Uma nota que 0 Banco emlte, em
bora retirada da circulaQli.o, tem sempre 
a garantia da valorizaQli.o. Mas com os se
los que 0 Estado emitiu, ja 0 mesmo nli.o 
sucede! Porqu~? perguntamos. 

Parece-me que seria curial a permis
sli.o de que os selos emitidos pudessem a 
todo 0 tempo ser apastos na correspon
den cia, ou que, quando retirados da cir
culaQAo, os C. T. T., tal como 0 Banco 
Em1ssor, os valorizasse, ainda que para 
de novo os revender pelo respectivo ( IDs
crit6rio Filatellco:. , acabando assim com 
a imensa especula!;li.o que ele pr6prio mo
tlva e fomenta, fazendo emlssOes que a 
breve trecho retira da circulaQli.o! 

FILATELICA 
.produQoes dos selos emltidos em 1957, na 
Its.lia, Som8.lia, A.F.I., Republica de S. 
Marino e Vati~o, e, alem disso, os selos 
mals recentes das Tematicas c:Desporto) , 
c:Escutismo) , c:Animals:. e c:Flores:.. In
sere ainda uma lista, par enquanto in
completa e reduZlda, de fllatelistas de todo 
o mundo, estando os italianos classlficadog 
em comerciantes, peritos, clubes fllateli
cos, coleccionadores avanQados e medios, 
e principiantes. 

o Anuario. tem 0 preQo de 600 liras, ou 
4 fro suissos, ou 1 d6lar. 

A inscriC;li.o e gratuita, e Os inscrltos 
nli.o se constituem em AssociaQli.o, nem 
t~ obrigaQli.o de adquirir 0 Anuario, que 
nli.o assume responsabUidade por qualquer 
informaQli.o. 

As inscriQries devem ser dirigidas, ate 
10 de Setembro, ao Compilador do Anua
rio: Rag. EmllioCrescenzi-Cx. Postal 
9056 - ·Roma - (Borghi). 



Consta da Portaria n." 7.087, pubUcada 
no «Boletim Oficiab , de 14-11-57: 

«Nao existindo no cofre da Provedoria 
de Asslstl!ncia PUblica, em nUrnero sufi
clente, selos da taxa de 6 reis, que nos 
tennos do Diploma Legislativo N." 1033, 
de 19 de Setembro ultimo, tern de ser 
aposto na correspondl!ncia, telegramas e 
nas requisi!;oes . de vales postais e tele
graflcos; tornando-se portanto necessArio
suprir a .referida falta apondo a tinta en
carnada, a legenda «6 reis» sobre 600 mil 
selos do total de 2.000.000 da taxa de 1 
Tg., mandados por em circula!;8.0 por por
taria N." 6770, de 8 de Novembro de 1956, 
e exlstentes no cofre da. referida Prove do
ria, enquanto nao sejam fabricados na 
Metr6pole, os seloB especiais da taxa de 
6 rets . .. 

1fl autorizada. a Provedoria da Assis
tencia Publica, a apor, na SUa tipografia, 
a legenda «6 r eis> a tinta encarnada so
bre 600.000 selos da taxa de 1 Tanga de 
entr-e os 2.000.000 mandados ·pOr em cir-

da ,3 ndia 
I P or 1_ LV/LOO M. DE NORONHA 

cula!;ii.o pela portaria N ." 6770, de 8-11-56. 
Cumpra-se.... . . Governo Geral.. .. . . > 

NOTA: - Anteriormente, era obriga
t6r.lo 0 usa do selo de 1 Tg. de A. P. em 
todas as ca.rtas que circulasseI'n dentro 
do Estado da India. Por Diploma Legis
lativo-N." 1033, de 19-9-58, alterou-se esse 
sistema, sendo obrigat6rio 0 usa do selo 
de 6ra. em toda a correspond~ncla que cir
cula dentro deste estado, de 20-12 a 6-1'. 

AVISO DOS CTT : - 1J obrigatOria a 
coloca!;ilo do selo do. AssisMncia: Desde 
20 do corrente ate 6 de Janeiro, e obriga
t6ria a aposi!;8.o do selo da Asslstencia, 
da ta~ de 6 reis, em toda a correspon
dencia que circule dentro deste Estado. 
Caso 0 selo nlio seja aposto pelo reme
tente ou pelo destinatario, a correspon
dencla sera entregue 56 depois do dia 6 

de Janeiro. 

HUNGRIA 
Continuo com as minhas OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo, 

838/ 41 
89$ 
913/ 15 
916/ 17,Av. 90 
963/ 67 

- 1024/28 
1024/28U. 
1040/42 
1046/49 
e AV.130/31 

se nao for mencionado usado: 
36$00 1092/96 12$50 1190/ 97 25$00 
6$50 1097/1101 1190/ 97U. 10$00 

12$50 e Av.148/52 65$00 1212/ 17 30$00 
13$50 1118/20 Av.119/ 29 45$00 
22$50 e Av.170/72 27$50 > 136/ 45 36$00 
34$00 1130/37 32$50 > 159A 16$00 
10$00 1130/87 u. 10$00 > 160/ 69 42$50 
15$00 1140/5Q 30$00 > 173/80 32$00 

1158/77 125$00 :. 173/80 U. 12$00 
27$50 1202/09 35$00 :. 181/88 32$00. 

1183/89 25$00 > 189 50$00. 
Da HUNGRIA moderna, tenho muito mais, selos novos em stock, mesmo -
na.o denteados. Para lnforma!;oes, e favor juntar franquia da resposta. 
Outras ofertas segulra~ ! Pagamento. adtantado, portes de regi-sto aparte. 

ALFREDO 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
~r 

• I 

DR. J. M. DA SILVA RAMOS 

Na Ultima assembleia geral da So
ciedade do Metropolit:ano de Lisbo·a, S. 
A . R. L., foi eleito membro do respectiv~ 
Conselho de Administra!;8.o, 0 nosso que
r:do Amigo sr. dr. J. M. da Silva Rames. 

Aclv'ogado IllIIl~to dlsttnto, consultor 
jurlcllco da Cil.mara Municipal de Lisboa, 
e membro d:> Conselho Distrital de Lisboa 
da Ordem dos Advo·gados, 0 sr. Dr. J. M. 
da Silva Ramos e filatelista avan!;ado e 
muito cuIto, e s6cio. do nosso Clube, pelo 
que, por aquela honrosa elei!;8.o, aqui 0 

saudamos muito efusivamente. 

NOVO ESTABELECIMENTO 
FILATELICO 

Em Lisboa, ao fundo da Rua Maria 
Andrade, quase esquina da Avenida de 
Almirante Reis, abri1} ao publico urn novo 
estabeleclmento filatelieo, propriedade do. 
firma firme Bastos & Campos, Ld.·. 

Pequeno mas multo atraente, este novo 
estabeiecimento iniciou a -sua actividade 
com uma valiosa existencia de selos no
vos, princlpaImente de ha quinze anes 
para ca, de Portugal, Ultramar e estran
geiro, pelo que mult:o po de e deve contri
buir para 0 desenvolvimento da fUateUa 
p:>rtuguesa. 

Cumprimentamos, cordeaImeilte, os 
seus proprietarios, nossos queridos Amigos 
Bastos e Campos, 0 primeiro dos quais 
socio dos mais anUgos deste Clube Flla
telico de Portugal. 

E OUTRO NOVO ESTABELECI
MENTO FILATELICO 

E jli outro estabelecimento filatelico, 
maior, com sec!;oes filatelicas e numisma
tica, e grandes existencias em ambas elas, 
anuncia para breve a sua inaugura!;8.o, 
Dum andar bern mobil ado e bem decorado 
da Rua da Trlndade, quase a esquina do 
elegante Chiado. 

Organiza!;8.o importante de urn grupo 
<'Ie fIlatelistas e numismatas, todos eles 
wclos do Clube FUatenco de Portugal, e 
claro que 0 nOiVel estabelecimento pode 
contar desde ja com a melhor simpatia 
deste Clube, por todos motivos e porque 

certos estam08 de que ele val contribuir 
poderosamente para a expanslio e para 0 
prestigio da fUatelia portuguesa. 

DR. EUGENIO VON BOECK 
Ainda ha. dois meses noticiamos que 

este nosso querido Amigo e prezado con
socio havia sldo nomeado chefe dos Servl
!;OS de Imprensa da Presidencla da Re
-publica da BoUvia, e ja hoje temos 0 pra
zer de -anunciar qUe tao distinto como en
tusiastico fUatelista acaba de ser rein
tegro.do na carreira diplomatica. Por este 
modo Ihe enviamos urn apertado abra!;o, 
em nome de todos os seus amlgos portu
gueses. 

EXPOSIQoES E EXPOSITORES 
FILATELIOOS 

Anunciam-se para breve nada menos 
do que quatro exposl!;oes fila:telicll's: na 
Unilio de Gremios de Lojistas de Lisboa, 
em Setubal, em Santarem e no Barreiro. 

De desejar e que os coleccionadores 
filateltcos portugueses correspondam ao 
esfor!;o formldavel que estamos fazendo, 
- lnscrevendo-se e concorrendo as refe
ridas exposi!;oes. 

Em todas as ultimas exposi!;oes fllo.
tencas em que tem colaborado 0 Clube 
FiIatelico de Portugal, ~ em tr~ daquelas 
quatro que brevemente se realizam, te
mos conseguido que sejam muitos e va
Hosos os premios concedldos: medalhas 
de vermell, prata e cobre, para as classes 
de competi!;ao, e de vermeil para todos 
os expositores da classe de Honra. 

Assim sendo, e relativamente facll al
can!;ar uma medalha. 0 que e necessario 
e que os filo.telistas que nimca concorre
ram, percam a vergonha, - e concorram. 
Uma medalha de cobre, para quem con
corre pela prlmeira vez, e excelente. De
pois se completara. e melhorara. a colec
!;ao. Depois vinio as medalhas de prata 
e de vermeil ... 

JORNAL FILATlilLICO 
Av. AntOnio Augusto de Aguiar, IS-l.·-D. 

LISBOA 



A SEVERA 
RUA DAS GA VEAS, 55-5'7 * LIS BOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TlpiCO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

\~ ____________________________________________________________ --Jj 

I A CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora <las melhores 
pec;as c1assicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar-, e 
realizadora de leiloes filatelicos mensais. 

~ 

Compra colecc;oes, «stocks .. , variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a 
interesse a grandes coleccionadores 

Rua 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA 

(CaniCKusiia da s -numeras ~nte riores ) 
1.° PROBLEMA - MASSA ASSO

CIATIVA 
- Pequeno numero de federados 
- Actuagao Ilmitada dos clubes ultrama-

rinos 
- Composigao dos Congressos s6 por s6-

etos do C. F. P., e todos resldentes em 
Lisboa 

FORMAS DE SOLUQAO 
- Cessal}il.o da concorr~ncia entre 0 

C.F.P. e 0 C.LF., no 'sentido de angaria
gao de s6cios das ~reas das respectivas 
sedes. Propaganda mallS intenslva desses 
clubes com vista ao desenvolvlmento da 
Filatella em Lisboa e no Porto. 

- Fomentagao da cria<;ao de clubes lo-
cals na provincIa. _ 

- Maior propaganda da F. P . F. junto 
dos clubes locals ja. exlstentes, mas alnda 
nao flllados. 

- Reallza<;ao dos congressos da F. P. F. 
fora de Lisboa. 

- Aboli<;ao das dificuldades estatutais 
para a admissl!.o de novos clubes no selo 
da F. P. F. 

a) CONSEQUENTE - PRoBLEMA FI
NANCEIRO 

- Cotas reduzldas dos clubes. Receita 
ordinaria exfgua. 

- Cota a pagar calia ano ii F . L P. 

FORMAS DE SOLUQAO 
- Criagdo de receltas extraordlnarias. 
- Recurso ao deficit e ao emprestlmo. 
- Aumento de subsidios dos clubes ou 

de outras indivldualidades. 
- Aumento das cotas dos clubes fede

rados. 

b) COROLARIO - PROBLEMA 
DA SEDE 

- Bede actual excessivamente pequena 
e mal mo,bilada. 

- Falta de exist~ncla de empregados 
para 0 servl<;o de expediente 

- Excessiva depend~ncia em rela<;ao ao 
C. F. P. 

FORMAS DE SOLUQAO 
- As mesmas expostas para 0 proble

ma financell'Q. 

~a 7.t?~t?Zafa" 
7 ilait?lia 

---- Pelo 
DR. OLIVEIRA MARQUE 5 

c) CONGRESSOS 

- Ma ocasiao da sua reallza<;ao anual. 
- Reunlao sempre em Llsboa. 
- Composi<;ll.o (cf. l,O problema) . 

FORMAS DE SOLUQAO 

- Alteragao da data legal para Junho. 
- Reunioes na prOvincia. 
- Composigao por r epresentantes mais 

directos dos clubes. 

2.· PROBLEMA - CORPOS DI
RECTIVOS 

- Falta de individualidades em n.· sufi
flciente para a preenchlmento dos cargos 
directivos e para uma renovagao peri6di
ca destes. Rotativismo. 

- Excessivo n." de membros dos Cor
pos Directivos. 

- Reluta.ncia dos filatellstas portugue
ses competentes para tomar conta dos 
cargos. 

- <Ostracismo> voluntario ou forgado 
de alguns dOB filatellstas com possibilida
des de actua<;ao. 

FORMAS DE SOLUQAO 

- Alteragao do sistema actual de com
posigao dos corpos Directivos, no senUdo 
da redugao do seu n.·. 

- Apelo a todos os filatelistas em con
d!<;oes de os poderem preencher. 

As modalidades que acima apontamos 
podiam ser tomadas como <programa de 
governo> por qualquer Direcgao futura. 
Aqui as propomos desde ja.. Serlio 0 nos
so <programa de Governo>, se algum dia 
voltarmos a desempenhar fun<;oes direc
tivas no seio da Federagao, ou a influir 
de forma decisiva na sua cobra enos seus 
destinos . 

Berlim, 22 de Abril de 1957 . 



Federa~ao Internacional de· Filatelia 
F,. I. P. 

Po r 

I 
LUCIEN BERTHELOT I 

Presidenfe da F. I. P. 

Ao lerern os comunicados da imprensa 
fUatelica, as actas das sociedades, os re
lat6rios das exposi!;oes, e provavel que 
numerosos coleccionadores flquern intri
gados com estas tres letras <F.I.'P.>, en
contradas muitas vezes nos textos, sern 
expltca!;oes sabre 0 queelas possam slgnl
ficar. 

Estas tres letras sao simplesmente as 
inlciais da Feder8ltion Internationale de 
Philatelie, que, fundada ern 1926, agrupa 
actualmente 27 palses, representados pe
las organiza!;oes fUiadas, com varias cen
tenas de milhares de colecclonadores, re
partldos por todo 0 mundo,. 

A Federa!;ao Internacional fol consti
tuida para desenvolver as rela!;oes dos co
leccionadores, criar Uga!;oes entre as 
Federa!toes nacionais que se ignoram com
pletamente, provocar entre elas uma co
labora!;lio, intemacional para 0 estudo da 
fllatelia, a defesa contra os falsificadores 
e parasltas, dar as bases s6lidas a orga
niza!;lio das exposi!;oes intemacionais, 1m
pondo a estas m.anifesta!;oes 0 necessArio 
para salvaguardar os lnteresses dos par
ticipantes. 

o papel principal da F .I.P. e de coor
denar a ac!;lio das Federa!<oes Nacionals 
deixando· a cada uma delas a sua pr6pri~ 

em 192 6 

autoridade na s uaadministra!;i!.o interna, 
e uma organiza!;aO que Ihe e particular, 
em ramo das condi!;oes morais e mate
riais do seu estatuto, da sua lingua e do 
seu clima. As Federa!;oes Nacionais slio 
representadas na F.I.P. pelos delegados 
escolhidos entre os seus dlrigentes. Estes 
delegados reunem-se anualmente ern Con
gresso, no decurso do qual sao, examlnadas 
todas as questoes referentes a Filatelia, 
sobre urn plano intemaclonal. 

o Congresso e1ege urn conselho, do 
qual a secretarla e encarregada de pOr ern 
pratica as decisoes tomadas. As comi-ssoes 
permanentes e temporarias slio designa
das para estudar determlnados pont os, e 
preparar a reallza!;lio das. missoes que Ihes 
sao confiadas. 

As principals comissoes ern funciona
mento, sao: 

o Oficlo Superior de Peritagens Inter
nacionais. 

A Central contra os falslficadores. 
A Comissao contra as Emissoes Nocl

vas. e Inutels. 
A Comissao da Educa!;ao Filatellca da 

Mocldade. 
A Comissao para 0 E studo da Conser

va!tao das Colec!;oes. 

N. R. - Entre os 27 pefses federedos ne F.I. 
P .. Portugel pode orgu lhe r-se de fezer pe rte do 
se u Conselho, nil pes SOli do sr. Prof. Dr. Cll riOS 
Trinciio. noSSo eminente cons6cio e Am :go. 

Se the interessa 0 desenvolvimento 

e 0 prestigio da FlIatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F AC;A INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

2 CRoNICAS 

i'idrio 
Um catalogo nao comercial 

Aqui M. anos, publlcamos, nesta mes
ma sec!;ao, urna cronlqueta ern que resu
mimos as sugestoes de do is amlgos nos
sos, e filatellstas mUlto distlntos, urn de
les, Se bern nos recordamos, 0 historiador 
e bibli6grafo dr. Rafael Salinas Calado -
no sentido de se fazer a publlca!tao, pelo 
Clube Filatelico de Portugal, de urn cata
logo de selos que nlio contlvesse os erros 
e os· defeltos dos edltados por estabelecl
mentos comerclals, manifestamente a de
fenderem os interesses comerclais dos res
pectivos ed!tores ... 

Passaram os anos, e as mulUplas e in
tensas actlvidades do Clube FUateUco de 
Portugal, em ordem a expansao e ao pres
Uglo da filatelia portuguesa, flzeram com 
que nao mais voltassernos a pensar a se
rio em tao importante problema. 

Ate que he. dias, durante a inaugura
!tiio do novo estabelecimento filatel1co da 
firma Bastos &: Campos, Ld.·, outro dls
Unto filatellsta, Francisco Rebelo de An
drade, funcionario superior do, Banco de 
Portugal. Ins1stentemente nos pedlu a nos
sa aten!;ao para a prernente necessldade 
. desse catalogo nao comercial. Apontou
-nos ele alguns dos defeitos e inconvenien
tes dos catalogos existentes, vlncadamen
te comerciais. E lembrou que 0 novo ca
talogo sejaeditado mediante previa aber
tura de inscri!ill.o. 

o problema e interessante e importan
te, mas e transcendente. Nao s6 demanda 
despesa multo grande, como necesstta de 
urn homem capaz de fazer 0 trabalho se
rio qUe e multo mals arduo e dlflcU do 
que a primeira vista parece. 0 problema 
e importante, repetlmos, e n6s, pondo-o 
aqul, nas suas linhas gerais. flcamo.3 a 
espera de que outros deem ajudas, morais 
oU ma.terials, para a solu!tao por todos n6s 
almejada, e bern merecida! - V. C. 

DO 

A Exposi~io do Laboratorio 
de Engenharia Civil 

Lisboa teve anteontem a inaugura!tao 
de mais uma expo..si!;ao fUatellca, a da 
Casa do Pessoal -do Laborat6rio Nacional 
de Engenharia Civil, cuja comissao exe
cutiva e constituida pelos srs. Eng. Fer
nando Manuel da Costa Peres Rodrigues, 
Jose Joao Domingos RibeIro Clemente, 
Vitor Manuel Blanchet Prazeres FerreIra 
e Luis Vit6ria Nolasco Dias. 

Exposigao filatelica de verdadeiros 
princlpiantes, tal circunstancia, nao es
condida, s6 Ihe faz aumentar 0 _interesse, 
porque alguns destes principiant es serno 
amanha grandes filatelistas, e constttui
rao, com certeza, urn estimulo para novos 
colecclonadores, m6rmente num recente 
mas ja notabiUssimo organismo, 0 Labo
ra!6rio Nacional de Engenharia Civil, de 
prestiglo nacional e internacional, que je. 
hoje reune cerca de cinco centenas. de 
funcionarios. 

Exposi!;ao de prlncipiantes, repetimos, 
mas qUe se cltracteriza por uma excepcio
nal apresenta!;ao, e valorlzada extraordl . 
narlamente pelos tres expositores da clas
Se de honra, onde os demals expositores 
e os visitantes poderao recolher alguns 
ensinamentos. 0 que tudo \eva a aconse
Ihar uma vislta a esta Exposi!tao Fllate
lica da Casa do Pessoal do Laborat6rio 
Nacional de Engenharia Civil. - V. C. 

NuCLEO FILATELICO DE 
ANGRA DO HEROISMO 

ANGRA DO HEROISMO AQORES 



4 ~LETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 

Ha naturalmente outros grandes no
mes cujo prestigio aumenta cada dia con
sideravelmente, como 0 da Philatelic 
Foundition, do FrIedel Export Committee, 
nos Estados Unidos, e das comissoes que 
as associagoes de comerciantes de se~os 
ou clubes filatelicos mantem ern varlOs 
paises. Nesta ordem de Idelas - e consi
derando que 0 especlalista e sempre supe
rior no seu dominio, ao conhecedor uni
ver~al, - conslderamos a nossa Federa
gao como a entidade mals competente 
para passar cert1flcado·s sabre selos de 
Portugal Continental e Ultramarino. 

Como se calcula, os certlficados tem 
grande valor moral - ate ao ponto de se 
Ihes dar urn valor material que, exami
nando bem as co.fsas, s6 muito relativa-

lagiio com 0 risCo e 0 valor de uma ga-
rantla material efectlva. _ 

Portanto, e aconselhavel para 0 colec
cio·nador, em caso de dUvida, exigir do co
merciante urna factura comercial, ou mes.. 
mo uma declaragiio de garantia com a 
fotografia do selo. Esta garantia tem va
lor juridico bastante para defender os 
nossos interesses, caso, 0 selo nao seja 
born .. . 'Mas, para nosso conforto moral, 
podemos, tambem, alem destas garantias 
materials, tel' urn certlficado, para assim 
bern gozar a posse duma pe!;8. rara. 

mente tern. Estes certificados, passados ... _________ ~-------.. 
por espec1alistas destnteressados - a pa
lavra inglesa <gentleman:. seria a mals 
indicada - sao redigidos de forma a ex
primir unicamente urn parecer - depois 
de examinados os selos, segundo a melhor 
das habilidades do,s especialistas ou das 
comissOes. Portanto, nao ha afirmagiio 
definitiva. E se a comissiio se tivesse en
ganado (pOl' exemplo, tivesse passado ha 
vinte anos urn certlficado sobre urn 40 
rels V barrado da India, tipo I, qUe 0 
eml~ente conhecedor Raul Abecassis pro-
vou niio existir), 0 pl'oprietario pouco ou ViECAS 
nada podia fazer para ser compensado. l'O~ZflmbrO,4S-.J' 
Pais estes certlficados passam-se pOl' im- LIS 80 A 
port1l.ncias m6dicas, que nao estiio em re-liii-!.i ______ ........ ______ .... 

NOVIDADES 

Emissiio Comemorativa da Partici
pat;iio de Portugal na Exposit;iio de 

Bruxelas 

Em 7 de Abril pr6ximo, sera posta a 
circular urna emissao comemorativa da 
partlcipagao portuguesa na Exposlgao 
Universal Internaclonal de Bruxelas, feita 
sobre urn desenho Unico, da autoria de 
Jose de Almada Negreiros. 

o desenho e baseado no emblema da 
Exposigao, com as indicagoes <Bruxelas:. 
e <1958:. , acrescentadas de uma flgura se
gurando· 0 globo existente no mesmo em
blema. Em volta, a legenda <Exposlglio 
Universal e Internacional:. . Em baixo, a 
taxa e a palavra <Portugal:. . 

A emissao faz-se em dois valores: 
1$00 de fundo verde, e tiragem de 

8.000.000. 
3$30 de fundo vermelho acastanhado, 

e tiragem de 2.000.000. 
Nos doJs selos, sao iguals as cores 

dos restantes elementos. 
As letras das legendas <Exposi!tao UnL 

versal e Internacional:. e <Portugal:. , com 
os algarismos das taxas e 0 perfil do. edi
ficio no emblema, siio· impressas a ama
relo; a palavra <Bruxelas:., 0 numero <58:. 
e 0 globo, sao-no em vermelho; a figura 
e a estrela do emblema e 'branca. 

A fabrlcagao e em 4 cores, off-set pla
no, e felts. na Casa ds. Moeda. 

o formato do selo e de 25,5x34 mm, 
dent. 14. 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores 
qUe pretendem relacionar-se com colec
cionadores partugueses, entre eles : 

DIPL. HORST GUHMANN - Tres
kawallee 123 a, Berlim - Karlshorst 
A1emanha. 

RUBEN MEDELLIN TREVINO - 314 
Palmira - Col6nia Buenos Aires - Mon
terrey N. L. - ;Mexico·. 

CACLOS FOHYNEK - Garibaldi 547 
- st." Rosa La Pampa - Argentina. 

ASIA POST ARTS INSTITUTE 
Room 507 HOlland HOuse - Queen's Road 
6 . - Hong Kong. 

GILBERTO A. BROCKSTEDT - Av. 
Gal. Daltro Fllho, 208 Pelotas - RS _ 
Brasil. 

T. M. CHAN - C.P.O. Box 5472 _ 
Kowloon - Hong Kong. 

GUY FRAN90IS - 39, RUe A. Blan
qui - Saint Quen - Seine - Fran!ta. 

Estes enderegos slio indicados sern 
compromisso nem respansabll1dade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabUity our part. 

Ces adresses sont donnees sans enga
gement n1 responsabilite de notre part. 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLVDKENTO DA FTLA~ 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS l!IO 

CLUBE FILA TfLiCO 
DE PORTUGAL 

'CLUBE DE AMADORES 
PARA AMADORmS 

Av. de Almirante Reis, 70-3.0 _Dt." 

Tele/. 5J,.936 

LISBOA PORTUGAL 



L E q 15 L A ~. A 0 
Ministerio das Finanyas 

DECRETO-LEI N." 41.55'7 
Encontram-se atingidos os limites de 

emlssao da moeda dlv1sionaria de $10 e 
$20 (bronze), fixados pelo Decreta-lei n ." 
40.839, de 31 de Outubro de 1956. 

Igual situa!;ao Se veriflcara em breve 
com as moed!llS de $30 (alpaca), cujo li
mite foi estabelecido pelo Decreta-lei n ." 
40.098, de 21 de Margo de 1955. 

Tais circunstdncias aconselham a ele
val' as Ilmites de emissao das referidas 
moedas, de modo a garantir a SUa fungao 
econ6mica, sendo 0 preenchlmento de 
margem do aumento feito a medlda das 
necessidades. 

Nestes termos : 
Usando da faculdade conferlda pela 

1." parte do n.· 2.· do art. 109.· da Cons
tituigao, 0 governo decreta e eu promulgo, 
para valeI' como lei, 0 seguinte : 

Art. t1nico. Os limites de emissao de 
moeda dlvlsionaria das especies de $10, 
$20 e $50, fixados pelos decretos-leis n ."· 

Jose Rodrigues 

UM ALFAIATE DE CATE
GORIA, A PREgOS 

CORRENTES 

R. 4lexandre HereuIano, 1'7-2."-E. 

(Elevador) Telef. 44214, LlSBOA 

40.839, de 31 de Outubro de 1956, e 40.098, 
de 26 de Margo de 1955, silo elevados para 
14.000.000 . 

Ministerio das ComuniC!L~Oe8 
Administ~ Geral dos Correios, Tele

gratos e Telefones 
PORTARIA N." 16.59'7 
21 de Fevereiro de 1958 

Cria e manda pOl' em clrculagao, curnu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma serie de selos postais comemorativos 
da participagB.o de Portugal na Exposlgao 
de Bruxelas, com as dlmensoes de 25,5 X 
X 34 rom., denteado 14, nas taxas, cores e 
quantidades seguintes: 
1$00 de fundo verde e as cores 

branco, amarelo, verrnelho e 
azul. .. ...... ..................... ... . 8.000.000 

3$30 de fundo verrnelho-acas
tanhado e as mesmas cores 
das anteriores .................. . . 2.000.000 

SELOS 
Est&. em di!ltribui~ 0 N.· 4 

da «REVlSTA FILA'DIlLlOA», 
6rgao da of ~ 

Milha.ras de ael08 Isolado!l, se
ries completas, Iotas especialll, 
etc., oferecldos a precos de oca
sI§.o ! 

FS!;la uma visits a. of caaa., ou 
P6!;la a n j Revista, se a nAo re
cabeu. 

Consuite-n08 sempre, antes de 
comprar ou vender quaisquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. Joilo das RP.gras, 3-2."-Dt." 

(lI"tig. RUII do Ampllro) 

Telef. 968666 - LISBOA 

C"isas t,./Jisas gilat.;lieas 

Pe I 0 

BARAO FREDERICO DE VILANI 

EMISSoES COMEMORA
TIV AS PORTUGUESAS 

Foi muito feliz a ideia dos CTT, de 
comemorar a Exposigao Universal de Bru_ 
xelas com urna linda emissao de '.selos, 
posta a venda no dla 7 de Abril pr6~o. 
o cll'mercl0 internacional tern reagido plul_ 
to bern, vIsto que os selos emitidos pOl' es
ta ocasiii.o constltuem 0 pr6x1mo grupo te. 
matico. Sera uma vaga de erifusi8.smo, 
como ja a v1mps. no 75.· anlversario da 
UPU, nos 50 anos dos Rotarios, e e born 
saber-se que Portugal se encontra entre 
os primeiros, ..se nao for 0 primelro, a 
corresponder a esta inlciativa. 

Temas aqui uma emissao de selos que 
tera procura comereial internacional, du
rante urna prolongada epoca, e talvez seja 
esta uma boa oportunidade para fazer 
uma proposta aos Correios. Verificamos 
que, geralmente, no escrit6rl0 fllatelico 
dos CTT, 6 meses ou, no m8ximo, urn ano 
depois da SUa aparigao, as emissoes co~ 
memorativas ja nao 'Be podem adqulrir em 
series completas. Por outr~ lado, no livro 
dOO anos do selo do CorreIa. Portugui!s:t, 
na pagina 192, os CTT queixam-se de que 
s6 1% doe ·selos comemorativos emltidos 
entram em colecg6es, e ass1m, do ponto 
de vista puramente material, os restantes 
99%, com oseu prego de ctlBto cinco ou 
dez vezes superior ao dos aelas normais, 
representem urn encargo A administragao. 

Com 0 devido respeito para com os 
CTl', que porventura tambem gostam de 
conhecer a opiniao do publico, e mesmo 
o convidaJn a fazer as suas propostas para 
melhoramento dos servi~oB, achamos que 
nao seria rna poUtlca aumentar conside
ravelmente as reservas filatelicas - as 
quantidadlls a disposl!;ao nos escrit6rios 
que vendem princlpalmente aos colecciona. 
dores--e de iomar as medldas necessarias 
para protegeI' as series completas. Asslm, 

os Correios podlam cons1~era.velmente 

aumentar a sua receita filatelica, e acabar 
ao melmlo tempo com a situa!;ao lamen
tavel, que varias vezes ja ocorreu, de nao 
haver series completas comemorativas a 
venda, para os que pretendem franquear 
a sua correspondi!nc1a... fllatiHicamente. 

CERTIFICADOS DOS 
PERITOS 

Encontramos em cat6.logos de leiloes 
ou nas listas de ofertas de comerciantes 
de selos a expressao ccom certificado 
da . .. :t Mas 0 que sera urn certificado? 
Qual sera 0 seu valor.? 

Quando temos diflculdades na identi
ficagao de urn selo, ou temos dl1vidas so
bre a SUa autenticidade, gostamos de con
sultar urn amigo mais entendido, que mui
tas vezes mesmo pode 'ser 0 nosso comer
c1ante fornecedor. Se em vez de procurar 
as servlgos de urn amigo, preferimos os 
de uma comissao, e .pedimos que esta 
passe seu parecer, num docurnento que in
cluira tambem a fotografla do selo em 
questao, temos urn certif~cado de perita
gem. 

Estes certificados devem ser passados 
porautoridades que no seu meio sejam co
nhecldas e reconhecidos pelos seus conhe
cimento·s na materia, e pela sua idonei
dade moral. Internacionalmente, os cert!· 
ficadas da Royal Philatelic Society sao 
considerados como a iiltima palavra da 
mats alta instdncia. Houve quem prefe
risse urn selo falso com certificado da 
cRoyab , a urn exemplar auti!ntieo sern 
docurnentagii.o, - sendo a infalibilidade 
da cRoyab 0 -dogma n .· 1 deste pensa
mento filatelico. E ate sera curioso notal' 
que a casa Stanley Gibbons Ltd. exclui 
da sua garantia comercial todos os selos 
vendidos com certificado da cRoyab . 



malS vale 
bo 

Can8ados ja de tanto apregoar aos 
quatro ventos 0 mau desenho e confee!>ao 
dos selos do Continente, mesm:> quando 
postos em confronto com a matoria dos 
das Provinclas Ultramarinas, chegou-nos 
agora aD conhecimento, por conversa com 
pessea das mals aballzadas no assunto, 
que, dentro de dois anos, as eoisas vao 
melhorar ... 

Na verdade, e triste que, num tempo 
em que a teeniea da impressao, a helio
gravura, a rotogravura, etc., atingiram 
um grau de perfei!>ao bastante elevado, 0 

nosso marasmo Se mantenha. 
Da gosto ver 0 born papel filigranado 

des selos da Inglaterra e Col6n1as Ingle
sas ou Dominios, a peneil.tA(} e esmero no 
seu aeabamento e grava!>ao a taIhe doce; 
e tristeza, fazer 0 confronto com 0 mau 
papel, eonfec!>ao e, aeima de tudo·, dese
nhos dos nossos selos, de ha alguns anos 
a esta parte, em que, praticamente, a Uni
ea coisa que se salvou, e essa nos honra, 
foram os selos ~do Centenario, os de D. 
Maria. 

Os selos dos BrasOes, illtimamente emi
tidos para a Provincia Ultramarina da 
India, ao que nos foi dito, tiveram de ir 
A maquina oito vezes, e iBto numa epoca 
em que Se faz ja a separa!>ao de Untas 
com maquinas electr6n1eas. 

E 0 qUe dissemos a prop6sito dos selos 
de Inglaterra, podemos diz~lo a respe1to 
de quase todos os paises, po·is que a em
parelhar eonnosco, quase 86 topamos com 
o Brasil e a Espanha. Mas pareee que po
deremos ter confian!>a, aD ·menos espe
ranl.ta ~ e a esperanl.ta e que nos salva 
de que, dentro de dois anos, nos ofer6!>am 
selos gravados a talhe doee, selos helio
gravados ou rotogravados conveniente
mente, e que a nossa Casa da Moeda ja 
tenha a funeionar a maquina eleetr6n1ca, 
que creio devida a um dos maiores gra
vadores do mundo, 0 Italiano Bardali, e 
nos info·rmaram ja fieou encomendada. 

Ha, porem, que preparar e escGlher urn 
escol de gravadores, e temo-los, felizmen
te, e dos melhores: Joaquim Silva, Isaias 
Peixoto, Paes Ferreira, Alvaro L\!CaB e 
outros, sAo dissG exemplo, mas, do que 

que nunca ... 
------- Pelo - --I DR. JORGE DE MELO VIEIRA 

mais eerecemos, e de quem saiba eseolher 
os motivos, e de desenhadores que os exe
eutem, pois esses, infelizmenfe, t~m sido 
ferteis em fabricar aut~ntieos abortozi
nhos ... 

Apesar dos C.T.T. terem consultores e 
gabJ.nete artisUeo, nAo me pareeia mal e 
desproposltaap que, antes de serem em 
definitivo dadas para a Ca:sa da Moeda 
as illtimas ordens para qualquer emissiio, 
se consultasse a Qpinlao publica abalizada 
sabre 0 assunto, mandando, quer para a 
Federa!>ao Portuguesa de Fllatelia, quer 
para 0 Clube Filatelieo de Portugal, a 
cmaquete:., cores, taxas e nllmero de 
exemplares, dos selos a emitir, para ver se 
alguma coisa seria possivel salvs,r no pe
lago de desUusOes por que temos passado. 

Os eoleecionadores portugueses sao ja 
bastantes, estao em contacto· pel'IIUUlente 
com todo 0 Mundo, e conhecem, por isso, 
o que agrada ou desagrada A generalida
de, 0 que fica bem ou fica mal, 0 qUe pode 
enriquecer ou empobrecer uma folha de 
album, e dai 0 valer a pena ouvlr as suas 
opiniC'ies. 

:Ii: que, apesar de varias portas se abri
rem de par em par, para nos mostrarem 
arremedos de desenho e pintura, em que 
sao preeisas explica!>C'ies minueiosas do 
que nos querem mostrar, e ninguem v~, 
nem os pr6prlos, e bom seria que surgisse 
uma erlan!>a, ou urn leigo com 0 sentido 
do belo, para a todos dizer: cO Rei val 
nu ... :., - as nossas eseolas, deSde a de 
grau mais infimo ate A das Belas Artes, 
continuam a guiar·se pel os prineipios elas.. 
sieos, e a ministra-los aos seus alunoo, 
e esses e que sAo os bons, os que todos 
veem e entendem, os qUe t~m atravessado 
os seculos, e hAD-de prosseguir, quando os 
novos, produto dos qUe nao tern habil!
dade e pretend em se Ihes atr1bua valor, 
se afundarem no mar dos esquecimentos ... 
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C l U B € ~llat€lICO Oe po~tuCjal 

FORNECEDORES 

J. M. Barros Rodrigues 

Coimbra Filatelic:a 

MORADA 

-~-------------
R. do Arsenal, to - Lisboa 

DES
CONTO SOBRE 

J 5 a 20% Artigos filatelic:os (ex
c:epto catalogos). 

Rua da Sofia, 2l. I.·-Coimbra 10% Artigos filatelic:os a Ca
talogos Yvart 1958. 

Jose Maria f;ialho de Mac:edo IIhavo 20% Charneiras Philorga 

Ferreira & Duarte, Ld.· 

Foto-Camera 

L:vraria Ferin. Ld." 

Livraria Classic:a Editora 

Livraria Romano Torres 

Gomes & Roc/rigues, Ld.· 

.Sapataria Capri 

Sapataria Arte 

R. dos Fanquairos, 229-Lisboa 15'7'. LanHlc:ios e c:onfec:tjoas 
de fatos (Este desc:onto 
e extensivo lis famllias 
dos s6c:ios. 

R Garrett, 40 - Lisboa 

R. Nova do Almada, 70 a 74 

P. dos Restauradoras, 17 

R. Alexandre Herc:ulano, 70-76 

L D. Estefania, 22 - Lisboa 

R • . da Miseric:6rdia, 51 • 53 

R. Augusta, 242 e 244 

25% Trabalhos de laborat6rio; 
Materiais sens\veis. Os 
mbimos desc:ontos poss!
vais para restante ma
teria~ 

10'10 Em todos os livros na-
c:ionais e estrangairos. 

10'10 Idem. 

10'10 Livros de s/ editjiio. 

10% Livros (exc:epto de es
tudo). Papelaria, Perfu
maria e trabalhos tipo
grafic:os. 

15% Sapataria 

13% )I 



ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especlaImente India; Envelopes do 
1.D Dla; M~mos e Inte1ros. PreQArio a 
pedIdo. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gul!s, troco por selos para a sua colee
!;Ao, medIante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.' - LlSBOA 

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
loTalldes descontos, selos novos e usados 
de 'Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou ItAlla, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gtlnnaro - MIano (Napoll) ItAlla. 

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!tAo 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$, 
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. RIo 
de Janeiro, 24-1.D-Dt.D-Llsboa-(Portes 
registados extra). 

Desejo correspondentes para troca de 
selos naclonals, novos ou usados, em Ca
bo Verde, Gulne, India, Macau, MO!laID
blque, S. Tome e Principe e Timor. Roge
rio Roml!.o, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

Desejo trocas de selas unIversals me
diante mancolista, base E . Santos, Yvert 
ou Gibbons - Eng. L. da CUnha Gomes 
- Mapu!;1i - Goa - India Portuguesa. 

Compro Bales estrangeiros em quanti
dades . Centos ou quUos. Ofertas a Eduar
do de Almeida - Rua S. Bento, 178-A, 
Telefo·ne 662364, depois das 19,30. 

Contra selos do vosso Pa.[s e Ultra
mar, dou ItAlia, Vaticano e S. Marino. 
Sepe FUomena - Piscinola (Napoli) -
ItAlia. 

Desejo trocar selas con Portugal y 
Provlncias Ultramarinas, doy selos de mi 
pa.[s, Chile y Bras1l, pieza par pieza -
Walter H. Carlos - La Rieja, 63-9 de 
Julio (Bs. As.) ARGENTINA. Minimo 60, 
Mlixlmo 400, repetldos hasta 20. 

ECONOMICOS 
Sollcito canje con todo el mundo. Selos 

comunes en contidad, y composlcio·nes de 
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual 
de cualquier pa.[s. Doy novedades y con
memorativos por Colonias, usados. 

Marcelo O. Dana - CasUla 3230 - CC 
- Buenos Aires - Rep. Argentina. 

Por 10.000 Fr. Yvert em selos de gran
de formato, novos e usados, de Portugal e 
Ultramar, Espanha e Co16n1as, todos os 
pa.[ses da America (repetidos ate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert a. mlnha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B. 
P. 117 - Bastla (Corse) FranQa. Corres·· 
pondl!ncia em francl!s, lngll!s, alemAo. es
panhol e portugul!s. 

Ofere!;o series temliticas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
ANIMAlS, A VIA~AO. Desejo receber no
vidades do Ultramar Portugul!s. Resposta 
imedIata aos envios de 200 escudos. Hen
drlks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Ofere!;o 75 selos todos dlferentes, sO
mente da Alemanha Oriental e Zona Rus
sa, contra 120 pict6ricos, repetldos, so
brantes, perfeitos, com muitos selos do 
Ultramar Portugul!s, ou contra 900 selos 
comuns ema!;ados - Walter B. K1elnert 
- Solllngstrasse 5 - 22." Essen - Ale
manha. 

Dou selos do BrasU, por comemorati
vas, ·aereos e col6nias. A. Rezende-Caixa 
Postal, 5725 - S. Pa.ulo - Brasil. 

Enviem 100 ou mais selos do seu pa.[s, 
e receberiio 19ual quanUdade de Espanha. 
GIL RUIZ - Padre Calatayud - Pam
plona - Espanha. 

Jose Joaquim Ganhoteiro-Caixa Pos
tal 33 - Be1ra, MO!laIDbique - Procura, 
para troca de selos, correspondentes em 
Gulne, India, Macau, Timor, S. Tome e 
Principe, e Cabo Verde. 

Envien 10D-300 sellas surtidos univer
sales; recibiran igual cantidade Espafia.
Colonias. Ramon BaraIlobre - 2.' Tra
vesta Hercules, 44-1.· - La Corufta (IDs
patia) . 
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UTILIZADOS COMO PROPAQANDA 

(Continullc;1io dos numeros IInteriores) 

«CARTA POSTAL UNIVERSAL» 

.~. Prestige . Pru.aU. prestige. r..-alt. 
IIM.UNU 

" cn -

1-
Q::. - ------

.~. ~6J1s~>d . ......., . ~6Hs~>d 'JP1IUN4 

Em princlpios de Setembro de 1953, a 
Imprensa da Carta Postal Universal, en
tAo com sade na Rua Almlrante B8.rroso, 
n.· 1, 3.· andar, em Llsboa, ped1u autorl
zagAo para mandar imprimir na Casa da 
Moeda urnselo numa <Carta Postal Uni
versal:., comprometendo-se a pagar pre
viamente todas as despesas, taxas e en·
cargos, 0 que foi autorlzado, em prinCipia. 

Esclarecidos alguns ·pormenores, foi de
cidIdo, em meados de Malo de 1954, que 
as <Cartas:. seriam entregues em series 
de 5.0000u 10.000 exemplares, e r ecebe
rlam a Impressi!.o de uma vinheta da Obra 
Social dos C.T.T. de $20, alem do selo de 
franqula de 1$00; 0 pagamento do valor 
deste tiltlmo seria feito a. medIda que a 
Empresa lnteressada levantasse as cCar
tas:. na Esta!;Ao Central dos Correlos (E. 
C.C.) do Terreiro do Pa!;o; as ccartas:. 
deviam apresentar dois rectAngulos de dI
mens6es adequadas a. Impressi!.o do selo 
e da vlnheta. A Empresa desejava que 
esses rectAngulos tivessem as mesmas di
mensOes, por urna questi!.o de simetria de 
desenho, e pensou-se na ImpressAo do selo 
do tlpo cD. Dlnls:., jli aprovado, mas alnda 
nii.o emltido; isso nAo foi passlvel po.rque 
esSe selo era impresso a dua.s cores, e sem 

Pe/o 

I 
BRIGADEIRO JOSE 

LAMAS 
DA CUNHA I 

contorno deflnido; por isso, foi dectdido 
aplicar 0 selo de Upo cCaravela.>, de dl
menaoes multo diferentes dos das vinhe
tas da Obra Social dos C.T.T., 0 que, alias, 
sucedla tambem com 0 selo do tipo cD. 
Dlnls:.. 

A Empresa lan!;ava assim no mercado 
umas folhas de papel de carta, devida
mente franqueadas, que seriam vendidas 
ao ptibllco pelo prego de $20, ImportAncia 
que revertla para as casas comercials que 
se encarregassem da sua venda, porque 
to·das as despesas, taxas e encargos, e 
alnda uma percentagem de lucro para a 
Empresa, seriam cobertas pela receita 
proveniente de antincios e 'outras formas 
de propaganda previamente impressas nas 
folhas. Os lnteressados nesses antinclos e 
propaganda s6 os pagar1am depois de as 
ccartas:. respectivas se encontrarem a. 
venda. 

As <cartas:. constituiram series de 
5.000, 10000, 15.000, 20.000, etc. exempla
res de cada modelo, isto e, com os mes
mas motivos de propaganda ou antincios, 
series que a Empresa denomlnava, respec
tlvamente, Series A (5.000), Series B 
(10.000), Series C (15.000), Series D 
(20.000), etc., fazendo seguir estas desi
gnaQoes de urn nlimero de o-rdem para 
cada tipo de serie. As remessas para se
lagem na Casa da Moeda, lncluiam sem
pre, alem das quanUdades referidas, uma 
percentagem de uns 3%, para quebras 
(refugo). 

As folhas eram dobradas duas vezes 
em cada sentido, e, por flm, fechadas por 
pala gomada. 
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AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo -
C. P . 43 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o 
de Gouveia - Rua das Dlflculdades, 
28-30. 

S . TOM1!l - Henrlque Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - Dill - Anfbal Ribas Lopes 
Pra~a. 

INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos Fernandes - Secretary 
Catholic Book Crusade - 7 Havelock 
Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
lif6rnla. 
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ARTIG.OS DE ALTA QUALI-DADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEmAS DE DESTI
LA9AO - PRENSAS «MARMONIER» 

-PRENSAS HmRAULICAS, ETC., ETC. 
ETC. 

CASA HIPoLITO, L.DA 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E S3 PORTUQAL 
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PAGAREMOS BONS PRE<';OS 
POR 

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

Como somos a maior casa filatelica da America, estamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todes as 
partes do mundo, Actualmente, estamos perticularmente int8~8ssados 
em comprer: 

• SELOS EM dRIES I De valor baixo e medlo. Completas ou 
Incompletlis, novas ou usadas. 

• SILOS ISOLADOS I Varledades baratas e atractlvas. 
• PACOTES I F'eito~ cuIJado~amente. com selos perfeitos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RUTOS DE «STOCkS. de todos 03 g~neros. 

• MISTURA (AD QUILO) sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, thmb 6 m desejamos comprar quantldlldes 

mals peqllenas de l!Illos em Serle .. , lie preco medlo email! eleva do. 
Queir~ mandar-nos a sua lisfa de olerlas, que merecera a nossa pron

fa e cuidadosa afen~iio. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa nova Iista de compresl 
-Os melhores pre~o9 por selos do!! g"tados UQldos e Canada· 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO: 

H. E. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

AO ULTIMO FIGURINO 

SEDAS, LAS E ALGODoES 

AO uLTIMO FIGURINO 

R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA 
,- -' 

AO ULTIMO FIGURINO 

BOLETIM 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
, 
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SOBRESCRITO COM OUTRO DOS MAIS RAROS CARIMBOS POSTAIS DE MACAU 

, 
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