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III 
FREDERICO AUGUSTO 

DE CAMPOS 
1814 - 1895 

Filho de Jose Pedro Francisco de Paula 
Campos e de Gertrudes Ferreira de Cam
pos, nasceu em Lisboa em 1814 e faleceu 
na mesma cidade a 29 de Julho de 1895. 

Habllltado com os rudimentos de dese
nho, ingressou na Casa da Moeda, como 
aprendiz de abridor de ,cunhos, armas e 
medalhas em 1 de Setembro de 1830, e ali 
teve com~ primeiro mestre 0 habilissimo 
gravador Domingos Jose da Silva. Serviu
-lhe de fiador, no acto de inscril;a{), seu 
tio JOlllquim Jose Pol'icarpo da Silva Cam
P,?s, tambem empregado da mesma Casa 
da Moeda. 

o salari{) de 120 refs diarios com que 0 
admltiram na aprendizagem .foi-Ihe eleva
do para 240 reis, a seu pedido, em 27 de 
Outubro de 1832, mediante informal;ao li
sonjeira de seu mestre. 
~ .... , ......................•• 

ESPANHA 
330 - Ant6ni{) Silgo Pujalte - Bloque del 

P.o Extremadura - Calle Lateral, 5, 
1.0 - Madrid - (M) Es, T, V, N, U, 
I, 2, 15, 19, 20. 

672 - Ricard{) Sebastia - -Calle Condal, 7 
- Barcel{)na - (Muito A) Es, Fr, T, 
5, 90. 

673 - Fernand{) Riviere de Caralt - Ron
da de S. Pedm, 58 - Barcelona -
Po, Fr, In, AI, T, C, V. N, U, 3, 90. 

690 - Dr. Manuel Mazuelos Tamariz -
Gran Via, 37 - Granada - Po, Fr, 
In, T, N, U, I, 2. 10, 26, 28, 60, 64, 
65, 90. 

ARGENTINA 
703 - Hector Aguiriano - Colombres 1791 

(S. 23) - Buenos Aires - (A) Po, 
F:r, In, Es, Jugoslavo, T, N, U, 3. 60, 
61, 62, 90. 

JUGOSLAVIA 
"725 - Aleksander Stosi'!! - Kajmakcal
. manska 93 - Beograd - (M) AI, Fr, 

T N 3, 60, 63, 64, 69, 80, 90. 96. , . ~ 

Parece que depois desta ultima da,ta -
.nao sabemos em que altura - saiu da Ca
sa da Moeda, pois em ,21 de Novembro de 
1833 encontramos 0 registo da sua 
readmissao, com 0 salari{) qtl,e anterior
mente pefcebia. Este interregno na vida 
artistica - que f{)i felizmente de curta 
dural;ao. - resultou do seu alistanlento no 
exercito de D. Pedro IV, no final das lu
tas liberais em que ainda chegou a tomar 
parte. Retomando porem 0 fio das ocupa
I;oes civis, requereu, em Marl;o de 1837, 
novo aumento de salario, 0 que the foi de
ferido - em atenl;ao aos progressos que 
iazia na sua arte - pasando dai em dian
te a ganhar 300 reis por dia. . 

Frequentou POl' esta altura as cadeiras 
de matemaUca, fisica e q-':umica da Esco
la Politecnica; e, em 1843, obteve licenl;a 
-da Provedoria da Casa da Moeda para, em 
tres dias na semana, frequentar a aula de 
escultura da Academia de Belas Artes. 

A 18 de Maio de 1849 teve a almejada 
nomeal;ao de 3." abridor da Casa da Moe
da, depois de \luasi 19 anos de estagio, co
mo aprendlz e praticante, durante os quais 
recebeu lil;oes de Domingos Jose da Silva, 
Jose Ant6nio do Vale e Francisco de Bor
ja Freire. 

Em Marl;o de 1863, 0 Directm da Casa 
da M~eda, Sebastiao Bettamlo de Almeida, 
resolveu abrir concurso para a eXeCUI;8.0 
da moeda de prata de 500 reis «;10 novo rei
nado limltando-o aos dois gravadres da 
mes~a Casa, Francisco de Borja Freire e 
FrederIco Augu,sto de Campos, e ao grava
dos fgrances Gerard, ha muito estabele
~ido em Lisboa. 

Cada fUm dos eoncorrentes recberia a 
justa retribuil;8.0 do seu trablho, e ao au
tor do eli,nho preferido seria atribuida uma 
gratifical;8.o condigna. 

Tendo desistido 0 concorente frances, as 
provas dos dois utros foram em 11 de Agos
to d mesmo ana lubmetidas a aprecial;8.0, 
e voto consultivo de um grupo de artistas 
constituido pelo escultor frances Anatole 
Calmel, residente em Lisqoa; professor da 
Academia de Belas Artes, Vltor Bastos; ar
queologo Abade de Castro; arquitecto e 
pintor Tomas da Fonseca; e~os numisma
tas Jorge de la Figaniere eLopes Fernan-

_ des. 
(Continua' no proximo numerol 
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Boletim do Clube Filatelico de Portugal 
nmECTOR; • EDITOR: 

ENG. A. MARCOS PEREIRA • ARNALDO PINTO DA FONSE(!A 

REDAOQAO E ADMINISTRACAO I'll COMiPOSIQAO E IMPRESSAO 
Rua Dr. Antonio Martins, 31, 2~ - Lisboa Companhia Nacional Editol1a 

Apartado 869 I Rue. da Mlserlc6rdla, 95 

REVISTA DISPENSADA DE CENSURA 

Extrato do Relatorio da Cerencia de 1949 
Dando satisfal;8.o a uma disposil;8.0 dos 

estatutQs do Clube Filatelico de Portugal, 
reUlIliu em 30 de Marl;o ultimo a Assembleia 
Geral do referido Clube com a presenca de 
um avultado numero de associados. 

o Presidente da DtreCI;8.0, Eng. Marcos 
Pereira, deu eonta it Assembieia Geral do 
que foi a vida do organismo na gerencia 
de 1,949. Em vasto relat6l'io que a falta de 
espal;o nos nao permlte publicar, historiou 
o que se fez com vista aO desenvolvimento 
da nossa Associacao, focou de passagem as 
demarches realizadas n8.o 86 para a cons
tituil;8.0 da Federac;8.o Nacional de Filat~
lia como tambem para uma comemoral;ao 
digna do 1.0 centenario do selo portugues 
e as dlflculdades encontrllldas para a me
lhoria das instalal;oes do Clube. 

E~oz seguLdamente a situal;8.o finan
ceira que n8.{) sendo brllhante e contudo 
regular, as medidas adoptllldas para elevar 
as receitas do organismo e finalmente jus
tiflcou, chamando a atenl;8.0 da Assembieia 
para a necessLdrude de distinguir, nomean
do s6cios honorarios, certas enttdades ofl
ciais e partlculares que ao Clube em espe
cial e a fllatelia em geral tem dispernsado 
colaboral;8.0, auxillando-o n'a ingl6ril:\. e di
ticil tlllrefa de valorizar 0 selo portugues 
ate ha pouco tao descurada. A Assembieia 
Geral, depois de ouvir algumas considera
I;oes feitas pelo seu Presl:dente, apr~vou 
por unanimidade 0 relat6rio da Direcl;ao e 
as contas, das quais noutro lugar publica
mos 0 balanl;o referente a 31 de Dezembro 
de 1949. 

Por proposta da DireCl;ao e do Presidente 
da Assembleia Geral for am eleitos s6cios 
honorarios, por aiClamal;8.0, os Ex.moB Se
nhores: Luis ca.ndido Taveira, chefe dos 

servll;os dos Valores Postais da DirecC~Q 
Geral de Fomento Colonial, Eng. Couto 
dos Santos, ilustre Correio M6r eManuel 
Gouveia, um dos mais antigos s6clos do 
Clube. 

. Finalmente procedeu-se a eleW8.o dos 
novos Corpos Gerentes para 0 exercicio de 
1950, que deu 0 seguinte resultado: 

Para a Mesa da Assembleia Geral 

Manuel Martlrts Pinto J'IUlior. 
Ten. Joao !nacio da Silva. 
Ant6nio Benedito Gonl;alves. 
Armando Lima. 

Para 0 Conselho Fiscal 

Major Jose JUlio da Silva. 
Joaquim FeliciaJIlo PllIdrel. 
David Lopes dos Santos. 
Dr. Eduardo Grilo Luiz!. 
Alfredo GraCa. 

Para a Direc~ilo 

Eng. Aurelio Marcos Pereira. 
Cap. FrancIsco Cardoso Salgado. 
Arnaldo Ruivo Plnto da Fonseca. 
Jose Rodrigo Dias Ferreira. 
Ant6nio Jose Valente. 
Francisco de Sousa Magalh8.es. 
Ant6nio Henriques da Silva. 

Como se verlfica mant~m-se quase na 
integra Os s6cios que ja faziam parte dos 
corpos gerentes anteriores. De esperar e 
que a Direcl;ao reeleita saiba e possa con
tinuar no caminho encetado, aplanarndo 

(Continua na pagina 7) 
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A london Philatelic Exhibition: 
Razoes do seu Exito 

Per~nte 0 exito retumbante da recente 
exposi~ao filatelica de Londres, ocorre na
tU:almente investigar as respectivas cau
sas, tanto mals que nas liltimas exposi~Oes 
filatelicas internacionals, se notou certa 
baixa d9 nivel medio das partlcipa~Oes que 
ate levqu a F. I. P. a projectar me did as 
ten dentes a corrigir esse defeito, como seria 
a restftr;ao do direito de partlcipar em con
cursos internaclonais, apenas as colec~Oes 
que, em certames naci011ais, tivessem obtl
do, pelo menos, medalha de p:ata, ou equ~
valente recompensa. 

A primeira expUcaC;ao do Elxito da expo
si~!i.o de Londres que naturalmen~e acode, 
e a de que, senqo a Inglaterra 0 pals que 
conta maior mimero d~ coleccionadores 
avanc;ados, ali existe a mAssa de exposito
res bastante ,para assegurar 0 triunfo do 
certame. 

Nao ha dliVida de que a participa~ao 
b:-itAni-ca foi brilhante, de que apareceram 
expostas multas e notaveis colec~Oes que 
nao cos tum am aparecer nos concursos in
ternaclonals e de que for am os colecciona
dores ingleses que asseguraram nao 0 exito 

• da competiC;ao, que sem 0 concurso dos es
rtangeiros teria nivel muito inf~ior e se
ria m1l,l.to menos completa, mas a base s6-
Uda sobre que a exposir;ao assentou. 

Ninguem alias desconhece ou contesta 
o valor das pa:ticipa~Oes estrangeiras que, 
apesar da grande valia da participa9ao bri
tAnica, tao poderosamente contribuiram 
para 0 Elxito d'o certame londrlno. Basta 
recordar as colec~Oes de S. M. 0 Rei Carol, 
dos Srs. Bur:us, Champion e Dubus - pa
ra s6 falarmos dos expositores fora de com
peti~ao - que magni<ficamente documen
tam 0 que afirmamos. 

As razOes de tao brilhante participa~ao 
estrangeira e que sao preclsamente mais 
dificeis de averiguar. 

Certamente que 0 facto de se saber que 
a exposir;ao prp:jectada era excepcional, 
que nela nao figurava qu.em querla, mas 
apenas quem de tal fosse julgado digno, 
deve ter tido forte influElncia psico16g1ca 
sobre os possuidores das melhores colec
~Oes mundiais, impelindo-os a exibir os 
seus se~os em Londres. 

Por outro lado, ha que fazer justl~a aos 
esfor~os dos organizadores do certame. 

Nao podemos por. um momenta duvidar de 
que 0 seu prestigio, influencia e simpatia 
pessoais tlvessem vencioo muitas resis
tencias e dlficuldades. 
• Sir John Wilson que ja conhectamos co

mo 0 filatelista mats competente dos nossos 
tempos, certamente pOs todas as sUas qua
lidades ao servi~o da exposi~ao e no meio 
dum trabalho exaustlvo, teve 0 cond!i.o de 
dizer e fazer a cada um dos filatelistas 
que se deslocaram a Londres, aqUno que 
mais 0 poderia captivar. 

Alem dele merece especial reconheci
mento dos participantes da exposi~ao, Mr. 
·Riesco, 0 presidente da Comissao de Re
cep~ao. Discretamente, apagando-se por 
forma tal que talvez alguns visitantes nao 
ti vessem dado pela sua presen~a, conse
guiu arranjar para cada qual 0 alojamen
to mais conveniente e" organiz(}u com 0 
malor exito 0 banquete oa distribui~ao dos 
premios. 

Todos os demals organizadores;-seguindo 
estes dois cleaders~ , se esmeraram quer 
nos trabalhos de ' prepara~ao, quer em re
ceber os visitantes com a maior afabili
daoe. 

Nao sabemos se 0 trabalho do Juri foi 
bem aceite e conseguiu a concordAncla 
dos expositores. Provavelmente nao ... Po
demos dizer, em defesa pr6pria, que nunca 
talvez tao grande responsabilidade recaiu 
sobre um Juri, dificuldade essa agravada 
pela falta de medalhas de ouro em quan
tidade suficiente para recompensar deVi
damente todas as participa~Oes. A unani
midade ha Vida em todas as decisOes de
monstra que se algum erro houve, fol 
colectivo. 

Abandonou-se 0 sistema de pontos usa
do desde Bale e... sem saudades. Ofereci
da as varias sec~Oes a possibl)idade d e 0 
utilizarem ou nao, nenhum pensoll. em 0 
fazer. E outra interessante unanimidade, 
altamente signiflcatlva. Talvez que em fu
turas exposic;Oes filatelicas se volte ainda 
a classlficaC;ao por pontos, mas a nossa 
impressao e de que se trata duma tentativa 
certamente interesante e bem intencionada 
de objectlvar as ·impressOes do Juri, mas 
que, na pratica, falhou. 

C. TRINCAO 

t 
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Rua Cidade Cardlff, 26, 1.0 
- Lisboa

-Portugal - (P) Po, Fr, In, T, U, 1, 
15, 16, 19, 24, 93 de 1949. 

853 - Francisco Jose Ludovice Moreira -
Rua da Madalena, 109, 3.0 

- Lisboa
-Portugal - (P) Po, ':Gecebe em Es, 
Fr,- It, T, N, U, 3, 90, 94. 

854 - Dr. PaUlo Hohlfeldt Filho - Caixa 
Postal, 1842 - Porto Alegre - Rio 
Grande do SuI-Brasil - (MI A) Po, 
Fr, Es, T, N, U, 3, 90 

855 - Prof. Jose Limeira Filho - Rua Cor
reia Paes, 65 - Palmeira dos Indi08-
-Alagoas-Brasil - (M) Po, Fr, In, 
Es, T, C, V, N, U, 3, 15, 90 de 1949. 

856 - Prof. Levy de Magalhaes de Mello -
Rua de Sao Januario, 179 - Rio de 
Janeiro-Brasil - (A) Po, Es, T, C, 
V, N, U, 3. 

857 - Eurico Padilha Accordi - Rua Jose 
Vilagelin Jlinior, 161 - Campinas
-Estado de S. Paulo-Brasil - (M) 
Po, Es, T, C, N, 10, 15, 24, 90. 

858 - Luis Tripotti - Rua Parana, 978 -
Jacarezlnho-Estado do Parana-Bra
sil - (M) Po, T, C, V, N, U, 3 qua
dras .novas. 

859 - AsIan Friendship Club - 1, Prayag 
Station Road-Allahabad-India - In, 
T, U, 3, 60. 

860 - The Gibraltar Junior Stamp Club -
'Gibraltar. 

861 - Gines Lopez - Largo qo Comerclo 
- Castelo Branco-Portugal - T, N, 

.J], 3, 60. 
862 - Joaquim Martins Leitao - Rua Rui 

Barbosa, 13 - Lisboa - Portugal -
(M) Po, Fr, Es, It, T, C, N, U, 5, 8, 
90, 91. 

863 - Alfonso Pastells - Calle Mariano 
Aguil6 n ° 4 - Barcelona-Espanha 
- Es. Fr. In, T, N, U, 3, 60, 80, 90. 

864 - Joao Saraiva - Cabca Postal, 67 -
Lobito-Angola - (P) Po, T, C, V, 
N, U, 3, 60. 

ALTERACOES 
PORTUGAL 

,j - Ant6nio Borges d~ Brito - Rua B 
Francisco Xavier, 23 - Barreiro -
(M) Po, Fr, Es, C, V, N, U, 1, 2, 4. 

194 - Eng. Emilio cesar Monteiro de Al
meida - Rua DaVid de Sousa, 22, 2.0

, 

Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, T, C, 
V, N, U, 1, 2, 13, 14, 15. 

488 - Francisl!o Jose da Conceir;ao Espa
dlnha - Rua. B (a Quinta do Ferro) 
78, 5.°, Esq. - Llsooa - (P) Po, T, 
C, U, 1, 2, 10, 16, 18, 21, 22, 94. 

490 ~ Hermenegildo m reitinho Pereira -
Vivenda Luclllas, ri c. - Rua do Ale-

. crim - Cacem de Cima - (M) Po, 
Es, Fr, In, T, N, U, 1, 2, 3, 61, 90. 

550 - Aristides Ridbom Santos - Escadas 
do Monte, 4, 1.0 , Esq. - Lisboa -.:.. 
Po, T, C, V, N, U, 4, 90, 100. 

752 - Ant6nio Ferreira Rodrigues - Rua 
Gil Vicente, 16, l." - Lisboa - T, 
V, C, N, U, 3. 

AQORES 

17 - Aires Carreiro de Freitas - Rua Co
ronel Afonso de Chaves, 2 ric. -
Ponta Delgada - (M) Po, Fr, In, Es, 
T, N, U, 1, 2. 

635 - Justino de Almeida - Escola Comer- -
cial e lridustrial de P~nta Delgada 
- Ponta Delgada - (M) Po, Fr, Es, 
T, N, U, 1, 2, 60, erros. 

AFRICA ORIENTAL PORTUGUESA 

168 - Manuel de Figueiredo - Incomati 
Estates, Ltd. - Xlnavane-Louren~o 
'Marques - Po, In, T, C, V, N, U, 3. 

539 - Dr. Alvaro Falcao Sacadura - Caixa 
Postal, 98 - Beira - (A) Po, Fr, In, 
T, C, V, N, U, 3, 4, 90, 91, 100., 

MACAU 

711 - Luis Augusto Gonzaga do Rosario -
Caminho dos Artilheiros, 17 - Ma
cau - (A) Po, In, T, C, V, N, U, 3, 
60, 61, 62. 

MADEffiA 

658 - M. M. Lourenr;o de Gouveia - Rua 
das Dificuldades, ' 28/ 30 - Funchal 
- (M) Po, In, Fr, Es, Ep, T, C, V, 
N, U, 3, 90, 94, postais (t. C. v.). 

S. TOME E PRINCIPE 

487 - Raul Zink - Ro~a da Bela Vista -
Santo Ant6nio-- Ilha do P.rincipe -
Po, Fr, In, da selos de S. Tome e 
Principe e outras co16nias por reVis
tas ilustradas tipo cTurismo e Pano
rama~ em Po, Fr, Fotos e postais 
nu artistico. 

BRASIL 

777 - Karl Steiner - Cordisburgo - Es
tado de Minas Gerais - (A) Po, Al, 
T, C, V, N, U, 3. 
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• 821 - Alberto Dias Menezes - Caixa Pos- 837 - Jose Carlos Teixeira da Fonseca -
tal, 49 - M~amedes-Angola - (M) oCampo da Feira, 299 - Vila Nova de 
Po, Fr, In, T, N, U, 3, 90, 94. !Famallcao-.Portugal - (M) Po, T, 

822 - Jose Calheiros - Avenida Sid6nio U, 3. 
Pais, 26 - Llsboa-Portugal - (M) 838 - Silvio Amolim Ferreira - Avenida 
Po, Fr, Es, T, N, 3, 64 novas, 90. Atlantica, 434 - Apart. 12 - Rio de 

823 - Jose Marques. de Mlltos - Largo Dr. Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, T, N, 
Mario Pais de Sousa - Santa Comiba de prefer~ncia, U, 3, 90. 
Dao~ortugal - (M) Po, T, C, V, N, ' 839 - Dimltar Pakusew - PI. Swoboda, 16 
U, 3, 90, 94. - TolbuchIn - Bulgaria - (M) Fr, 

824 - Mademoiselle Angelina Playa Gesti Bulgaro, Romeno, Russo, T, 'N, U, 3, 
Avda. Ej erclto Espanol, 29 - Saba- 60, 69, Musica, 90, 96. 
dell-Espanha - Po, Fr, Es, CataHio. 840 - DImitar Ivanov Stefanov - St. Mi-
60, 70, postals, 90. hailowskl, 25 - TolbuchIn-Bulgarla 

825 - Dr. Jose Correia de alcAntara - Co- - (A) Fr, In. AI, Turco, Romeno, 
Iegio de S. Jose - Mangualde-iPor- Russo, T, C, V, N, U, 3, 60, 64, Cor-
tugal - (M) Po, T, C. N, U, 3, 93, 94. respond~ncia intima, comercial e 

826 - Artur Nobre - Rua do Sol ao Rato, com senhoras. 96. • 
36, 2.0 - Lisboa-Portugal - (M) Po, 841 - Dr. Paskal Ghencef;f - Ghen~ral 
T, N, U, 3. Todorow, 2 - TolbuchIn-Bulgaria -

827 - M. M. Dantas JunIor - Rua Conde (M) Fr, In, Al, Russo, T, C, N, U, 3, 
de Bomfim, 1337 - RIo de Janeiro- 60, 64J Correspond~ncia intima e co-
-Brasil - (M) Po, Fl', In, T, N, U, mercial. 
3, 90, 91. 842 - Luis de Maeedo - Rua dos Fanquei-

828 - Wilson Siegle - 24 de Outubro, 1566 ros, 45 - Lisboa-Portugal - (M) Po, 
- Porto Alegre-Brasil - (P) Po, 3, Fr, Es, T, N, 3, 90. 
60, 6l. 843 - llidio Correia dos Santos LiIlla -

829 - Jose Ruy Maria dos Santos - Rua Hotel Turismo - Caixa Postal, 21 -
do Loureiro, 67, 3.0 

- Coimbra-Por- Luanda - Angola - (M) T, N. U, 
tugal - (P) Po, Fr, Es, T, N, U, 2, Mancolista, 1,2, de prefer~ncia, 3, 90. 
10, 24, 28, Chile, 90, 94. 844 - Nuno Manuel de Sousa Ca.Pvalho -

830 -,Carlos Emerson - Rua Silveira Mar- Avenlda 5 de Outubro, 4 - RIo Maior 
tins, 157 - Caixa Postal, 1250 - Rio -,Portugal - (1M) Po, Fr, In, Es, T, 
de Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, Es, U, 3, 90, 94. 
T, N ,U, 3, 90. 845 - Jose Manuel Vasconcelos Costa Ri-

8:31- Jose FIgueira Chaves - a/c Banco beiro - Rua Pascola de Melo, 75, La, 
da Madeira .. Funchal-Madeira - Dto. - Llsboa-'Portugal - (P) Po, 
(P) Po, Fr, In, Es, T, C, V, N, U, 3, Fr, In, Es, T, C, N, U, 3, 94. 
90, 94. _ 846 - Jose Eduardo Paixao Carvalhais -

832 - Ant6nio Mendes Fontes - Rua Ma- Rua dL.P.enh.a .de.. ,Eran~,-9-7" ,V, 
jor-Gama, ~5 - corlimoa-EStaa~o----;E:;'s~q"'-. -'- Lisiboa-J'ortugal - (P) Po, 
de Mato Grosso..iJ3rasil - (A) Po, Fr, Fr, In, AI, T, C, N, U, 3, 94. 
In, Es, It, T, C, ¥, N, de prefer~ncia, 847 - A. Borras Flguls '- Qalle Dr. Pulg, 
U, I, 2, 6 do SuI, 15, 16, 19, 21, 24, 8 bis - Sabadeli-Espanha - (M) 
28, 30. Fr, Es, T, N, U, 1 e 2, da 19. 90. 

833 - Emilio Albertotti - Caixa Postal, 79 848 - Aage Silding - Box, 238 - Aarhus-
- Rolandia ... Norte Parana-£rasil - -'Dinamarca - Clube Fllatellco -
(M) Po, It. Es, Fr, T, C, V, N, U, 3, Al, in, 60. 
90 de 1949 e 1950. 849 - Fernando RIbeiro Os6rio Alves 

834 - AIlt6nio Melio Jl\lnior - Rua Jacques Rua de Santo Ant6nio, 77 - Vila . 
Felix, 197 - Taubate-S. Paulo-Brasil Nova de Famalicao-Portugal - (P) 
- (M) Po, Fr, Es, T, C, V, N, U, 3, Po, T, N, U, 3. . 
90. 850 - Jose Manuel Leite Soares - Rua da 

835 - Ernesto Augusto de Oliveira Gomes Penha de Franl;a, 246, 1.°, Esq. -
- Rua Camarlsta Meyer, 29 - Rio Lisboa-Portugal - (P) Po, Fr, In, Al, 
de Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, In, T, N, U, 3, 93 de H149. 
T, C, V, N, U, 3, 90. 85l -~C;:lovis Juliao Arroyo - Rua de Sao 

836 - Capitao Gualdino Leite da Silva Ma- !Pedro, 27 - Monte Azul-Estado de 
tos - G.A.C.A. 2 - Abrantes-iPor- S. Paulo-BrasU - (P) Po, Fr, Iil, T, 
tugal - (P) Po, Fr, In, T, N, U, 1, 2, C, V, N, U, 3, 90. 
16, 18. 852 - Humberto Gon!;alves Duarte Belo -
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, , 
SOCIOS HONORARIOS 

DOS C. F. P. 

Como noutro lugar noticiamos a Assem
bleia Geral do C. F. P., quis distlnguir as 
Entidades Oficiais do nosso Pais a qu~m 
cabe 0 encargo da emissao dos s~los pos
tais, escolhendo-as para s6cios honorarios 
do re"ferido Clube. Queremos refe.:lr-nos 
aos Ex.mos Senhores Eng. Luis de Albuquer
que Couto dos Santos, ilustre Admlnistra
dor Ger·al dos C. T. T. (Correio M6r) e Luis 
Ca.ndido Taveira, meretlssImo chefe dOB 
Servil;os de Val ores Postais da Di:ecl;ao 
Geral do Fomento Colonial. 

Ao Ex.mo Senhor Correio M6r multo ja 
deve a Filatelia Na.cional, espooialmente 
no que se ref ere a valorizal;ao artistica dos 
sMos portugueses. Uma visao rectrospecti
va as emissOes do ContInente, dar-nos-a. 
a ideia do que se tem progredido neste sen
tido. 

Quanto ao Ex.mo Senho: Luis Ca.ndido 
Taveira nao podemos esquecer 0 que eram 
e 0 que sao hoje as emissOes Coloniais. No 
nosso numero anterior focamos p qu.anto 
se havia progredldo no sentldo estetico 
dos nossos s~los Colonials. E se estas ra
zOes nao bastassem outral> se lhes junta
riam. Ao seu incansavel epirlto de colabo
ral;ao deve 0 C. F. P. relevantes servil;os 
que habUl'taram este Organlsmo a ent:ar 
franca e a..ctivamente na propaganda do 
s~lo Colonial, tao deseurado ate flOje. 

A am pRl'tiell-lar;-slmpll'ls-s6ci"o e dns uraIS 
antigos do Clube, quis a Dlrecl;ao deste 
Organlsmo dlstingulr tambem, destacan
do-o dentre os 'demais pela forma com que 
se tem dedicado -a associal;ao a que per
tence e qU,e nunca se cansa de a.ux1llar. 
Trata-se do Ex.mo Senhor Manuel Gouveia, 
portugu~s de lei que ha longos anos vive 
nos Estados Unidos da Ame:Ica do Norte, 
mas a quem a longa aus~ncia nao faz 01-
vidar a sua Patria e os lal;os que a E~a 0 
prendem. De vlsita a Portugal, nao esque
ceu um dos passatempos que mais 0 In
teressam - a filatel1a - .e, procurando 0 
seu Clube, entendeu dever contrlbuir para 
o seu desenvolviInento com um valioso do
nativo. A justa distInl;ao conferlda as en
tidades acima menclonadas, nao pode a 
Dlrecl;ao deste Boletlm deixar de se asso
ciaI', dirlglndo aos primei:os s6cios hono
rarlos do C. F. P. as sli,as mais cordiais fe
lici tal;Oes. 

Emiss_Bo ~ comemorativa 

do Ano Santo 

AND SANTO 

INDIA 

REA L 

Pelos servil;OS de Valores Postais da Di
recl;ao Geral de Fomento Colonial fomos 
informados de uma emisslio Comemora
tiva do Ano Santo que compreende 4 mi
Ihoes de s~los postais distribuldos por to
das as C016nias conforme portaria que 
noutro local publlcamos. 

Os novos s~los obedecem a dois motivos 
diferentes. Num v~m-se os sInos de uma 
Torre replcando festivamente e no outro 
urn Anjo segurando um candelabro de tr~s 
lustres: Fe, Esperanl;a e Caridade . 

Damos hoje aos nossos Associados um 
exemplar - 1 real India Portuguesa -
por onde se verifica 0 cuidado e interesse 
que merecem aos referidos Servll;os as 
emissoes de s~los postais para as nossas 
co16n1 as _ ~ 

Pela serle que nos fol oferecida &qui dei
xamos consign ados os nossos melhorel' 
agradOOIment?s. 

cColeccionar nao e somente a ac~ao de 
reunir um· nllmero maior ou menor de 
objectos, e preciso, tambem, saber esco
lher, ordenar, apresentar, de maneira a 
fazer da sua colec~ao um motivo de eru
di~ao, instru~ao, educa~ao, satisfa~ti.o, nllo 
s6 para si pr6prio, como tambem para to
dos aqueZes a quem se terti a alegria e 0 

orgulho da mostrar:.. 

MAURICE PICARD 

da Academia de FiZateZia Francesa 
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-
A EXPOSI(:AO 

-" 
Desta nossa tao simpatica revista-cata- ' 

logo recortamos 0 seguinte: 

A ExposiCao Fllatelica de Londres deu
-nos uma grande alegria. Nela, estava re
presentado Portugal por trt'ls dos maiores 
coleccionadores portugueses com a honra 
de termos um elemento dentro do seu juri 
e mais ainda, todos ter recebido convite 
especial. Sendo 0 certame maximo da Fi
latelia, a exposiCao Londrina, albergou 
sobre os seus tetos 0 que de mais repre
sentativo houve no mundb, sobre selos. 
As melhores coleccoes de cada pais e os 
grandes conjuntos universais, como 0 de 
B. M. Jorge VI de Inglaterra, ali estavam 
a patentear ao publico 0 que de mais rico 
existe por ese mundo fora. A par da ri
queza, 0 estudo ·e a apresentacao fizeram 
as galas das suas vitrines. 

Portugal nao levou muito ma s: 0 que 
levou, teve honras e deixou-nos de para
bens. 

Alem do professor Dr. Carlos Trincao 
representar 0 noso Pais como membro do 
Juri, 0 que s6 por si constitui honra ma
xima, 0 mesmo llustre filatelista, expos, 
fora de concurso, a sua magnifi<;a colec
Cao de. Portugal continental, tantas vezes 
laureada nas mais altas classiticac;oes em 
certames nacionais e intern~cionais. 

'Comele, 0 Sr. Eduardo Cohen foi das
sificar-se, mais urna vez, com a medalha 
de ouro, levando, nao s6~ente a sua ma
ravilhosa ·Romenia mas, diremos tambem, 
o seu magnifico trabalho, pois ·esta colec
Cao e, mais que ·esplendido agtupamento 
de tudo que ha de preciosa daquele pais 
visto a sua apresentacao ser felt a sabre 
um criterio multo pessoal, e de incansa
vel estudo, tao inteligentemente orienta
do, que satisfaz 0 que de mais exigente 
possa haver. 

Mas, 0 que para n6s e forte motivo de 
grande orgulho enos chega a envaidecer, 
e conseguirmos outra medalha de Duro 

SELO» 
no t~r~eilp compon/JIltte desta 'V'ito'riosa 
equipa! 

o Sr. Raul Abecassis que pela primeira 
vez concorre a uma exposiCao - Exposi
cao Internacional e sobretudo a Londr.es 
- arranca urn premio maximo com a sua 
India Portuguesa, que, valha a verdade, 
e 0 melhor que se tem r-eunido ate nossos 
dias. Nesta colecC;ao estao os principais 
selos de todas as grandes coleccoes que 
tern sido feitas e desfeitas pelos tempos 
fora. Pec;a atras de peca,_vindas por sellS 
pes ou investigadas, perseguidas, procu
radas e encontradas, tanto em Londres 
como em Paris, Bale, Zurich, Bruxelas ou 
outra cidade qualquer, entraram nesta 
bela colecc;ao e formaram 0 que de mats 
lindo se pode imaginar em selos da In
dia, os quais, s6 por si, encantam mel}mo 
os leigos. Junte-se-Ihes os trabalhos de 
investigaC;ao com que 0 seu possuidor tem 
sabido enriquece-Ia. 

Nao duvidamos dela, nunca duvldamos 
d6 seu aprec;o mas, poderiamos recear 
/:lue nao fosse devidamente estimada, 
apesar de ser em Londres. A Inglaterra 
sempre coleccionou a India Portuguesa. 

Sera modestia ou complexo de Inferiori
dade sempre duvidarmos do nosso valor? 
E, ao vermos depois, como ·campeoes, has
tear-se 0 pavilhao de Portugal nos mas
tros da vit6ria, sentimos uma redobrada 
satisfacao - a alegria do premio do nosso 
esforCo e a seguranca do nosso valor. 

Perante este triunfo ;ficaram os con
correntes, n6s e todos os Filatelistas por
tugueses de feUcitacOes. 

Mais ainda, nao sendo portugut'ls, mas 
residindo em Portugal foi tamMm expo
sitor de honra, S. M. 0 Rei Carol da Ro
menia. 

N. R. - E' com a maior satisfacao que 
registamos que os nossos cons6cios n.o 350, 
Sr. Raul Abecassis e n.O 422, Sr. Eduardo 
Cohen, que obtiveram tita honrosa cZas
sificar;ao. 
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lista ~os socios do Clube Filatelico d.e Portugal 
N OVOS S6cios 

792 - Joao Lourenco Lopes - Ponte de 
Sor-Portugal - (M) Po, Fr, Es, T, C, 
V, N, U, 3, 90, Lama. 

793 ~ Dr. Joao Caetano d'Abrunhosa -
Castelo Branco-'Portugal - (M) C. 
N. U. 60. 

794 - Joao Paulo Rt'lgo Teixeira - S. Tome 
B. Tome. Nao troca. 

795'- Capitao Norberto de Sousa da Cunha 
- Rua 'Marqut'ls de Pombal, 12 -
Abrantes-Portugal - (P) Po, Fr, In, 
T, N, U, presentemente s6 troco com 
o estrangeiro, selo por selo au base 
Yvert 1950. 

796 - Mario Joaquim Ant6nio Mel1des e 
Cunha - Rua da Senhora da Gl6ria 
(3. Graca), 163, La, Lisboa-Portugal. 
(·P) Po, T, N, U, 1, 2, 3, 90, 93. 

797 - Dario Brito Marques - Avenida da 
Liberdade, 12 r / c., Esq - Lisboa-Por~ 
tugal - (M) N, U, 60. 

79B - Ant6nio Gomes Faria - Rua Mar
qut'll! da Fronteira, 131, 5.°, Dto. -
Lisboa-Portugal - T, C, N, 11, 3, 90 . 

799 -- Angelo Ca'Valeiro Pinto Bdktos -
Aveiras de Cima-Portugal - (M) 
Po, Fr, Es, In, T, C, V, N, U, 3, 90, 91. 

BOO - Vladimlro Rodrigues Costa - Obras 
do Porto~Peniche-Portugal - (M) 
Po, Fr, Es, T, N, U, 3, 90 de 1949. 

B01 - Luis da Ascenc;ao Franco Duarte -
Peniche-Portugal - (M) Po, Fr, T, 
C, N, U, 3, 90. 

B02 - Koala Stamp & Hobby CI\1b - Cross 
Street-Toorak, S. E. 2 - Victoria
-Australia. 

B03 - Joao Luis Perestrelo - Rua Almeida 
Brandao, 25 - Lisboa-Portugal -
(IP) Po, Fr, In, T, C, V, N, U, 3. 

B04 - Luis Alberto Castelo Branco - Rua 
Filipe Folque, 15, 2.°, Esq. - Lisboa
-Portugal - (M) Po, Fr, In, T, N, U, 
1, 2, 16, 1B, 21, 2B, 3D, 90, ·94. 

B05 --.: Guy de Raimond - Rua da Saude, 
lOB - Setnibal-Portugal - (P) Po, 
Fr, In, Es, T, C, V, N, U, 1, 2, 3 . . 

B06 - Jose Maria Gomes - Terreiro de 
Santo Ant6nio, 5 - Setubal-Portu
gal - (M) Po, Fr, In, Es, T, C, V, N, 
U, 1, 2. 

B07 - Charles Hoyaux Avenida Almi-
rante Reis, 239, 1.", Dto. - Lisboa-

-Portugal - Po, Fr, In, Es, Fl, Ep, 
T, N, U, 1, 2, 3, 90. 

BOB - Capitao Ant6nio Joaquim Abrunho
sa - Rua de Egas Moniz, 157 - Por
to-Portugal - (M) Po, Fr, T, C, V, 
N, U, 1, 2, 90, 93. 

B09 - Manuel Maria Ferreira - Bairro da 
Madre de Deus, Rua 10 n.D 46 - Lis
boa-Portugal - (M) Po, Fr, T, C, V, 
N, U, 1, 2, 93. 

B10 - Vasco de Oliveira da Cunha - Ave
nida Rovisco Pais, 6, ri c. - Lisboa
-Portugal - (P/ M) Po, Fr, In, T, 
N, U, 1, 2,3. 

B11 - Fernando Ant6nio Ferreira da SUva .. 
de Sousa Lobato - Vivenda Artur
lisa-Botica-Loures - Portugal - (P) 
Po, T, N, U, 3, 60. 

S: 2 - Hilario Almarza Pefia - Casas de 
los Maestros, 3 - Burgos-Espanha 
- Po, Es, T, N, U, 60. Oferece 19 e 
20.90 de 1·950. 

B13 - Carlos Manuel de Almeida Saraiva 
- Rua de Martins Sarmento, 11, 1.°, 
Esq. - Lisboa .... Portugal - (P) Po, 
Fr, In, AI, T, N, U, 3. 

B14 - Jose Frederico Gomes de Sousa -
Avenlda Joao Cris6stomo, 53, riC. -
Lisboa-Portugal - T, C, V, N, U, 60. 

B15 - Eng. Manuel Fernando da Silva Cra
vo - Avenida Oswasldb Cruz, 7B 
(Flamengo) - Rio de Janeiro-Bra
sil - (A) T, C, N, 1 e 2 s6mente. Es
pecializado em flUances, varied 'ides, 
erros, denteados e carimbbs. Qua
dras. Da 15.90, 93. 

B16 - Johann Bikula - Rua Itaqueri, 73 
(Belenzinho) - S. Paulo-Brasil ~ 
(lM] Po, Al, T, C, N, U, 10, 15, 24, 30, 
Chile, Austria, 90. 

B17 - Joseph Arra - P. O. Box, 1257 -
Istambul-Turquia - (A) Fr, In, Es, 
It, Turco, T, N, U, 3, 4, Cruz Verme
lha, 62, 63, 64, U. P. U. 

B1B - Francav!lho - Caixa Postal, 435 -< 
Rio de Janeiro-Brasil - (M) Po, T, 
C, V, N, U, 3, 61, 90. 

B19 - Ca,pitao Vinitus'de Campos Veras -
Hua Augusto Stelfeld, 33 - Curitiha
-Parana-Brasil - (A) Po, Fr. In, Es, 
Al, It, Ep, T, C, N, 3, 4, 63, 62, ate 10 
de cada, 90, 91 ou valor facial. 

S20 - Jorge -Tavora Gonc;alves - Travessa 
do Pina, 26 - Funchal-Madeira -
(M) Po, Fr, Es, T, U, 3, 60, Postais E' 
revistas turisticas, 90, 94. 



AP6S LONGA ESPERA, REAPARECERAM OS CONHECIDOS 

ALBUNS DE SELOS DO BRASIL 
Tipos G-IOI e G-I02 

A TUALIZADOS EM NOVA E AMALM.DA EDIC;AO 

Albuns permanentes, completos, ricamente ilWltrados, em dia: 
G-100 tipo popular, 221/ 2 X 27 cm. .................. CI'$ 64,00 
G-101 100 folhas 28 X 30 cm. .. .... .... ..... ............ Cr$ 104,00 
G-102 idemc/ variedaides ................................. Cr$ 148,00 
G-102A de luxo, capa pano-couro. ..................... Cr$ 230,00 

Atendemos mancollstas de quaisquer selos do Brasil , . 
* 

NOVas ALBUNS ARIR6 DE PAfSES ESTRANGEIROS: 

INGLATERRA E IRLANDA .............................. Cr$ 24,00 
HOLANDA ................................................ "'....... Cr$ 32,00 

Albuns em dia, permanentes, ricamente ilustrados, contendo todos 
os selos tipos em1tIdos nesses paises, do primelro ate ao ultImo 

Capas de cartol1na 

* 
ALBUNS DE SELOS DA ALEMANHA 

Capa de cartollna ............................................. Cr$ 69,00 
Capa de papeliio c/ parafusos Internos ............... Cr$ 10400 
Formato maior Tipo G-202 c/ variedades ......... Cr$ 170;00 
G-202A de luxo, capa pano couro ..................... C:$ 220,00 
Estojo para 0 mesmo ....................................... Cr$ 70,00 

* 
ALBUM DE SELOS DA INGLATERRA, IRLANDA, 

HOLANDA E ALEMANHA 

Completo, em dia, llustrado, c/" parafusos internos 
Capa de papeHio, Cr$ 148,00 

BM TODAS AS CASAS DO RAMO 

* 

,,. . 

, 

Atendemos mancollstas sobre selos internacionais e tamMm as liltimas IlOvidades 

* 
FILATtLICAS ARIR6 

CAIXA POSTAL 3703 - RIO DE JANEIRO 

c •• #., ••••••••••••••••••••••••••••••••••• # ••••••••••••••••• 0 
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Uma iniciativa interessante 
da Casa Molder 

Por iniciativa da Casa A. Molder inau
gurou-se no passado dia 23 de Junho a 
Exposic;ao de Coleccao de Selos Nativos da 
IndIa, do distinto filateli'lta Raul Abecassis, 
classificada em Londres com a mais hon
rOsa distincao - medalha de ouro. 

Presidiu ao acto que se reallzou numa 
das salas da referida casa 0 Ex.mo Senhor 
Conde de Folgosa tendo a sua direita Sua 
Magestade 0 ex-Rei Carol da Romenia e 
o Ex.mo Sr. [)r. Carlos Trincao e a sua es
querda 0 Ex.ruo Sr. Conde de Penha Garcia. 

Aberta a sessao 0 Sr. Conde Penha Gar
cia em breves palavras fez e eloglu da co
leccao cuja exposic;ao Inaugurava e que 
tao justamente havia obtldo aquela hon
rosa distinCao 0 que dignificava. 0 seu pro
prietario para quem teve palavras de ras
gado e bem merecido louvor. 

Depois de algumas palavras a prop6sito 
de Filatelia passou-se a sala onde se en
contrava exposta a coleccao em que todos 
os presentes tiveram ocasiao de verificar 
que as eloglosa,s referencias do Ex.mo Se
nhor Conde d,e Penha Garcia estavam aln
da ,aquem das maravilhas que estavamos 
examinando . 

A falta de espaco e de compet~ncia im
pede-\1os de fazer uma discriCao minucio
sa dO's exemplares expostos que, digamos 
de passagem, em interesse excediam em 
muito a nossa expectativa. 

A Casa Molder e em esISeclal ao seu Ge
rente as nossas mais slnceras felicitacoes 
pela fellz ideia de nos proporcionar e a to
dos os filatelistas que se interessam pelas 
colecc;oes especializadas a visita a urn tao 
maravllhoso conjunto e os nossos mals cor
diais agradecimentos pelo convite que nos 
foi dirigido. 
, .......... ~.......... . ..... . 
1.B Exposi~ao Filatelica e Numis
matica Comemorativa do Centenario 

de JUiZ DE FORA «JUPEX» 
Do nosso correspondente no Rio de Ja

neiro chega-nos a noticia que foi lev ada 
a efeito nos dias 31 de Maio a 5 de Junho • 
a 1.a ExposlCao de Fllatella e Numismatica 
na Cidade de «JUIZ DE FORA;" comemo-

Oblitera~oes postais ou simples 
curiosldades Fllatelicas? 

Temos em nosso poder parte de urn en
velope franquiado com alguns s~los de 
Timor, - Libertacao - e em que estes 
estao inut1l1zados a pena, a tinta encar
naJda com a data de 12/7/ 48, naturalmen
te 0 dia em que foram entregues na res
pectiva t;lstacao dos Correios daquela Co-
16nia. 

Ja anteriormente nos tlnham chegado 
as maos outros s~los da mesma. emissao 
e alguns da emissao de Timor soibre Mo
cambique, com lnut1l1zaca.o tambem a 
pena, mas com dois tracos em cruz (ver
tical e horizontal) sem qualquer data; es
tes porem, deslocaidos dos respectivos en
velO{les. 

Ignoramos as razoes que levaram aque
las inutillzailoes, mas temos razoes para 
acredita! que aquele envelope passou pa
los correios e que a obUteracao em ques
tao nao foi estranha a estacao postal em 
que foi recebido ou por onde transitou. 
E' possivel que id~nticas obUteracoes te
nham 100 parar as mlios de outros filate
llstas e seria interessante conhec~-las e 
ainda investigar as causas que the deram 
origem. 

.como se trata de selos que circular am 
quase em seguida a llbertacao da 0016nia 
da ocupaCao j aponesa, seria a falta de 
carimbos nas Estac;oes postais por onde 
tramsitou que obri-garam aquelas Inut1l1-
zacoes ? 

Existem s~los ' de outras emissoes com 
Identlcas dbllteracoes? 

Sao coleclonaveis os selos assim oblite
ra.dos? 

Feitas estas Interrogacoes e, levantada 
a dl1vida, teriamos 0 maior interesse em 
receber respostas que nos facllitassem a 
resoluc;ao deste curioso problema filatellco 
que tanto pode interessar a colecionado
res de selos como de marcas postais. 

M. PEREiRA 

........... ~ .... , ..•..•....•.• 
rando 0 Centenario desta cidade, levada 
a efeito pela «Comissao Fllatellca do Cen
tenario» constitulda para este efeito. 

Logo que tenhamos pormenores do que 
foi este certame filatellco com 0 maior pra
ze~ os transmitimos a.os associados do C. 
F. P. 
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UMA CARTA 
Do nosso ilustre cons6cio Ex.mo Sr. Dr. 

Alvaro Falcil.o Sacadura recebemos a car
ta que em segulda publicamos e por cujo 
contel1do the ficamos imensamente gra- -
tos. 

~x.mo Senhor 'Presidente da Direc~ao 
do Clube Filatelico de Portugal 

Calculando os grandes encargos finan
ceiros que a prepara~ao das Comemora
~oes Centendrias de 1953 e respectiva Ex
posi~ao Internacional pode acarr.etar ao 
Clube, venho desde ja declarar que elevo 
a minha cota mensal para a import.4ncia 
de 10$00 a cobrar desde Janeiro. 

Assim, pedindo desculpa da minha ou
sadia, apresento a V. Ex.a a seguinte su
gestao a estabelecer de um modo geral -
mas volunMriamente dentro dos desejos 
de cada um. 

A partir de Janeiro seria estabelecida 
volunildriamente "Um aumento de actual 
cota de 5$00, a tim de obter fundos para 
fazer face as seguintes despesas: 

a) - M elhor instala~ao do Clube a tim 
de receber modesta mas condigna
mente todos os assoctados e os re
presentantes estrangeiros. 

b) -Melhorar 0 nosso orgao, auer na 
sua apresenta~do grdf1ca quer no 
contezi.do. 

c) - Come~ar • !azendo propaganda in
tensiva das Comemorar;oes no Es
trangeiro e Col6nias. 

d) - Aumentar a propaganda do 1I-osso 
s~lo pela cImagem" a tim de obter 
uma melhor valorizacdo nos mer
cados internacionais, proveniente 
da mai&r procura. 

e) - Fazer face a todas as outras des
pes as ~previstas, correlativas ds 
alineas anteriores e provenientes 
do encarecimento da vida e das 
taxas postais. 

Da mesma maneira para aumentos dos 
recursos tinanceiros do Clube e maior 
pr01ec~do na vida Nacional, lembro a V. 
Ex.& em virtooe de ser um apaixonado 
pela Numtsmdtica, 0 seguinte: 

a) - Crear desde iii uma seccao de Nu
mismattca no Boletim do Clube 
nos aspectos cienttt1co, cota~oes e 
an'llncios em virtude de nao haver 
no Continente e Imperio qualquer • 
elemento (revista ou pwblicacao) 
sobre estes aspectos. 

E UMA IDEIA 
b) - Caso seja possivel depois de estu

do, uma alteracao dos estatutos 
a fim de permitir a todos os cole
cionadores de moedas a sua ins
cri~ao como s6cios em virtude de 
nunca ter existtdo um Clube desta 
especial~dade, e porque 0 nosso 
meto nao tem capacidade para tal, 
aZem de que um grande numero 
de coleccionadores de selos sao
-no tambem de moedas. 

Caso V. Ex." entenda a bem da causa a 
que tao devotadamente se tem ded1cado, 
pode fazer 0 cuso que quiser> desta in
significante sugestao que outro interesse 
nao tem, senao 0 desejo de melhores cre
sultados" para a nossa Agremia~ao". 

a) ALVARO FALCAO SA-CADURA 
N. R.-A consideraeao dos s6cios do C. F. 

P., submetemos, desta forma a ideia deve
ras simpatica para a nossa Associaeao e 
devemos confessar que ja alguns associa
dos, antes mesmo de recebermos as suges
toes do Ex.mo Sr. Dr. Falcao Sacadura ha
viam voluntariamente elevado as suas co
tizaeoes. E' de esperar que muitos mals 
sigam os exemplos dad os. 

Quanto as restantes sugesoes aJPenas di
remos que v~m ao encontro das resolueoes 
da Direceao do C. F. P. ja neste nlimero 
iniciamos uma seceao de Numisrnatica, 
com a pubUcaeao de urn artigo do distlnto 
numismata Pedro de Carvalho Costa. 

Com a aju'Cla de todos os verdadeiros Fi
latellstas amigos do nosso Clube espera
mos melhorar ·as condieoes de vida da 
primeira Associaeao FllateUca do Pais, 
reunindo a sua volta todos aqueles que a 
coleccionacao em geral se dedicam com 
verdadeiro amor. 

: : 

Echange timbres postes de Portugal 
et Colonies • 

c~ntre des timbres de 
l 'Allemagne, Andorre, Belgique, Bresll , Croatle, 
Espagne, France, Hongrle. ItaUe, Liechtenstein, 
Luxemburg. Pays-Baa Pologne, Rusaie, 8 . Marin, 
Slovaqule, Sul~e, Tchecoslovaquie, Trieste et 

Vatican, seulement c~ntre des mancollstea. 
C~rro francais . 

ARTUR DA SILVA CALADO 
Rua. Pola.ls de S . Bento, 39, 4.0 

LISBOA - PORTUGAL 
C. F. P. 493 et L. E. 10305 
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LEGISLACAO 
Portaria N.D 13:154 

9/5/950 

Manda retirar da circulacil.o os valores 
postais das seguintes emissoes e taxas: 

- SMos Comemorativos dos Navegadores 
Portugueses. • 

-S~los de Homenagem ao Presidente da 
Republica, General Ant6riio Oscar de 
Fragoso Carmona. 

- S~los Com~morativos da Fundal;ao da 
Escola Naval. 

- S~los Comemoratlvos dos Castelos de 
,Portugal. 

- S~los Comemorativos da F.undaeao do 
Banco de Portugal. 

-S~los Comemoratlvos do 3.0 Centenacto 
da Proclamaeao da Pwdroeira de Por
tugal. 

-S~los Comemoratlvos dos Costumas 
Portugueses, 2.1\ serie. 

- S~los Comemorativos do VIII eentena
rio da Tomada de Llsboa aos Mouros. 

-.s~los Comemorativos do II Centenario 
do NascimenW do Beato Joao de Brito. 

-S~los Comemorativos dos Congressos 
de Engenharia e Arquitectura e Expo- . 
sieil.o de Obras PubUcas. 

Determina ainda est a Portaria que os 
s~lO\S lndicados delxem de ter vaUdade no 
prazo de tr~s meses a con tar da data da 
pubUeaeiio, flndos os quais podem ser tro
cados, por outros em circulaeao, nos 1.08 

sectores das Estaeoes Centrals dos Cor
reios de Lisboa e Porto ou nas Tesourarias 
da Fazanda Publica das outras localida
des dentro do prazo de 6 meses a con tar 
da referida data. 

- // 

Portaria N.D 13:158 
10/ 5/ 950 

Cria e manda pOr em clrculaeao s~los 
postals, em homenagem a Nossa Senhora 
de Fatima no Ano Santo de 1950, das ta
xas e .tores e nas quantldades seguintes: 

$50 (verde seco) ..... ... ..... .... .. . 2.500.000 
1$00 (sepia) ........... ... ..... ..... ..... 5.000.000 
2$00 (azul) .................. . .. . . . ...... 2.300.000 
5$00 (violeta) ... .... ................... 200.000 

, 
Portaria N.D 13: 159 

1-0/ 5/ 950 

Cria e manda pOr em cir·culaeao 100.000 
bllhetes postais simples em homenagem 
a Nossa Senhora de Fatima no Ano Santo 
de 1950, com as ' dimensoes de 10,5 X 15 
centimetros, e da taxa de $50, sendo de 
1$00 0 preco de venda ao publico. 

-//-

Portaria N.D 13:164 
15/ 5/ 950 

Manda emitir e pOr em circulaeao nas 
Co16nias, s~l(JIS da franquia postal, ,com 
dois motivos aleg6ricos ao Ano Santo, das 
taxas, cores e quantldades segulntes : 

Cabo Verde 

1$00 - castanho ... ....... ... ..... .. . 
2$00 - azul pardo ............ .. .. . 

Guine 

1$00 - encamaido purpura .... . 
3$00 - verde veronese ......... .. . 

S. Tome e Principe 

100.000 
80.000 

40.000 
40.000 

2$50 - azul cobalto ......... ... ... 40.000 
4$00 - laranja claro .. .... ... ... .. . 40.000 

Angola 

1$00 - violeta ................... ..... 2.000.000 
4$00 - negro ... ...... ... .... .. .... .. .. 1.000.000 

Mor;ambique 

1$50 - laranja forte ......... ...... 1.000.000 
3$00 - azul oriente .. ........... .... 1.000.000 

India 

1 real - amarelo dourBido ...... 1.200.000 
2 Tangas - verde-oliva .. ....... 1.000.000 

Macau 

32 avos - indigo .................... . 
50 avos - carmim ................. . 

Timor 

40 avos - verde 
70 avos - sepia 

160.000 
200.000 

50.000 
50.000 
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mesma Sociedade, v{)ltou a expor. Desta 
vez 11 trabalhos de gravura, e entre eles: 
urn retrato de El-'Rei D .. Luis, .a medalha 

da Exposil;ao Internacional da cid'ade do 
Porto, e .a Medalha da Sociedade Promo
tora de Belas Artes em Portugal. Foi neste 
mesmo ·certame que figurou, com outros 
quatro,o medalhao em g~sso com a efigie 
do gravador da Casa da Moeda Francisco 
de Borja Freire, a que ja noutro lugar nos 
referirnos (2). 

Wiener nao chegou, porem, -ao termo 
do. contrato, pois foi forcado a rescindi-lo 
em Junho de 1867. E' ·que, a despeito das· 
qualidades que {) haviam imposto Ii admi
ra!(ao dos seus contemporAneos belgas, ele 
nao foi feliz nos trabalhos que executou 
em Portugal. 

A cunhagem da rnoeda de Duro de D. 
LUis constltuiu para ele urn desastre. 0 
busto do soberano foi de grande dlficul
dade para 0 artista, e as ensaios dos 
cunhos arrastaram-se por muito .tempo, 
sempre com insucesso, nao obstante a ne
cessidade que havia de pOr em circulaeao 
a moeda -do novo reinado. 

Em Outubro de 1866 0 Jornal do Porto 
publicau um artigo do seu correspondente 
em Lisboa em que este relatava urna vi
sita a Casa da Moeda e punha em foco a 
circunstAncla de Wiener, em dois anos de 
contrato, nada haver feito daquilo a que 
se comprometera. 

o .artista estomagou-se e pediu expllca
!(oes ao jornal, mas este manteve as suas 
anteriares aflrma!(oes. Wiener, obteve, no 
entanto, depois de uma vIsita conciliadora 
a casa do articulista, que este 0 deixasse 
em paz. 

A sua posicao estava porem comprome
ttda e s6 um camlnho se the abria: 0 de 
regressar ao seu ,pais. Foi 0 que fez, possl
venmente em Julho de 1867. 

Antes de partIr fechau a curta correira 
em Portugal com um gesto simpatico, con
fiando ao Director da Oasa da Moeda um 
sobrescrito com 80$000 reis que deveriam 
ser entregues aos seus dois alunos VenA-n
cio Alves e Azedo Gneco, logo que aquele 
funcionario julgasse 0 trabalho dos dois 
moeos dignos de r ecompensa. 

Wiener foi, em Portugal, Cavaleiro da 
Ordem de Cristo, recebeu uma medalha 

(2) Sobre 0 t rabalho de gravura r_l1zado em 
Portugal veja_s e 0 oPUscu lo do Dr. Artur Lamas 
- L e SejOUT d L isbonne d e Charles Wiener, 
donde resplg8.mos multas das n otas aclma re_ 
ferldll8. 

de La classe na Exposicao Internacional 
do Porto em 1865 e ainda outras medalhas 
nas exposicoes organizadas pela Socieda
de Promotora de Belas Artes em Portugal 
nos anos de 1865 e 1866. 

Por sUa morte legou ao Estado belga a 
propriedade de mais de 200 puncbes e 
matrizes de medalhas par ele gravadas, 
que se encontram hoje no Museu da Casa 
da Moeda de Bruxelas e se acham descri
tos no catalogo do mesmo Museu, de pa
ginas 269 a 279. 

* * . * 
Quanto a selos de correio s6 urn se deve 

ao gravador belga: 0 da emissao de D. 
Luis I, de 1866-67, que desenhou e gra
you. . 

o selo, que nao e feio, consta de urn me
dalhao central com 0 perfil do soberano 
em relevo, voltado a esquerda, numa oval 
de perolas ladeada pelas palavras Portu
gal e Correio. Por cima e por baixo a taxa 
inscrlta numa fita recurvada. 

E' em relevo e Imprimlu-se em prem, 
amarelo, bistre, <:armim, verde, laranja 
avermelhado, lilas malva, azul escuro, res
pectivamente para as taxas 5, 10 20, 25, 
50, 100, 120 e 240 reis. 

Esta emissao distingue-se <tas anterio 
res por se ter adoptado um s6 desenho 
para todas as taxas. Com a mesma gra
vura fez-se a emissao de 1867-70 que tem 
mais urn valor: 240 reis, cor lilas malva. 
Foram tambem estes os primeiros selos 
portugueses denteados, para 0 que Se en
comendou em Londres uma maquina de 
perfurar selos de correio, cujo pagamento 
ao fabricante Joseph Fenn, no valor de 
£ 23.4.8 (107$490 reis) , fol autorizado em 
Janeiro de 1'866. 

IContinuB nB pag;nB 282) 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Exposi~ao Comemorativa 
do Centenario do Selo Espanhol 

Em devido tempO recebemos 0 regula:
mento para a exposieao .comemorativa do 
Centenario da emissao do primeiro selo 
espanhol que se realiza este ano de 12 a 
2 de Outubro pr6x1mo. 

As Inscri!;oes dos filatellstas que dese
j em expor as suas coleccoes, deverao ser 
dirigidas it Sub-comissao da Exposicao. 

Consta-nos que por essa ocasiao sera 
emitida uma seri.c c:Jmemoratlva. 

• 
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Extrato do Relatorio da Gerencia 
de 1949 
(ContinuBc;:iio dB pag;nB 255 

diflculdades, angariando novos associados, 
criando novas regallas, firmando cada vez 
mais 0 bom nome de uma organizacao cuja 
finalidade principal e desenvolver e pres
tigiar cada vez mais a Filatelia Nacional. 

CLUBE FILATELlCO..-DE PORTUGAL 

Balan~o em 31 de Dezembro de 1949 

ACTIVO 

Caixa ................. ... . ........... . 
Cart. Identidade ... ............. . 
M6veis e utensilios ........... . 
Dev·edores e Credores ........ . 
Cotas emltidas ..... ... .. .. .. ... . 
S~los c/ pr6pria ......... .... .... . 
Material Filatellco ............. . 

PASSIVO 

255$34 
32$00 

3.834$00 
627$92 

2.777$50 
927$60 
171$20 

8.625$56 

Cotizacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.777$50 
Devedores e Credores ......... 2.454$38 
Fundo Social ... .... .............. 3.393$68 

8.625$56 

; ::: I 

Sergio W. Sousa - Caldas da ,Sainha -
Portugal. - Coleccionador principiante de 
selos de Portugal, Espanha e Americas. 
Troca, compra e vende selos usados uni
versais. Qualquer quantidade. Correspon
d~ncia amlgavel com colecclonadores d~ 
selos. Permuta de jornais e revistas, com 0 
Brasil e paises latin os referentes a cinema, 
radio e televisao. 

IBERIA CULTURAL FILATELICA (Bar
celona) - Um dos melhores clubes mun
diais de trocas com revista bimestral. -
Anuidade apenas 32$00! - Pedidos ao 
agente: DOMINGOS CORREIA - Rua 
Santana a. Lapa, 40, 1.0 - LISBOA-Portu
gal - Telef. 67319. 

c,. .. • ...... • .... • .. • .. • .. ••••• .... ··~··· .. c 
~ , 

Para seu interesse niio compre 

nem v.enda sem me consultar 

- // -

A. HORTA 
Rua dos Correeiros, 101 - 3.0 

LISBOA 

ENVIE-ME 
1.000 /2.000 selos comuns ou 3.000 francos 

Yvert, e recebera na volta do correio uma 
compensa!;ao vantajosa. 

Remessas registadas 
Franquia filateUca 

EMILIO RODRIGUEZ 
Cabeza de Vaca, 2 

Salamanca - ESP ANHA 

OFEREQO 
30 selos de Portugal de 1940 a 1950, em 

troca de 20 anteriores a 1931. 
Escrever a 

VICTOR M. NNTO 
Arga~il - Portugal 

FILATELISTAS 
Por cada selo da U. P. U. de Portugal de 

1 Escudo dou 3 selos eetrangelros 
2 » » 10» » 
2,5» »20. » 
4 » > 50» » 

AREND LEYENS WIEDAU 
Camlnho }'orno do TeJolOJ 36, 5.0 - LISBOA 
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Algumas observa~Oes sobre os cunhos dos selos das 
Colonias - , Tipo «corDa» . 

RECTIFICACAO 

Por ter saldo com lnexactl.dao 0 quadro 
publleado no N.D 15 deste «Boletl.m~ e aln
da por ter tido conhecimento ulterior da 
exist6ncla de exemplares que ate entao 
desconhecla, novamente se publica 0 mes
mo quadro, devldamente rectlficado, bern 
como as conclusOes que se lhe segulam : 

I 

1.1 emf~~oo 2.1 emlss~ o I 1869·1870 1881-1885 

0.121/2 0.131/2 0.121/2 0.131 /2 
---

10 rels I I II I II I 

20 rels I I " 
25 rels I I II 

40 rels I I II I I 

50 rf'is I I II I II I - - - --- - -10 reis I I II I I 

20 rels I I II 

25 rels I I II II 

40 rels 

I 
I I 

II I I I 
~ 

50 reis I I I II I 

Asslm, segundo parece : 

- Mudaram 0 cunho «antes) da alter a
!(ao da cOr os valores de : 10 reis, 40 
reis e 50 reis de S. Tome e Principe e 
de 10 reis e 40 reis de Angola; 

- Mudaram 0 cunho cdepois) da alte
ra!(ao da cOr 0 valor de 50 rels de An
gola; 

- Mudaram 0 cunho cao mesmo tempo) 
que a cOr os valores de 20 reis e de 25 
reis de ambas estas Col6nlas. 

Tambem se verivlca que os valores de 
10 reis, 40 reis e 50 reis de S. Tome e Prin
Cipe e de 10 rels e 40 reis de Angola, volta
ram a ser feitos com os cunhos I na 2.& 
emissao, rupesar de ja aparecerem feitos 
com os cunhos II na 1.", 0 que prova que a 
substl.tui!(ao de cunhos desses valores nao 
foi motlvada pelo. estado de desgaste em 
que porventura se encontrassem. r 

E e curioso que os valores de 40 reis de 
S. Tome e Principe e de 10 reis e de 40 reiB 
de AugDla, da 2." emissao, s6 se conhecem 
f·eitos com os cunhos I, embora na 1." emis
sao apare!(am feltos com os cunhos I e II. 

Lisboa, Maio de 1950. 

Jose da Cunha Lama 

Reimpressoes de 1863 
Por urn erro de composi!(ao, 0 artigo do 

Sr. Dr. Carlos Trlnc8.o, publlcado com este 
titulo no N.n 14 do Ano IV do cBoletlm do 
Clube FlllteUco Portugues) saiu detur.pado 
no seu sentldo, numa das suas passagens. 
Referlmo-nos ao ultimo pe:lodo da 1." 
coluna da La pagina da revista cuja ver
dadeira redac!(8.o e a seg;uinte : 

«Sao precisamente os valores mais VUl
gares (5 e 25 r. azul de D. Pedro V. par
tlcularmente 0 segundo), os mais dificeis 
de encontran . 

AGENTES DO C. F. P. 
AQORES - Ponto. Delgado. - GUberto SUva -

... Largo do. Matrlz, 9 e 11. 
ANGOLA - Luanda - Joaqulm DIBS Mota -

Apartado, 676. . 
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenco de Gou-

veIa - Rua dss Dlflculdades. 28-30. 
S. TOME - Joao Paulo R~go TeixeIra. 
TIMOR - D!11 - Anibal RIbas Lopes Pracs. 
ESPANHA - Madrid - Ant6nlo Silgo Pujalte 

- Bloque del P.D Extremadura - Calle Late
ral, 5, 1.0 • 

BRASll.. - RIo de JaneIro - Francisco C. Vieira 
Fllho - Rua Sao Braz. 297 - Meyer. 

BULGARIA - Tolbuchln - Vasil Lazarov -
Ullza 195 - n.D 5. 
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GRAVADORES DE SELOS 
POSTAIS PORTUGUESES 

(ContinuaC;Bo db numero anterior) 

II 
CHARLES WIENER 

1832 -1887 
Nasceu em Venloo (Holanda) a 25 de 

Mar!(o de 1832 e faleceu em Bruxelas a 15 
de Agosto de 1887. Aluno da Academia 
Real de iBelas Artes, de Bruxelas, discipu-
10 de seus irmaos Jacques e Leopoldo, e 
do gravador Oudine, de Paris, foi, na Bel
gica, urn artista de grand ereputacao. No 
conceito de Alphonse Witte (I), 0 talento 
artistico dos irmaos Wiener marcou 0 ter
ceiro periodo da hist6ria da gravura de 
medalhas na Belgica no seculo XIX, pe
riodo qUe vai de 1848 a 1890. 

'Charles Wiener, 0 mais novo da irman
dade, exl.bla ja os titulos de escultOT e 
gravador de ' medalhas de Sua Maiestadp. 
o Rei da Rolanda, membro da Sociedade 
de Artes de Inglaterra, Cavaleiro da 0,:,
dem de Wasa, da Suecia, Cavaleiro da Or
dem da Coroa de Carvalho, da Rolanda, 
e medalha de Duro de Wurtemberg, quan
do, em 1864, Sebastl.ao Bettamio de Al
meida, entao Director da Casa da Moeda 
de Lisboa, se lembrou de convida-Io a vir 
dlrigir uma escola de gravura naquele es
tabeleclmen to. 

Bettamio de Almeida havia exposto ao 
Governo 0 estado decadente da gravura 
na nossa Casa da Moeda, onde 0 primeiro 
gravador Francisco de Borja Freire atln
gira 50 an os de servico e mais de 70 dl:' 
idade e 0 segundo gravador Luis Gonzaga 
Pereira 51 anos de servl!(o e pr6ximo de 
70 de Idade. 

A 7 de Setembro de :864 asslnou-se em 
Bruxelas urn contrato entre 0 Governo 
portugues - representado pelo Conde dp. 

(1) Notas do catalogue des Poincons et Ma_ 
trices du Musee de I'Hotel d es M innaies d e 
Bruxelles - pa.r Alph. de WItte. 

Seisal - e Charles Wiener, em que estp 
se obrlgava : 

1.0 - A dirigir na Casa da Moeda de 
Lisboa uma escola pratica de gravura: 
2.0 - a executar as gravuras necessarias 
13. mesma Casa da Moeda e a Sub-Ins
pec!(ao Geral dos Correios, assim' como to
das as outras que Ihe foss em oedidas pelo 
Governo; 3.n - a Instruir, no espa!;o de 
tr~s anos, pelo menos dois alunos em con
di!(Oes de lhe poderem suceder no cargo : 
4.° - manter-se em exercicio, cumprindo 
todas as obrlgacOes, durante sels anos. 

o seu vencimento era de 720$000 reill 
por ano, e alem disso receberia por cada 
nunC;ao de moeda de ouro, prata ou cobre. 
26$000 reis, par cada nratriz de moeda dp 
prata ou cobre 2$000 rels : por cada. ma
triz de moeda de Duro 3$200 reis: pela re
produ!(ao de cada pungao 12$000 reis. 

Charles Wiener, que deve ter entrado 
em exercicio nos fins do ano ~ 1864, fol 
considerado funcionario da Casa da Moe
da sob as ordens imediatas do director. 

Os dois alunos da nova escola dirigida 
por Wiener for am Vem'inc[o Pedro Mace
do Alves e Eud6x10 cesar Azedo Gneco, 
aos quais, n asua altura, nos referiremos 
detalhadamente. 

Afama de que vlnha precedido, aliada 
ao sestro portuguesissimo - felizmente 
hoje muito atenuado - de nos extasiar
mos perante tudo que Importamos do es
trangeiro, permitiu que Wiener fosse de 
inicio carlnhosamente acolhido em Por
tugal. 

A exposl!(ao promovida pela Sociedade 
promotora das Belas Artes em 1865 con
correu com 55 medalhas e moedas de sua 
autoria, das quais 86 duas de assuntos por
tugueses: - r everse de uma moeda de 
5$000 reis, e medalha (talvez selo branco) 
do Credito Predial Portugue8, e ainda 
com tres medalhOes em gesso, u mdos quais 
com a efigie do escritor e jornalista An
Mnio Augusto Teixeira de Vasconcelos. 

Na exposi!(ao de 1866, promovida pela 



·M 0 E D AS 
Compramos e vendemos numismos para colec-

I 

<;6es, em ourq, prata e cobre; medalhas, moedas ro- • 

• 
manas, gregas e estrangeiras; colonial portuguesas; 

Brasil colonial e Imperio, Literatura Numism6:tica. ,. 

Distribuimos gratuitamente revista-cat6:logo dos 

nossos leil6es mensais em Lisboa e Porto. 
• 

Sec<;ao N umism6:tica da Casa : 

A. MOLDER 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 
L s B o A 
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VV H D'l E S A l·E D.N l Y 
F RED. VILLANI 

Rue do Sol eo Rata, 181 

• Telefone, 61.538 

lISBOA - PORTUGAl 

c •••• ~ •••••••••••• ~ •• " •••••••••••••••••••• ·~ ••••• , ••••••••. e 

MERCADO ' DOS SELOS 
A grande procura de s~los da Uniao Pos

tal Universal, UPU como costumamos abre
viar, tem sido, j.ndubitAvelmente, 0 elemen
to dominante do Mercado filatelico, nos 
Ultimos meses. . 

Algumas destas series, atlngiram ja pre
~os «astron6m1cos:. em relaeao ao seu va
lor facial e 0 caso, muito conhecido entre 
n6s, da emissao das nossas Col6nias, de- . 
monstra claramente que devemos contar 
sem:pre com um awnento de cotaeao. 

o conselho de ' hQje e 0 segulnte: se se 
interessa pelo conjunto da UPU, compre. 
todas as novas emissOes, na primeira opor
tunidade que as veja. Tente comprar hoje 
as series que alnda faltam na sua colec~ao, 
porque amanha os preeos pOdem ser dlfe
rentes, provtivelmente mals altos. 

o interesse universal par este conjunto 
tent produzldo - a emissao das Co16nias 
o confirma - uma divulgaeao em todo 0 
mundo, muito superior ~ que normalmente 
suoede; isto deu-nos ocasiao de ver1ticar 
que os ~ercados dos respectlvos pal-

, 

ses de origem, nao possuem as quantidades 
necessarias Para 0 seu abastecimento. 

Mesma admltindo a hip6tese de que urn 
dia acaba esta voga da UPU,· as series se
rao sempre um bom valor na sua terra 
natal, e a coleceao, um rico Investimento 
flnanceiro. 

E' sempre bom comprar as novidades, 
logo que elas aparecem A venda; de iniciQ, 
padem adquirir-se por urn valor muito 
81proximado ao faciS/l; mais tarde, a pro
cur a dum valor esgotado inftui no preeo, e 
o coleccion8ldor paga mais caro um exem
plar que podetia ter adquirido na devlda 
altura, em boas condieOes. 

E' oportuno verlficar que series alnda 
lhe faltam e nao se esquec;a de ver tam
bem se ja passui 0 1 Pataca azul, de Ma
cau, selo que tern dado que falar e que 
alnda se pode comprar por um preeo, nao 
muito longe do seu Vialor nominal. . 

Os colecciona<iores ficaram urn tanto OU 

,Continua na pagina 265) 
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NOVIDADES 
ALEMANHA 

1.0) Bade '- 'Com. U.P.U. 20 pf castanho, 
30 pf azul. • 

2.°) Berlim - Com. Goeth 10 pf. verde, 
20 pf vermelho e 30 pi azul. 

3.°) Zona Sovietlca - Com. U.P.U. 50 pf 
azul - Dia do sEllo 12-3 pi negro. Cor
reios 12 pi azul e 30 pi vermelho. 

4.°) Bizona - Com. U.P.U. 30 pi azul ll
tramar. 

5.°) Reno Palatlnado - Com. U.P.U. 20 
pf vermeTho acastanhado e 30 pi azul. 

6.°) Wutemberg - Com. U.P.U. 20 pi cas
ta.nho e. 30 pf azul. 

ARGENTINA 

Com. U.JP.U. 25 c. verde. 
Correio aereo: Com. Campeonato tiro 75 c. 

castanho, tlragem 3.000.000. 

AUS'VRALIA 

Com. John Forrest 2 1/ 2 p. castanho aver
melhado. 

Armas Comunidade, Libra 1 £. 

AUSTRIA 

Costumes Populares. 
40 b. verde, 80 g. vermeTho e 90 g. violeta. 
pia do selo 60+15 g. castanho. 
Com. Karl M1l1ocker 1 sh. azul. 

'CHECOSLOVA!QUIA 

Com. 51.0 Campeonato Checo de Ski. 
1,50 c. cinzento azulwdo. 
3 c. castanho - averm. amarelo. 
5 c. azulado. 

COREIA 
, 

Com. T,7.P.U. 15 W., encarnado, amarelo e 
azul, tlragem 1~0.000. 

EBP-ANHA 

Com. U.IP.U. 50 c. cl15tanhd avermelhado. 
75 c . . ·lltramarino. 
Correio Aereo - Com. U'p.U. 4 ps. verde 

azeltona escuro. 

U. S. A. 

3 c. Com. Grande Exercito da RepUbUca, 
vermelho carmim. 

3 c. Com. Edgar Poe - IUas. 
Correio aereo Com. U.P.U.: 
15 c. azul claro. 
10 c. violeta. 
25 c. rosa. 

FRANQA 

Dla do selo 15 + 10 f. verde azulado, ta
IhO' doce, tlragem 100.000. 

(25.° Aniversa.rio da Ligac;ao AerO-Postal 
'- Casablanca Dacar). 

GRA-BRETANHA 

Barbados - serie vistas. 
1 c. cinzento, 2 c. verde, 3 c. ~astanho, 

4 c. carmim, 6 c. azul, 8 c. azul pur
pura e castanho, 12 c. azul sepia, 24 c. 
encarnado e preto, 48 c. violeta, 60 c. 
verde, encarnado e azeitona, 2.40$ 
preto, 1.20$. 

BORNEO NORTE 

Serie vistas. 
1 c. encarna'Clo e castanho, 2 c. turquesa, 

3 c. verde, 4 c. purpura, 5 c. violeta, 
8 c. escarlate, 10 c. cOr de amelxa, 15 c. 
azul lltramar, 20 c. castanho, 30 c. 
.bistre, 50 c. carmim, 1.00$ laranja, 
2.00$ azeitona, 5.00$ esmeralda, 10.00$ 
azul. 

HUNGRIA 

Serie Centenario do Poeta Sandor Petfi 
reimpressa em cores dlferentes, 40 f. 
castanho, 60 f. encarnado, 1 ft. verde. 
Tlragem 2.000.000. 

I!NDIA 

aerie Com. da proclamacao da RepUblica. 
2 a. encarna.do, 3 1/2 a. azul, 4 a. vloleta. 
Correia aereo - 12 a. cMtanho escurQ. 

JUGOSLAVIA 

Correio aereo - selos aviao Vajer ...... STT 

, 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL Pdgina 273 

boa reputac;a.o artistlca, nao restringia a 
sua actividade a cidade onde normalmen
te residia, pOis varias cidades disputavam 
a honra de que os seus cunhos monetarlos 
fossem obra de tais artistas. 

Evainetos grava simultaneamente para 
Syracusa, Catania, Reghio e Camarina, e 
Kymon abriu cunhos para Messania e Sy
racusa. 

A estes artlstas era concedido, pelas ci
dades, 0 previlegio de assinarem as suas 
obras monetarias, previlegio que se gene
rallzou entre os gravadores da 'Sicilla e da 
Grande Grecia, desde os flns do Seculo V 
A. C. ate meados do Seculo IV-A.C. 

E' de sallentar que este facto e extrema
mente raro nas moedas da Grecia Pr6pria 
e nas das cidades helIenicas da Asia Me
nor, pois s6 excepcionalmente se verifica 
nelas a assinatura do artista. 

Arist6xenos, Kleudoros, Herak.lidas, PrO
kles, etc., etc., foram outros grandes abri-

.. dores de cunhos monetarios que floresce
ram na Sicilia e nas col6nias gregas da 
Italla, durante este petiodo aureo de arte 
grega, mifttt nao obstante terem vivido na 
epoca da prepondera.ncia da escola ate
niense de Phidias, a estreita relac;ao da 
concepc;ao, do ideal e da expressao artis-

tica das suas obras, com 0 pouco que resta 
dos originais dos escultores da escola de 
Argos, ~eva-nos a fIliar as suas pec;as gra
vadas, na escola d6rica de Polyc~to. 

BIBLIOGRAFIA 

- H. N. Humphreys - Coin Collector's 
Manual - Lona. 1853. 

- F. Lenormant - Monnais et Medailles 
Paris - S i d. 

- A. Ricci - Monete Grecke - 1917. 

- G. Glotz - Hist. Econ. ' Grecia - Lx. 
942. 

- Museu Arqueol6gico de Madrid - Ca
talogos de 1925 e 1944. 

- J . Babelon - La Numismatique Anti-
que Paris, 1944. 

- W. Durant - The Story of Civilizatio 
- N. ~. 1936. 

(Continua no proximo numerol 
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Cas a F i I ate I jc a J . ELL 

Selos-raros e novidades - Compra e Venda 
Especialisada em selos da India Portuguesa 

Representante das Edic;6es do 

«Mercado Filatelico do ~orte de Portugal>: 
Albuns e Suplementos 

I 
Rua da Prata, IB4 - 2.0 

- LIS BOA 

TELEFONE, 2 3508 
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Mas todos estes e ainda outros aspectos, 

que sao vastos para tao limitado espa!;o, 
serao objecto, - se nao nos faltar s8ilide. 
tempo e paciencia - , de estudo de maior 
[olegQ. 

* 
Admiradores e am antes da nunca supe

rada Arte Grega, nao poderemos fugir a 
tenta<;ao de Slbrir esta serie, com a descri
<;ao sucinta daq)lelas pe<;as que considera
mos a ccoroa d e gl6ria:. da arte monetaria 
hellenica ou sejam os famosos : 

PENT1i:KONTALITRON ou DECA
DRACHMAS de SYRACUSA 

Syracusa, cidade da costa oriental da 
SIcilia, foi fundada, por volta de 757-A.C: 
por uma col6nla de 'gregos corinthios, sob 
o comando de Archias. 

Originariamente a Sicilia era, - segun
do relata Plinio - , chamada Trinacria, em 
referencia aos seus tres promont6rios, -
Pelorus, Pachynus e Lilyboeum - , que 
simbolisados por tres pernas ligadas, -
triqueta -, serviram de tipo monetario as 
mais remotas moedas siracusanas. 

Em 480-A.C. para comemorar a vict6ria 
sobre os cartaginezes de • Hamilcar, junto 
de Himera, cidade da costa norte daquela 
llha, e cunhado 0 famoso Demareteion que 
recebeu este nome em hOII!.enagem a bela 
rainha D6Plarete, esposa de Gelon I, tira
no de Gelas, que em 486-A.C. se apoderara 
da cidade e en tao a governava. 

Estes decadrachmas de prata, com 0 peso 
de 10 drachmas do sistema monetario atico 
equivaliam a 50 ditrae:. ou libras, sendo a 
ditra:. 0 padrao de cobre do sistema mo
netario nativo. 

Dai 0 serem tambem denominados cPen
tekontalitron:. ou 50 clitrae:. de peso em 
cobre, e conhecidas em termiItologia nu
mismatica sob a designa<;ll.o de cmedalhoes 
sicilianos:.. 

Arethusa reeebia honras divinas dos si
racusanos como deusa da Primavera ou 
ninfa da Fonte de Arethusa, a qual, - se
gundo descreve 8trabao - , formando urn 
pequeno lago piscOso, dava origem a urn 
rio que desaguava .no Mediterraneo. 

E', pois, a cabec;a desta deusa, com os 
cabelos graciosamente anelados que ocupa 
o campo do anverso destas moedas, enqua
drada por golfinhos em curvas elegantissi
mas e encimada pela inscri<;ao grega 
(SYRAKOSION), de Syracusa 91], dos sl
raeU$l;I.Ilos. 

Ainda segundo outros autores, esta ca
bec;a deve atribuir-se a Ceres ou Proser-

pina, deusa das colheitas, em referencia a 
natural fertilidade da llha, en tao, como 
agora, conslderada 0 celeiro da Its.l1a. 

o reverse destas moedas pode conside
rar-se como a obra-prima da arte da gra
vura monetaria grega. 

Representa uma quadriga conduzida por 
um auriga, coin os cavalos em pleno galo
pe, comemorando a returnbante vit6rla 
alcan!;ada pelo tirano Gelon e seu irmao 
Hieron, na 73.a olimpiada, em 488-A.C. 

A gravura deste cunho, nao obstante . a 
sua r eduzlda escala. e tratada com urn tao 
ele'tado sentido artistlco, que se pode com
parar ao que Phldias imprlmiu nas meto
pes do Parthenon. 

A sugestao de movimento e a extraordi
narla perspectiva dos qua.tro cavalos, sao 
bem pr6prias do explendor que a arte hel-, 
lenlca tlnha entao atingido em todos os 
sectores artistlcos, incluindo 0 da gravura 
dos cunhos monetarios. 

E' 0 grande V 8eculo grego, em que 0 ex
plendor, a pujanc;a e a requintada conce:p
c;ao artistic a, tanto se manifestam nas pe
quenas pec;as, - como sao as moedas - , 
como nas grandes estatuas da Aer6pole ! 

A graciosa figura da Victoria Alada co
roando 0 corredor, lembra-nos, como atras 
dissemos, os triunfos obtidos nos jogos 
desportivos, pelos concorrentes das cida
des que cunhavam moedas com este slm
bolo, e a exibic;ao, na parte inferior do re
verso, das pec;as do equipamento dos cor
redores (c6ta, elmo, lanc;a, escudo e gre
vas), acompanh8ldos da palavra grega 
(ATHLA), em dialecto d6rico, signiflcan
do premio, confirma a asserc;ao de que as 
emissoes destes decadrachmas nao tinham 
apenas os objectivos da comemora!;ll.o his
t6rica ou de suprir as necessidades econ6-
micas dos estados emissores, mas pl'inci
palmente, 0 de servirem de galardao na
cional da vit6ria desportiva, embora Pin
daro e outros auctores gregos se refiram 
apenas ,a corlia de gl6ria atribuida aos 
vencedores, pois a consideravam, - no seu 
espiritualismo - , 0 maiselevado simbolo 
da honra. No entanto, Virgilio cita, e~e
cialmente, as tripodes sagradas, as al'mas, 
as explendidas clamides e os talentos· de 
Duro e prata, com que eram recompensa
dos os vencedores. 

No decorrer dos tempos, os siracusanos 
foram cunhando varias emissoes destas 
moedas, refinando sempre 0 seu estilo, ate 
que atingiram 0 apogeu artistico com as 
gravuras de Evainetas e de KymOn, artis
tas que deixaram a sua assinatura em.mui-
tas das suas pec;as. . 

Quando urn 31bridor de cunhos adquiria 

... 

• 
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Sobrecarregado 1 d./1 Julira, 2 d./.2 J. 
5 d./5 Jo 15 d./15 J. • 

20 d./50 j. e 30 d./100 Julira. 

ROMENIA 

Com. da ExposiC;ao FilateUca. - Bloco re
produzindo os antigos selos de 81 c. 
azul e 10 L. encarnado; prec;o 50 L. 

U. R. S. S. 

125.° aniversario da IS Nitikine: 
40 c. castanho e 1 r . azul escuro. 

(Serie Madeira) 

25 k. verde, 40 k. lilas, 40 k. cinzento esver
deado, 50 k. azul, 1 r. cinzento e 2 r. 

125.° antversario Teatro Academico Ido 
Estado. 

• 40 k. verde, 50 k. encarnado tijolo, 1 r. cas
tanho. 

VENEZUELA 

Com. General Francisco Miranda. 
5 c., 10 C. , 20 c., 1 Bolivar. 
Correio aereo. 
5 c., 10 c., 15 c., 30 c., 1 Bolivar. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO ... 
Travessa das Parreiras, n.O 52-2.0 

(A SANTA MARTA) 

LISBOA - PORTUGAL 

TELEFONE. 53824 

-//-

SELOS PARA COLEC~AO 

ALBUNS 
" MATERIAL FILATELICO 

Forneclmentos por manco-llstas ou 
por remessas a. escolha I 

Cadernos com selos isolados; folhas 
com series completas 

CIRCULARES GRATIS CONTRA PEDIDO 

. so TRATO POR CORRESPONDf!:NCIA 

MERCADO DOS SELOS 
(Continua9Bo da pagina 263) 

quanto desnorteados com a apanc;ao das 
series da Comp.a d e Moc;ambique (correio 
e avili.o 1935) que tern alguns valores em 
pa..pel ligeiramente diferente. Nao temos 
razao par·a preocupac;oes ; verificau-se que, 
dufante a guel'ra, foi feita uma tiragem 
destes vaIores, comp~tamente legitima, 
embora seja provavel que estas varledades 
nunca tenham circulSido. Selos emitidos 
em circuns1Anclas simiJares, das Col6nias 
Alemas, sao reconhecidos em todos os ca
talogos internacionais. Portanto, repeti
mos: nao ha razao para nos preocupar
mos. 

Todos n6s admiramos, na Casa Molder, 
a exposiC;ao da colecC;ao de selos nativos 
da India Portuguesa, pertencente 810 Ex.mo 
Senhor RJaul Abecassis,. a qual foi premia
da com medalha de Duro na Exposicll.o In
ternacional de Londres. Perante esta ri
queza, 0 coleccianador pequeno e medio, 
podera ter ficado desorientado. 

Analizando mais profundamente eate 
oonjunto, que mereceu ta.o alta distinc;ao 
internacioual, vemos que nao foi a sua ri
queza.. material, mas 'os seus meritos de es
tudo,. que mais largamente contribuiram 
para a medalha. 

o estudo do Sr. Raul Abecassis incide 
especialmente em 3 postas: 

a) descoberta de duas tiragens da emis
sao 1872 s/paopel verg.e, uma com 11 
e outra com 13 linhas s/ 2 centime
tros. 

b) a sobrecarga 5 pequeno ou local a/se
los nativos. 

c) localizac;ao geografica da origem dos 
varios tlpos da sobrecarga de 1883 
(8im. Fer. N.·I 120 a 125). 

A ma:iorla dos selos estudados intima
mente, tern uma cotac;ao nos n/catalogos 
de 500 a 1.000$00. Certamente que ae po
dem fazer estudos multissimo interessan
tes, com selos da India de cotac;ao ainda 
inferior. Nao ha razao para 0 colecciona
dor pequeno e medio, para. nao falar dos 
gran des, peroer a coragem. Ha lugar para 
todos. Eis a maior li!;ao recebida deste con
junto, premiado, nao 86 pela sua riqueza, 
muito grande mas nao insuperavel, mas 
sobretudo pelo enorme valor de estudo fi
latelico. 

INFORMADOR 
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Colec~oes «50TTO MAI'O·R» 
Portugal, Colonias e Brasil 

Em desmontagem e dispersao. 
Recebem-se mancol1stas e responde-se a todos os pedidos de informaQao 

ao caso respeitantes. 

Escrit6rio llilaielico de: 

FERNANDO CASTEL· BRANCO 
MOLEnO DO MffiNHO (Portugal) 

SOcio: The British Philatelic Association, Ltd. - Londres 
'Ilhe American Stamp Dealers Association, Inc. - New York 
Clube Filatelico do Brasil - Rio de Janeiro, etc. 

- Raridades de Portugal e Colonias. 
- Outras grandes colec~oes portuguesas em desmontagem. 
- Selos do Brasil e Estrangeiro. 

Remessas a. escolha e por mancol1sta. Exporta!;ao «por junto:. 
Telegramas: REPREFILA 

TELEFONE: CAMINHA 304 

This is Kenya calling all Collectors, Pen
friends and Hobbyists to join th best" and 
the largest club In East Africa. Club ma
gazine «Rainbow:., published Quartely, free 
to members. Members all over the world. 
Dt:l.es 5/ - or U. S. A. one dollar per year. 

Money accepted in British Money Order, 
and International Reply coupons only. 
Stamps not accepted as payment for subs
cription. 

Write for full details and en':olment 
forms from the Secretary, MOUNT KENYA 
EXCHANGE CLUB. P. O. Box 2329- Nairobi 
- Kenya- Br. East AfrIca. 

CCCC 
Club de Cambios y Correspondencia 

de las Isla~ Ca.narias 
Apartado, 41 Santa Cruz de Tenerlfe 

Isla5 Canarias 

Por su sltuacI6n geogra.f1~a el enla~e 
natural entre los contlnentes. 

Revlsta trimest:al E!n 5 ldiomas. - Nu
mere de muestra e pet1~16n. - Cuota 
anual : 1 d6lar U. B. A. 0 su equlvalen
cia en sellos nuevos en series eompletas 

LE FLAMBEAU 

REVISTA FILAT£LICA :\IENSUAL 
Director Roberto Verlon 20, rile de 8o\'es 

Amlcns, Sommc FRANCIA 
Le facllltara el camblo de sellOB, tarjetas, corres
pondlmcla, etc.. con todos los pe.lses. AnunCloB 
slempre gratis para los suscrlptoreB. Suscrlpcl6n 
anual: 18 cuponea respuesta Internaclon&les. 
Muestra de la revlsta: 30 sellos usados de su pa.fs. 
Toda a revlsta que produduzca eata anunclo 
tendra derecho eol mlsmo espaclo en Le Fla ... l>eau. 

Representante em Portugal - A. J. CamJ)O!f ne~o 
Rua Dlas Ferreira, 36 - COIMBRA-Portug&l 

«TRIPOLITANIA» CLUB 
Para troca de selos e cartoe8-postais Uus

trados entre os colec(:ionadores da Libia, 
col6nias ital1anas e com todo 0 mundo. 

Cada membro recebera. 0 Boletim e tera. 
direito a um anil1ncio de 10 palavras. 

A cota anual e de Escudos 25$00. 30 pe
setas. 1 dolla:-, U. S. A., 9$30, ou 0 equ~va-

Tambem se aceitam selos novos come
moratlvos ou aereos em series ao valor 
facial. 
Prospectos Il'6tls. - SALVATORE BRIGNONE. 
Casell a postale, 42 - GENOVA-SESTRI - lUUa 

, 

, 
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MOEOAS ARCAICAS E CURIOSAS 
Tenho muito prazer em apresentar aos 

meus presados cons6cios, 0 Ex.mo Senhor 
Pedro de 'Carvalho Costa, umamigo que 
trabalhou lado a lado, na confecQao de ar
tigos Que foram publlcados na revista «A 
MOEDA:. . Com conhecimento da sua cul
tura sobre Hist6ria Antlga, estamos certos 
Que ele maravllhara os nossos queridos 
leitores com os seus artigos-estudos, belos 
trabalhos de investigaQao sobre numisma
tlca. 

propoe-se este born amigo continuar a 
publ1car nas paginas do nosso Boletim, um 
expMndido trabalho que principiou, num 
s6 artlgo, em «A MOEDA:.. Damos deste 
trabalho uma palida ideia nesta planlfi
caQao: 

PLANIFICA9AO PARA «MOEDAS ARCAI
CAS E CUR!OSAS" 

Moedas das civilizacoes helenizadas da 
Asia Menor: 

Lydia, Tracia, Caria, Chipre, Pae6nia, 
Clazomene, 'Sarmatla, Ponto Euxino, 
Heraclea, Siria (Seleucidas), Phartia 
(Arsacidas e 'Sassanidas), etc. 

Moedas greg as de Bactria e India Nordeste 

M oedas da Grecia pr6,Pria : 

Egina, Argos, Atenas, Sparta. 

Moedas da Grande Grecia (Sul e Sueste da 
Itdlia) : 

M:oet1as estampadas (Magna Grecla). 
Moedas planas e coladas (Popul6nia, 
etc,). 

Moedas do Estilo grego do Imperio Mace
d6ntco ': 

Autonomas e Rials. 

M oedas egtpcias de esttlo grego : 

Ptolomeus, Lagidas - Alexandria, Ci
rene. 

Moedas dos principios bdrbaros: 

Galla, Brita.n1a, Celtica e Iberia (ante
rlores a conQulsta romana) . 

MoedaJ Judaicas 
M oedas Romanas: 

Republicanas - Guerra Social - Fami
liares,· ·Consularese Colonials. 

Moedas Fenicias e Cartaginezas 

Para que chegue ao conhecimento dos 
associados 'do C. F. iF. a ·quem interessem 
assuntos de numismatic a, reproduzimos na 
integra 0 artlgo a Que aclma se faz refe
rencia da Revista «A MOEDA~, com a 
devida venia. 

H. MANTERO 

(Elementos de Hist6ria e de 
Arqueologia Monetciria) 

A fidalga gentileza do nosso Ex.mo Ami
go, Sr. A. Molder, abrindo-nos as colunas 
da l>equena, mas excelente revista «A 
MOEDA. , proporciona-nos a oportunidade 
de 'Publlcarmos uma ,breve resenha de pe
quenas notas de lhist6ria e de arqueologia 
da moeda. 

Afigura-se-nos que, a par do prazer co
lecionista de juntar moedas, nenhum mal 
fara aos numismatas, alinharem breves 
nOQoes de hist6ria, de arqueo.1ogia, e de 
arte, Que a elas concerne. . 

Be, com este objectivo, pudermos, -
com a nossa modesta contrlbulQao -;:, con
correr para 0 apre~o em que esta Revlsta 
e tlda nos meios numisma.ticos portugue
ses, onde nenhuma pUblica¢ao regular ha
via, dar-nos-emos por compensados do tra
balho de rebuscadores. 

Na verdade, as moedas, - alem do seu 
valor numismatico e intrinseco - , sao ex
celentes documentos hist6ricos e artls
tieos, pois sao elas que, - onde outros do
cumentos falham - , nos llustram sobre 
factos hlst6ricos que os seus cunhos come
moram, ou sobre obras de arte Que 0 tem
po destruiu e de que apenas tern os noticia 
pela reproducao monetaria. 

Nos do.mlnios da hed.ldica, sao ainda os 
' cunhos monetarios que nos elucidam acer
ca das armas dos diversos soberanos e dos 
slmbolos naclonais qos varios povos arcai
cos. 

Etnograflcamente, as moedas documen
tam-nos sobre 0 aperfei~oamento progres
sivo do equipamento agricola e Ind\lStrlal 
das sociedades primitivas. 
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ANUNCIOS , ECON6MICOS 

David Lopes dos Santos - Rua de Be
lem, 48, 1.°, Esq., Lisboa. Troca Portugal e 
Col6nias, Europa e correia aereo universal. 

Sa. Carvalho - LeixOes - Compro, ven
do e troco. Aceito comemorativos e aereos 
mesmo repetidos em qualquer quantidade, 
dou em troca selos estrangeiros. - -
. A. Falcao Sacadura - Caixa Postal, 89 
- Beira (A. O. P.). 

Desejo trocar selos da serie novos de todo 
o mundo. Base Scott, Silombra e Yvert. --- --- -- --

99 cents pagados alcontado 0 Dlis. 2.00 
en buenos sellos usados del pais del inte
resado extrangero solamente no U. S. A. 
es necesario enviar para gozar el prevlle
gio ser un socio del OREGON EXCHANGE 
CLUB 3418 N. CoII1'ffiercial Avenue, 12. -
Oregon U. S. A. -- --

Japon-Lot - JAPAN CALLING! WORLD 
STAMP COLLECTORS CLUB 43 - 5 Na
kacho Urawa. Japan. Yearly fee $ 1.00,300 
large pictorial used or equivalent mint 
commemoratives compl. sets. 

Ask for informations. Pres. Masao Ujl. 
S ELoa = Grande variedade de Portugal 
e Col6nias, a venda na Tabacaria da Rua 
da Prata, 53 - LISBOA. 
C ontre series eompletes neuves de Por: 
tugal et Colonies donne BELGIQUE ·
Colonies - Amerique - Europe - A vion 
monde entier. Reponse in\m6diate auX pre
miers envois de 5.000 francs Yvert et aux 
mancollstes accompagnees des timbres 
pour la repons~. 

H. HENDRIKS - 2. Avenue J. Baeck -
Bruxelles - Belgique. 
P enpals and collecto'-r-s -fr-o-m- all the world 
correspon. and exchange through my Club. 
Prospectus free. State your age and hob
bies. - AAGE SILDING, P. O. Box 238 -
Aarhus Denmark. 

Troco selos do Brasil com todos os pai- I 

ses. Di®onho qualquer quantidade. Base 
Yvert ou Scott 1950. Dou e aceito series 
novas, completas, aereas e comemorativas. 
Aceito 5 a 10 series. CAPITAO VENITmS 
VERAS - Rua Augusto Stefeld, ·33 - Curi
tlba ...!.... Parana. BRASIL. 

------=------~~ Luis do Quental Barbosa Vicente, s6<:io 
n.o 216, agradeee a todos quantos se lhe dl
rigiram a pedir troca de selos, informando 
que devido aos seus afazeres profissiQllais, 
suspende ate nova comunica!;ao a sua cor
respondancia filateUca, com excep!;§.o para 
as trocas em eurso. 

c t .... .,. ..................................... [I 

SELOS 

Compramos e vendem0S 
nas melhorcs condj<;6es 

Mande-nos nota das suas faltas 
e sera alendido jmediatamente 

Se nao reeebe a nossa revista
-preQario, de-llos 0 seu endereQo 

Tudo para filatelia 

Centro FUatelico de Portugal . 
IRIS, LDA. 

Rossio, 45, 3.0 Esq. - Telef. 3070, 

LIShOA 

o \"erdadelro fililtelista nao ntllisa no, sna cor
respond en cia selos de $50 e 1$00, especlalmente 
quando se trate de selos dos tlpos "CaravelaJl. 
E' Inntll pam nm filatellsta uma carta fmn
qneada com selos destes yalores. 

SELOS E ARTIGOS FILATELICOS 
Compro, troco e vendo. Prenro Correio 
Aereo Universal. - A. BORGES DE BRITO 
- Rua S. Francisco Xavier, 23 - Barreiro 
PORTUGAL. 

Vendo Yvert 1949, novo, maior oferta. 
S6cio n.O 741. 

Cambio sellos de Portugal y Co16nias, 
por Espafia y Colonias. Contra 250 · de su 
pais, hasta 10 iguoles de cada tipo, remlto 
125 de Espafia y Colonias dlferentes. Cam
bio con todo el mundo, nuevos y usados. 
NICOLAS MffiANDA - "Amparo, 88, 3.0 -

MADRID - Espanha. 

Joao LourenQo Lopes - Ponte de SOr -
Portugal. - Desire echange de timbres 
tous pays. Reponse assuree. 

• 
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C .o n sui t 6 rio 
CONSULTA N." 1 

(Conclusao) (1) 

3. - QUAL 0 PROOESSO A ADOPTAR 
NO ARQUI,VO DOS EXEMPLARES CO
LECCIONADOS? - 0 processo de arquivo 
dos ,exemplares da coleceao tem de variar, 
como se compreende, consoante se trata de 
carimbos sabre selos destacados ou sobre 
peeas inteiras de correspondencia . . 

Se se trata de selos soltos, poderemos 
utllizar Os classificadores vulgares ou os 
albuns de folhas quadriculadas m6veis. Se 
a coleceao esta em come!;o, e preferivel 0 
classificador. Quando ela atinge certa ex
tensao, convem monta-Ia em folh8.6 qua
driculadas. Em qualquer dos casas, e con
veniente que os salas sejam col ados em pa
pel- de fundo, de preferencia preto, 0 que 
facllmente permitlra a mudan!;a de ordem 
dos exemplares, sem perigo de os estragar. 
E' preeiso nao esquecer que, ao contrario 
do que se passa na colec!;ao filatelica pro
priamente dita, na coleceao de carimbos 
n em sempre e possivel fixar a sua exten
sao, n ao s6 quanto ao mimero de exempla
res que poderemos reunir de cada especie, 
mas tambem quanto as pr6prias especies 
existentes. Ha mais de 20 anos que procuoo 
carimbos portugueses e a cad a passo sur
gem, no campo dos carimbos classicos, es
pecies novas, ate entao inteiramente des
conhecidas. 

As folhas de papel quadriculado devem 
ser de cartol1na forte e de formato medio. 
Eu uso as do Mercado Fllatelico do Norte, 
QJ..le tem as dimensoesde 15 x 25 cms. de 
area ut1l1zavel. 

Como ja flcou dito, eu dieponho no Al
bum os carimbos da estaeao expedidora por 
ordem alfaJbetica das povoa!;Oes e, sempre 
que isso acontece, dentro de cada povoa!;ao 
por ordem cronol6gica dos diferentes tipos. 
Alem disso, como se n§.o conheeem todas 
as especies que poderao ter existido, costu
mo deixar no album espa!;os livres desti
nados a recolher carimbos que se venham 
a deseobrir. 

E menos c6modo 0 arquivo de exempla
res sobre cartas inteiras, sobrescritos, bi
lhetes-po~tais, etc. Ainda aqui se podem 
empregar dois processos distintos. 

NO primeiro utlllzam-se classificadores 
especiais, de rolhas rigidas de grande for
mato. Tive ocasi§.o de ver em Paris uma 
notavel colec!;§.o montada em classifica-

de Mar C 0 f iii ·a 
dores deste genero, constltuidos por folhas 
de cartao de 30 X 34 cms., providas, cada 
uma, de 6 tiras de tela. Se considerarmos 
que cada folha deste classiflcador pod era, 
quando muito, alojar escassa meia duzia 
de.. peeas, de modo a nao prejudicar de
masiadamente a sua visibill<lade, conclue
-se que" este processo e dispendioso e exige 
muito espaeo se .a colec!;ao e relativamente 
consideravel. 

No segundo processo, ut1l1za-se 0 sistema 
de ficheiro, muito c6modo porque nao 
exige grande espa!;o, mas (tue tem 0 incon
veniente de nao tarnar muito visivel a 
colec!;ao. Como as cartas a arquival" sao 
de mtiltiplos formatos, eu costumo, a fim 
de uniformizar 0 conjunto e faciUtar a sua 
manipulaeao, meter cada carta em seu 80-
brescrito transparente. Ut1l1zo, para isso, 
sobrescritos com as dimensoes de 17 X 11 
cms., formato que serve para a grande 
maioria das peeas a arquivar. 

CONSULTA N.o 2 

o Sr. G. A. manda-me uma carta de 1840, 
expedida do Maranhao (Brasil) parp. 0 
Porto e em cujo endere!;o foi aposta a 
marca com legenda «BARRA DO PORTO~ . 
E pergunta qual 0 significado deste ca
rimbo. 

Trata-se dum carimbo portuguas do 
grupo das chamadas marc as de entrada, 
destinadas a indicar, na correspondlincia 
estrangeira, ou 0 pais de origem (por 
exemplo, 0 carimbo «HESP ANHA:.) , ou a 
via seguida (<<TERRA:., «VIA DE MAR:.), 

ou 0 meio ut1l1zado (~P. [aquete] BRIT.o:, 
[.a.nico]), ou ainda, como no caso presente, 
o ponto de penetrai;ao no nosso pais. 

Que eu saiba, a «BARRA DO PORTO:. 
usou-se desde 1829 a 186'9, conhecendo-se 
as seguintes especies: 

1. - Inscri!;ao em tres linhas (<<BAR
RA/DOIPORTO:.) com cercadura 
oval de 40X25- mm. (1829-1834). 

2.-Idem, idem, 37X'25,5 mID. (1834-
-i836). 

3. - Idem, idem, 29 X 21,5 mm. (1839-
-1841). 

4. - Idem, idem, 28 X 15 nun. (n841-
-184'2). 

5. - Idem, cercadura rectangular de 
angulos cortados, com data comple-

(ContinuB nB peglnB 269) 
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SELOS * CATALOG OS * ALBUNS 
Niio compre albuns ou quaisquer acess6rios filatelicos 

sem conhecer as edi!;Oes do 
Casa editora do reputado Catalogo de selos postais de Portugal 
e Col6nias «SIMOES FERREIRA~ e da revista bimestral 

«MERCADO I!'ILATELICO) 
Pe~a 0 nosso cataIogo gratuito de albuns e acess6rios 

R'Ua de Santo Ant6nio, 190-2.° PORTO Telefone P. P. c. 24010 

LE TIMBRE 
Ie plus fort tirage de la presse phllatelique 

europeenne. 

SPECIMEN GRATUIT 

Ll 

L' abonnement 

1 an (12 n.oa) 24 Escudos 

Send 500 stamps of your country. Recive 
500 - U. S. A. Stamps. Good used stamps 

sent promptly 

5 Rue Lamartine 

PARIS IX FRANCE 

Reglement par mandat international. 

A 0 nosso Cl-ube aceitaria agen-
G tes no' estrangeiro e nas Col6nias 
E Portugu,esas, onde ainda os nlio 
N tiver. Os lnteressados, de prefe .. 
T r~nc1a s6cios, devem diriglr-se a 
E Dlrec!;ao para tomarconhecimen-
S to das condi!;oes e regalias de 

ag~ncia. 

• - Notre Club accepterait des 
Agents, a l'etrange'r. A ceux qui 

A seront lnteresses nous prions de 
G nO'Us demander les conditions d'a-
E- gence. 
N - Our Club is searching for 
T Agents. If interested please apply 
S to the Secretary. 

JOSEPH WIEDMAN 
1616 Redfield Street 

La Crof;se - Wls('onsln - U. S. A. 
• ARNALDO RUIVO PINTO DA FONSECA 

TESOURElRO DO C. F. P. 

Uua Basilio Teles. 17, 2.0 - LISBOA 

Donne Port\. gal et Colonies. Accepte des 
timbres de Europe. Yvert ou Zumstein 

M. Q. SOARES GOMES 
PORTO Ai\lBOI;\1 - ANGOLA 

. Troca Angola .por Portugal e Col6nias. 
Deseja correspondentes para trocas de 

novldades. 

HOLLANDIA CLUB 
The leadig international stamp - and 
correspondence club with 2500 members 
all the world. Membership fee yearly 
dollar 1.00 includes quaterly clubpaper 
«HOLLANDIA POSTlI, wbich contains 
members names and addresee8. Jol~ 
now and ask to_day for a free prospe_ 
ctus to the manager: J. A. GIELEN, 

Kardlnaal van R0S8~traat, SO 
DONOEN, (Holland) 
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Emissao comemorativa 
«Fatima» Ano Santo 

Caracteristicas do selo: 

Esta emissao comemorativa e baseada 
num desenho dos Servl!;os Artisticos dos 
C. T. T. felto sobre wna escultura do Mes
tre Leopoldo de AlmeIda e gravado pelo 
Mestre Renato Araujo. 

o sillo tern as dlmensoea-.de 24 X 35,5 mm. 
dent. 11,5 sendo 0 seu fabrico entregue ao 
Banco de Porttigal. 

A melo, representa-se a Imagem da Vlr
gem, coroada e eom uma aureola resplan
descente. De cada lado da imagem, trt!s 
pombas para ela voltadas. Em baixo, a pa
lavra «Portugal» e, sobre e~a em caracte
res men ores, a palavra tFatlma~ . A es
querda, a legenda «Ano Sant;.o 1950:. , dis
posta horisontalmente ,em trt!s linhas. A 
direita a taxa em duas llnhas, a primeira 
com 0 l'llimero cardinal em algarismos e a 
segunda com cEsc.:. ~u «Cent.:.. 

A emissao compreende 10 mllh6es de sll
los, com 0 seguinte plano de valores, tlra
gens e cores : 

$50 - verde seco ...... .. ...... . 
1$00 - sepIa ..................... .. 
2$00 - azul .............. ......... . 
5$00 - violeta .................... . 

2.500.000 
5.000.000 
2.300.000 

200.000 

Nos servicos de InformacOes e Recla
ma!;Oes dos CTT - SIR, estlveram a dls
posl!;ao dos lnteressados, urn carlmbo es
pecial, para 0 1.0 Dla de Emlssao, e bern 
assim, sobrescritos tambem especiais re
latlvos a esta emlssao. 

o 1.0 Dia de Emissao teve lugar em 13 
de Maio P. p . 

PENNA PERALTA 
AVEIRO - PORTUGAL 

Recebo quadras de todo 0 mundo. 
Dou em troea selos avulso, e series novas 

de Po:tugal e Col6nlas. 
Recebo vtnbetas, gelo comerclaI. turlsmo, Ex

POSlcOefl, Cruz Vermelba e pr6-tuberculoso8. 

FRANCISCO C. VIErRA FILHO 
Rua Slio Brnz, 297 Meyer 

RIO DE JANEIRO BJtASIL 
DeseJo troce.s com Universals. Bases: catalogo 
Yvert ou selo por selo. Escrevlrme e sera pron! 

tamente a.tendldo. 

Consult6rio de Marcofilia 
(Con/inUBy80 dB pBgina 267) 

ta, do tlpo do conhecido carimbo 
rectangular datado do Porto, e com 
as dlmensOes de 29,5 X 19 mm. (1843-
-1862). ' 

6. - Carimbo curcular, do mesmo tipo • 
do 1.0 carirnbo cIrcular de data com
pleta, com 0 dHI.metro exterior de 
24,5 mm. (1865-1869). 

Se 0 nosso prezado consulente ou algum 
dos leltores conhecerem exemplares das 
varias especles deste carlmbo com datas 
diferentes das apontadas ou, ate, alguma 
especie niio mencion9:da, multo se lhes 
agradece 0 favor ,1a sua comunlca!;ao. " 

(1) Of. os n.OR 11 e 12. 

ANT6NIO FRAGOSO 

Selos pa ra Colec~oes 
A casa que mais barato vende e a 

que melhor paga! 

CASA DAS CANETAS 
RUA DO ARSENAL, 98 

LISBOA 

HAGASE MIEMBRO HOY 

2500 miembros activos en 103 paises. 
El club mas grande del mundo. 

PACIFIC STAMP & HOBBY CLUB 

P.helan, California, U. S. A. 

Su cuota incluye: Su nombre gratis en la 
gran revlsta de 16 hoj as, que se manda a 

todos miembroscada dos meses. 
Llsta de mlembros. La cuota, que 1n~luye 
III, revlsta es £. 50. U. S. A. 0 el valor en 

series nuevos. 
Procuro correspondentes em Portugal 
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DeseJo troce.s com Universals. Bases: catalogo 
Yvert ou selo por selo. Escrevlrme e sera pron! 

tamente a.tendldo. 

Consult6rio de Marcofilia 
(Con/inUBy80 dB pBgina 267) 

ta, do tlpo do conhecido carimbo 
rectangular datado do Porto, e com 
as dlmensOes de 29,5 X 19 mm. (1843-
-1862). ' 

6. - Carimbo curcular, do mesmo tipo • 
do 1.0 carirnbo cIrcular de data com
pleta, com 0 dHI.metro exterior de 
24,5 mm. (1865-1869). 

Se 0 nosso prezado consulente ou algum 
dos leltores conhecerem exemplares das 
varias especles deste carlmbo com datas 
diferentes das apontadas ou, ate, alguma 
especie niio mencion9:da, multo se lhes 
agradece 0 favor ,1a sua comunlca!;ao. " 

(1) Of. os n.OR 11 e 12. 

ANT6NIO FRAGOSO 

Selos pa ra Colec~oes 
A casa que mais barato vende e a 

que melhor paga! 

CASA DAS CANETAS 
RUA DO ARSENAL, 98 

LISBOA 

HAGASE MIEMBRO HOY 

2500 miembros activos en 103 paises. 
El club mas grande del mundo. 

PACIFIC STAMP & HOBBY CLUB 

P.helan, California, U. S. A. 

Su cuota incluye: Su nombre gratis en la 
gran revlsta de 16 hoj as, que se manda a 

todos miembroscada dos meses. 
Llsta de mlembros. La cuota, que 1n~luye 
III, revlsta es £. 50. U. S. A. 0 el valor en 

series nuevos. 
Procuro correspondentes em Portugal 
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ANUNCIOS , ECON6MICOS 

David Lopes dos Santos - Rua de Be
lem, 48, 1.°, Esq., Lisboa. Troca Portugal e 
Col6nias, Europa e correia aereo universal. 

Sa. Carvalho - LeixOes - Compro, ven
do e troco. Aceito comemorativos e aereos 
mesmo repetidos em qualquer quantidade, 
dou em troca selos estrangeiros. - -
. A. Falcao Sacadura - Caixa Postal, 89 
- Beira (A. O. P.). 

Desejo trocar selos da serie novos de todo 
o mundo. Base Scott, Silombra e Yvert. --- --- -- --

99 cents pagados alcontado 0 Dlis. 2.00 
en buenos sellos usados del pais del inte
resado extrangero solamente no U. S. A. 
es necesario enviar para gozar el prevlle
gio ser un socio del OREGON EXCHANGE 
CLUB 3418 N. CoII1'ffiercial Avenue, 12. -
Oregon U. S. A. -- --

Japon-Lot - JAPAN CALLING! WORLD 
STAMP COLLECTORS CLUB 43 - 5 Na
kacho Urawa. Japan. Yearly fee $ 1.00,300 
large pictorial used or equivalent mint 
commemoratives compl. sets. 

Ask for informations. Pres. Masao Ujl. 
S ELoa = Grande variedade de Portugal 
e Col6nias, a venda na Tabacaria da Rua 
da Prata, 53 - LISBOA. 
C ontre series eompletes neuves de Por: 
tugal et Colonies donne BELGIQUE ·
Colonies - Amerique - Europe - A vion 
monde entier. Reponse in\m6diate auX pre
miers envois de 5.000 francs Yvert et aux 
mancollstes accompagnees des timbres 
pour la repons~. 

H. HENDRIKS - 2. Avenue J. Baeck -
Bruxelles - Belgique. 
P enpals and collecto'-r-s -fr-o-m- all the world 
correspon. and exchange through my Club. 
Prospectus free. State your age and hob
bies. - AAGE SILDING, P. O. Box 238 -
Aarhus Denmark. 

Troco selos do Brasil com todos os pai- I 

ses. Di®onho qualquer quantidade. Base 
Yvert ou Scott 1950. Dou e aceito series 
novas, completas, aereas e comemorativas. 
Aceito 5 a 10 series. CAPITAO VENITmS 
VERAS - Rua Augusto Stefeld, ·33 - Curi
tlba ...!.... Parana. BRASIL. 

------=------~~ Luis do Quental Barbosa Vicente, s6<:io 
n.o 216, agradeee a todos quantos se lhe dl
rigiram a pedir troca de selos, informando 
que devido aos seus afazeres profissiQllais, 
suspende ate nova comunica!;ao a sua cor
respondancia filateUca, com excep!;§.o para 
as trocas em eurso. 

c t .... .,. ..................................... [I 

SELOS 

Compramos e vendem0S 
nas melhorcs condj<;6es 

Mande-nos nota das suas faltas 
e sera alendido jmediatamente 

Se nao reeebe a nossa revista
-preQario, de-llos 0 seu endereQo 

Tudo para filatelia 

Centro FUatelico de Portugal . 
IRIS, LDA. 

Rossio, 45, 3.0 Esq. - Telef. 3070, 

LIShOA 

o \"erdadelro fililtelista nao ntllisa no, sna cor
respond en cia selos de $50 e 1$00, especlalmente 
quando se trate de selos dos tlpos "CaravelaJl. 
E' Inntll pam nm filatellsta uma carta fmn
qneada com selos destes yalores. 

SELOS E ARTIGOS FILATELICOS 
Compro, troco e vendo. Prenro Correio 
Aereo Universal. - A. BORGES DE BRITO 
- Rua S. Francisco Xavier, 23 - Barreiro 
PORTUGAL. 

Vendo Yvert 1949, novo, maior oferta. 
S6cio n.O 741. 

Cambio sellos de Portugal y Co16nias, 
por Espafia y Colonias. Contra 250 · de su 
pais, hasta 10 iguoles de cada tipo, remlto 
125 de Espafia y Colonias dlferentes. Cam
bio con todo el mundo, nuevos y usados. 
NICOLAS MffiANDA - "Amparo, 88, 3.0 -

MADRID - Espanha. 

Joao LourenQo Lopes - Ponte de SOr -
Portugal. - Desire echange de timbres 
tous pays. Reponse assuree. 

• 
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C .o n sui t 6 rio 
CONSULTA N." 1 

(Conclusao) (1) 

3. - QUAL 0 PROOESSO A ADOPTAR 
NO ARQUI,VO DOS EXEMPLARES CO
LECCIONADOS? - 0 processo de arquivo 
dos ,exemplares da coleceao tem de variar, 
como se compreende, consoante se trata de 
carimbos sabre selos destacados ou sobre 
peeas inteiras de correspondencia . . 

Se se trata de selos soltos, poderemos 
utllizar Os classificadores vulgares ou os 
albuns de folhas quadriculadas m6veis. Se 
a coleceao esta em come!;o, e preferivel 0 
classificador. Quando ela atinge certa ex
tensao, convem monta-Ia em folh8.6 qua
driculadas. Em qualquer dos casas, e con
veniente que os salas sejam col ados em pa
pel- de fundo, de preferencia preto, 0 que 
facllmente permitlra a mudan!;a de ordem 
dos exemplares, sem perigo de os estragar. 
E' preeiso nao esquecer que, ao contrario 
do que se passa na colec!;ao filatelica pro
priamente dita, na coleceao de carimbos 
n em sempre e possivel fixar a sua exten
sao, n ao s6 quanto ao mimero de exempla
res que poderemos reunir de cada especie, 
mas tambem quanto as pr6prias especies 
existentes. Ha mais de 20 anos que procuoo 
carimbos portugueses e a cad a passo sur
gem, no campo dos carimbos classicos, es
pecies novas, ate entao inteiramente des
conhecidas. 

As folhas de papel quadriculado devem 
ser de cartol1na forte e de formato medio. 
Eu uso as do Mercado Fllatelico do Norte, 
QJ..le tem as dimensoesde 15 x 25 cms. de 
area ut1l1zavel. 

Como ja flcou dito, eu dieponho no Al
bum os carimbos da estaeao expedidora por 
ordem alfaJbetica das povoa!;Oes e, sempre 
que isso acontece, dentro de cada povoa!;ao 
por ordem cronol6gica dos diferentes tipos. 
Alem disso, como se n§.o conheeem todas 
as especies que poderao ter existido, costu
mo deixar no album espa!;os livres desti
nados a recolher carimbos que se venham 
a deseobrir. 

E menos c6modo 0 arquivo de exempla
res sobre cartas inteiras, sobrescritos, bi
lhetes-po~tais, etc. Ainda aqui se podem 
empregar dois processos distintos. 

NO primeiro utlllzam-se classificadores 
especiais, de rolhas rigidas de grande for
mato. Tive ocasi§.o de ver em Paris uma 
notavel colec!;§.o montada em classifica-

de Mar C 0 f iii ·a 
dores deste genero, constltuidos por folhas 
de cartao de 30 X 34 cms., providas, cada 
uma, de 6 tiras de tela. Se considerarmos 
que cada folha deste classiflcador pod era, 
quando muito, alojar escassa meia duzia 
de.. peeas, de modo a nao prejudicar de
masiadamente a sua visibill<lade, conclue
-se que" este processo e dispendioso e exige 
muito espaeo se .a colec!;ao e relativamente 
consideravel. 

No segundo processo, ut1l1za-se 0 sistema 
de ficheiro, muito c6modo porque nao 
exige grande espa!;o, mas (tue tem 0 incon
veniente de nao tarnar muito visivel a 
colec!;ao. Como as cartas a arquival" sao 
de mtiltiplos formatos, eu costumo, a fim 
de uniformizar 0 conjunto e faciUtar a sua 
manipulaeao, meter cada carta em seu 80-
brescrito transparente. Ut1l1zo, para isso, 
sobrescritos com as dimensoes de 17 X 11 
cms., formato que serve para a grande 
maioria das peeas a arquivar. 

CONSULTA N.o 2 

o Sr. G. A. manda-me uma carta de 1840, 
expedida do Maranhao (Brasil) parp. 0 
Porto e em cujo endere!;o foi aposta a 
marca com legenda «BARRA DO PORTO~ . 
E pergunta qual 0 significado deste ca
rimbo. 

Trata-se dum carimbo portuguas do 
grupo das chamadas marc as de entrada, 
destinadas a indicar, na correspondlincia 
estrangeira, ou 0 pais de origem (por 
exemplo, 0 carimbo «HESP ANHA:.) , ou a 
via seguida (<<TERRA:., «VIA DE MAR:.), 

ou 0 meio ut1l1zado (~P. [aquete] BRIT.o:, 
[.a.nico]), ou ainda, como no caso presente, 
o ponto de penetrai;ao no nosso pais. 

Que eu saiba, a «BARRA DO PORTO:. 
usou-se desde 1829 a 186'9, conhecendo-se 
as seguintes especies: 

1. - Inscri!;ao em tres linhas (<<BAR
RA/DOIPORTO:.) com cercadura 
oval de 40X25- mm. (1829-1834). 

2.-Idem, idem, 37X'25,5 mID. (1834-
-i836). 

3. - Idem, idem, 29 X 21,5 mm. (1839-
-1841). 

4. - Idem, idem, 28 X 15 nun. (n841-
-184'2). 

5. - Idem, cercadura rectangular de 
angulos cortados, com data comple-

(ContinuB nB peglnB 269) 
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Colec~oes «50TTO MAI'O·R» 
Portugal, Colonias e Brasil 

Em desmontagem e dispersao. 
Recebem-se mancol1stas e responde-se a todos os pedidos de informaQao 

ao caso respeitantes. 

Escrit6rio llilaielico de: 

FERNANDO CASTEL· BRANCO 
MOLEnO DO MffiNHO (Portugal) 

SOcio: The British Philatelic Association, Ltd. - Londres 
'Ilhe American Stamp Dealers Association, Inc. - New York 
Clube Filatelico do Brasil - Rio de Janeiro, etc. 

- Raridades de Portugal e Colonias. 
- Outras grandes colec~oes portuguesas em desmontagem. 
- Selos do Brasil e Estrangeiro. 

Remessas a. escolha e por mancol1sta. Exporta!;ao «por junto:. 
Telegramas: REPREFILA 

TELEFONE: CAMINHA 304 

This is Kenya calling all Collectors, Pen
friends and Hobbyists to join th best" and 
the largest club In East Africa. Club ma
gazine «Rainbow:., published Quartely, free 
to members. Members all over the world. 
Dt:l.es 5/ - or U. S. A. one dollar per year. 

Money accepted in British Money Order, 
and International Reply coupons only. 
Stamps not accepted as payment for subs
cription. 

Write for full details and en':olment 
forms from the Secretary, MOUNT KENYA 
EXCHANGE CLUB. P. O. Box 2329- Nairobi 
- Kenya- Br. East AfrIca. 

CCCC 
Club de Cambios y Correspondencia 

de las Isla~ Ca.narias 
Apartado, 41 Santa Cruz de Tenerlfe 

Isla5 Canarias 

Por su sltuacI6n geogra.f1~a el enla~e 
natural entre los contlnentes. 

Revlsta trimest:al E!n 5 ldiomas. - Nu
mere de muestra e pet1~16n. - Cuota 
anual : 1 d6lar U. B. A. 0 su equlvalen
cia en sellos nuevos en series eompletas 

LE FLAMBEAU 

REVISTA FILAT£LICA :\IENSUAL 
Director Roberto Verlon 20, rile de 8o\'es 

Amlcns, Sommc FRANCIA 
Le facllltara el camblo de sellOB, tarjetas, corres
pondlmcla, etc.. con todos los pe.lses. AnunCloB 
slempre gratis para los suscrlptoreB. Suscrlpcl6n 
anual: 18 cuponea respuesta Internaclon&les. 
Muestra de la revlsta: 30 sellos usados de su pa.fs. 
Toda a revlsta que produduzca eata anunclo 
tendra derecho eol mlsmo espaclo en Le Fla ... l>eau. 

Representante em Portugal - A. J. CamJ)O!f ne~o 
Rua Dlas Ferreira, 36 - COIMBRA-Portug&l 

«TRIPOLITANIA» CLUB 
Para troca de selos e cartoe8-postais Uus

trados entre os colec(:ionadores da Libia, 
col6nias ital1anas e com todo 0 mundo. 

Cada membro recebera. 0 Boletim e tera. 
direito a um anil1ncio de 10 palavras. 

A cota anual e de Escudos 25$00. 30 pe
setas. 1 dolla:-, U. S. A., 9$30, ou 0 equ~va-

Tambem se aceitam selos novos come
moratlvos ou aereos em series ao valor 
facial. 
Prospectos Il'6tls. - SALVATORE BRIGNONE. 
Casell a postale, 42 - GENOVA-SESTRI - lUUa 

, 

, 
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MOEOAS ARCAICAS E CURIOSAS 
Tenho muito prazer em apresentar aos 

meus presados cons6cios, 0 Ex.mo Senhor 
Pedro de 'Carvalho Costa, umamigo que 
trabalhou lado a lado, na confecQao de ar
tigos Que foram publlcados na revista «A 
MOEDA:. . Com conhecimento da sua cul
tura sobre Hist6ria Antlga, estamos certos 
Que ele maravllhara os nossos queridos 
leitores com os seus artigos-estudos, belos 
trabalhos de investigaQao sobre numisma
tlca. 

propoe-se este born amigo continuar a 
publ1car nas paginas do nosso Boletim, um 
expMndido trabalho que principiou, num 
s6 artlgo, em «A MOEDA:.. Damos deste 
trabalho uma palida ideia nesta planlfi
caQao: 

PLANIFICA9AO PARA «MOEDAS ARCAI
CAS E CUR!OSAS" 

Moedas das civilizacoes helenizadas da 
Asia Menor: 

Lydia, Tracia, Caria, Chipre, Pae6nia, 
Clazomene, 'Sarmatla, Ponto Euxino, 
Heraclea, Siria (Seleucidas), Phartia 
(Arsacidas e 'Sassanidas), etc. 

Moedas greg as de Bactria e India Nordeste 

M oedas da Grecia pr6,Pria : 

Egina, Argos, Atenas, Sparta. 

Moedas da Grande Grecia (Sul e Sueste da 
Itdlia) : 

M:oet1as estampadas (Magna Grecla). 
Moedas planas e coladas (Popul6nia, 
etc,). 

Moedas do Estilo grego do Imperio Mace
d6ntco ': 

Autonomas e Rials. 

M oedas egtpcias de esttlo grego : 

Ptolomeus, Lagidas - Alexandria, Ci
rene. 

Moedas dos principios bdrbaros: 

Galla, Brita.n1a, Celtica e Iberia (ante
rlores a conQulsta romana) . 

MoedaJ Judaicas 
M oedas Romanas: 

Republicanas - Guerra Social - Fami
liares,· ·Consularese Colonials. 

Moedas Fenicias e Cartaginezas 

Para que chegue ao conhecimento dos 
associados 'do C. F. iF. a ·quem interessem 
assuntos de numismatic a, reproduzimos na 
integra 0 artlgo a Que aclma se faz refe
rencia da Revista «A MOEDA~, com a 
devida venia. 

H. MANTERO 

(Elementos de Hist6ria e de 
Arqueologia Monetciria) 

A fidalga gentileza do nosso Ex.mo Ami
go, Sr. A. Molder, abrindo-nos as colunas 
da l>equena, mas excelente revista «A 
MOEDA. , proporciona-nos a oportunidade 
de 'Publlcarmos uma ,breve resenha de pe
quenas notas de lhist6ria e de arqueologia 
da moeda. 

Afigura-se-nos que, a par do prazer co
lecionista de juntar moedas, nenhum mal 
fara aos numismatas, alinharem breves 
nOQoes de hist6ria, de arqueo.1ogia, e de 
arte, Que a elas concerne. . 

Be, com este objectivo, pudermos, -
com a nossa modesta contrlbulQao -;:, con
correr para 0 apre~o em que esta Revlsta 
e tlda nos meios numisma.ticos portugue
ses, onde nenhuma pUblica¢ao regular ha
via, dar-nos-emos por compensados do tra
balho de rebuscadores. 

Na verdade, as moedas, - alem do seu 
valor numismatico e intrinseco - , sao ex
celentes documentos hist6ricos e artls
tieos, pois sao elas que, - onde outros do
cumentos falham - , nos llustram sobre 
factos hlst6ricos que os seus cunhos come
moram, ou sobre obras de arte Que 0 tem
po destruiu e de que apenas tern os noticia 
pela reproducao monetaria. 

Nos do.mlnios da hed.ldica, sao ainda os 
' cunhos monetarios que nos elucidam acer
ca das armas dos diversos soberanos e dos 
slmbolos naclonais qos varios povos arcai
cos. 

Etnograflcamente, as moedas documen
tam-nos sobre 0 aperfei~oamento progres
sivo do equipamento agricola e Ind\lStrlal 
das sociedades primitivas. 
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Mas todos estes e ainda outros aspectos, 

que sao vastos para tao limitado espa!;o, 
serao objecto, - se nao nos faltar s8ilide. 
tempo e paciencia - , de estudo de maior 
[olegQ. 

* 
Admiradores e am antes da nunca supe

rada Arte Grega, nao poderemos fugir a 
tenta<;ao de Slbrir esta serie, com a descri
<;ao sucinta daq)lelas pe<;as que considera
mos a ccoroa d e gl6ria:. da arte monetaria 
hellenica ou sejam os famosos : 

PENT1i:KONTALITRON ou DECA
DRACHMAS de SYRACUSA 

Syracusa, cidade da costa oriental da 
SIcilia, foi fundada, por volta de 757-A.C: 
por uma col6nla de 'gregos corinthios, sob 
o comando de Archias. 

Originariamente a Sicilia era, - segun
do relata Plinio - , chamada Trinacria, em 
referencia aos seus tres promont6rios, -
Pelorus, Pachynus e Lilyboeum - , que 
simbolisados por tres pernas ligadas, -
triqueta -, serviram de tipo monetario as 
mais remotas moedas siracusanas. 

Em 480-A.C. para comemorar a vict6ria 
sobre os cartaginezes de • Hamilcar, junto 
de Himera, cidade da costa norte daquela 
llha, e cunhado 0 famoso Demareteion que 
recebeu este nome em hOII!.enagem a bela 
rainha D6Plarete, esposa de Gelon I, tira
no de Gelas, que em 486-A.C. se apoderara 
da cidade e en tao a governava. 

Estes decadrachmas de prata, com 0 peso 
de 10 drachmas do sistema monetario atico 
equivaliam a 50 ditrae:. ou libras, sendo a 
ditra:. 0 padrao de cobre do sistema mo
netario nativo. 

Dai 0 serem tambem denominados cPen
tekontalitron:. ou 50 clitrae:. de peso em 
cobre, e conhecidas em termiItologia nu
mismatica sob a designa<;ll.o de cmedalhoes 
sicilianos:.. 

Arethusa reeebia honras divinas dos si
racusanos como deusa da Primavera ou 
ninfa da Fonte de Arethusa, a qual, - se
gundo descreve 8trabao - , formando urn 
pequeno lago piscOso, dava origem a urn 
rio que desaguava .no Mediterraneo. 

E', pois, a cabec;a desta deusa, com os 
cabelos graciosamente anelados que ocupa 
o campo do anverso destas moedas, enqua
drada por golfinhos em curvas elegantissi
mas e encimada pela inscri<;ao grega 
(SYRAKOSION), de Syracusa 91], dos sl
raeU$l;I.Ilos. 

Ainda segundo outros autores, esta ca
bec;a deve atribuir-se a Ceres ou Proser-

pina, deusa das colheitas, em referencia a 
natural fertilidade da llha, en tao, como 
agora, conslderada 0 celeiro da Its.l1a. 

o reverse destas moedas pode conside
rar-se como a obra-prima da arte da gra
vura monetaria grega. 

Representa uma quadriga conduzida por 
um auriga, coin os cavalos em pleno galo
pe, comemorando a returnbante vit6rla 
alcan!;ada pelo tirano Gelon e seu irmao 
Hieron, na 73.a olimpiada, em 488-A.C. 

A gravura deste cunho, nao obstante . a 
sua r eduzlda escala. e tratada com urn tao 
ele'tado sentido artistlco, que se pode com
parar ao que Phldias imprlmiu nas meto
pes do Parthenon. 

A sugestao de movimento e a extraordi
narla perspectiva dos qua.tro cavalos, sao 
bem pr6prias do explendor que a arte hel-, 
lenlca tlnha entao atingido em todos os 
sectores artistlcos, incluindo 0 da gravura 
dos cunhos monetarios. 

E' 0 grande V 8eculo grego, em que 0 ex
plendor, a pujanc;a e a requintada conce:p
c;ao artistic a, tanto se manifestam nas pe
quenas pec;as, - como sao as moedas - , 
como nas grandes estatuas da Aer6pole ! 

A graciosa figura da Victoria Alada co
roando 0 corredor, lembra-nos, como atras 
dissemos, os triunfos obtidos nos jogos 
desportivos, pelos concorrentes das cida
des que cunhavam moedas com este slm
bolo, e a exibic;ao, na parte inferior do re
verso, das pec;as do equipamento dos cor
redores (c6ta, elmo, lanc;a, escudo e gre
vas), acompanh8ldos da palavra grega 
(ATHLA), em dialecto d6rico, signiflcan
do premio, confirma a asserc;ao de que as 
emissoes destes decadrachmas nao tinham 
apenas os objectivos da comemora!;ll.o his
t6rica ou de suprir as necessidades econ6-
micas dos estados emissores, mas pl'inci
palmente, 0 de servirem de galardao na
cional da vit6ria desportiva, embora Pin
daro e outros auctores gregos se refiram 
apenas ,a corlia de gl6ria atribuida aos 
vencedores, pois a consideravam, - no seu 
espiritualismo - , 0 maiselevado simbolo 
da honra. No entanto, Virgilio cita, e~e
cialmente, as tripodes sagradas, as al'mas, 
as explendidas clamides e os talentos· de 
Duro e prata, com que eram recompensa
dos os vencedores. 

No decorrer dos tempos, os siracusanos 
foram cunhando varias emissoes destas 
moedas, refinando sempre 0 seu estilo, ate 
que atingiram 0 apogeu artistico com as 
gravuras de Evainetas e de KymOn, artis
tas que deixaram a sua assinatura em.mui-
tas das suas pec;as. . 

Quando urn 31bridor de cunhos adquiria 

... 
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Sobrecarregado 1 d./1 Julira, 2 d./.2 J. 
5 d./5 Jo 15 d./15 J. • 

20 d./50 j. e 30 d./100 Julira. 

ROMENIA 

Com. da ExposiC;ao FilateUca. - Bloco re
produzindo os antigos selos de 81 c. 
azul e 10 L. encarnado; prec;o 50 L. 

U. R. S. S. 

125.° aniversario da IS Nitikine: 
40 c. castanho e 1 r . azul escuro. 

(Serie Madeira) 

25 k. verde, 40 k. lilas, 40 k. cinzento esver
deado, 50 k. azul, 1 r. cinzento e 2 r. 

125.° antversario Teatro Academico Ido 
Estado. 

• 40 k. verde, 50 k. encarnado tijolo, 1 r. cas
tanho. 

VENEZUELA 

Com. General Francisco Miranda. 
5 c., 10 C. , 20 c., 1 Bolivar. 
Correio aereo. 
5 c., 10 c., 15 c., 30 c., 1 Bolivar. 

DOMINGOS DO SACRAMENTO ... 
Travessa das Parreiras, n.O 52-2.0 

(A SANTA MARTA) 

LISBOA - PORTUGAL 

TELEFONE. 53824 

-//-

SELOS PARA COLEC~AO 

ALBUNS 
" MATERIAL FILATELICO 

Forneclmentos por manco-llstas ou 
por remessas a. escolha I 

Cadernos com selos isolados; folhas 
com series completas 

CIRCULARES GRATIS CONTRA PEDIDO 

. so TRATO POR CORRESPONDf!:NCIA 

MERCADO DOS SELOS 
(Continua9Bo da pagina 263) 

quanto desnorteados com a apanc;ao das 
series da Comp.a d e Moc;ambique (correio 
e avili.o 1935) que tern alguns valores em 
pa..pel ligeiramente diferente. Nao temos 
razao par·a preocupac;oes ; verificau-se que, 
dufante a guel'ra, foi feita uma tiragem 
destes vaIores, comp~tamente legitima, 
embora seja provavel que estas varledades 
nunca tenham circulSido. Selos emitidos 
em circuns1Anclas simiJares, das Col6nias 
Alemas, sao reconhecidos em todos os ca
talogos internacionais. Portanto, repeti
mos: nao ha razao para nos preocupar
mos. 

Todos n6s admiramos, na Casa Molder, 
a exposiC;ao da colecC;ao de selos nativos 
da India Portuguesa, pertencente 810 Ex.mo 
Senhor RJaul Abecassis,. a qual foi premia
da com medalha de Duro na Exposicll.o In
ternacional de Londres. Perante esta ri
queza, 0 coleccianador pequeno e medio, 
podera ter ficado desorientado. 

Analizando mais profundamente eate 
oonjunto, que mereceu ta.o alta distinc;ao 
internacioual, vemos que nao foi a sua ri
queza.. material, mas 'os seus meritos de es
tudo,. que mais largamente contribuiram 
para a medalha. 

o estudo do Sr. Raul Abecassis incide 
especialmente em 3 postas: 

a) descoberta de duas tiragens da emis
sao 1872 s/paopel verg.e, uma com 11 
e outra com 13 linhas s/ 2 centime
tros. 

b) a sobrecarga 5 pequeno ou local a/se
los nativos. 

c) localizac;ao geografica da origem dos 
varios tlpos da sobrecarga de 1883 
(8im. Fer. N.·I 120 a 125). 

A ma:iorla dos selos estudados intima
mente, tern uma cotac;ao nos n/catalogos 
de 500 a 1.000$00. Certamente que ae po
dem fazer estudos multissimo interessan
tes, com selos da India de cotac;ao ainda 
inferior. Nao ha razao para 0 colecciona
dor pequeno e medio, para. nao falar dos 
gran des, peroer a coragem. Ha lugar para 
todos. Eis a maior li!;ao recebida deste con
junto, premiado, nao 86 pela sua riqueza, 
muito grande mas nao insuperavel, mas 
sobretudo pelo enorme valor de estudo fi
latelico. 

INFORMADOR 
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NOVIDADES 
ALEMANHA 

1.0) Bade '- 'Com. U.P.U. 20 pf castanho, 
30 pf azul. • 

2.°) Berlim - Com. Goeth 10 pf. verde, 
20 pf vermelho e 30 pi azul. 

3.°) Zona Sovietlca - Com. U.P.U. 50 pf 
azul - Dia do sEllo 12-3 pi negro. Cor
reios 12 pi azul e 30 pi vermelho. 

4.°) Bizona - Com. U.P.U. 30 pi azul ll
tramar. 

5.°) Reno Palatlnado - Com. U.P.U. 20 
pf vermeTho acastanhado e 30 pi azul. 

6.°) Wutemberg - Com. U.P.U. 20 pi cas
ta.nho e. 30 pf azul. 

ARGENTINA 

Com. U.JP.U. 25 c. verde. 
Correio aereo: Com. Campeonato tiro 75 c. 

castanho, tlragem 3.000.000. 

AUS'VRALIA 

Com. John Forrest 2 1/ 2 p. castanho aver
melhado. 

Armas Comunidade, Libra 1 £. 

AUSTRIA 

Costumes Populares. 
40 b. verde, 80 g. vermeTho e 90 g. violeta. 
pia do selo 60+15 g. castanho. 
Com. Karl M1l1ocker 1 sh. azul. 

'CHECOSLOVA!QUIA 

Com. 51.0 Campeonato Checo de Ski. 
1,50 c. cinzento azulwdo. 
3 c. castanho - averm. amarelo. 
5 c. azulado. 

COREIA 
, 

Com. T,7.P.U. 15 W., encarnado, amarelo e 
azul, tlragem 1~0.000. 

EBP-ANHA 

Com. U.IP.U. 50 c. cl15tanhd avermelhado. 
75 c . . ·lltramarino. 
Correio Aereo - Com. U'p.U. 4 ps. verde 

azeltona escuro. 

U. S. A. 

3 c. Com. Grande Exercito da RepUbUca, 
vermelho carmim. 

3 c. Com. Edgar Poe - IUas. 
Correio aereo Com. U.P.U.: 
15 c. azul claro. 
10 c. violeta. 
25 c. rosa. 

FRANQA 

Dla do selo 15 + 10 f. verde azulado, ta
IhO' doce, tlragem 100.000. 

(25.° Aniversa.rio da Ligac;ao AerO-Postal 
'- Casablanca Dacar). 

GRA-BRETANHA 

Barbados - serie vistas. 
1 c. cinzento, 2 c. verde, 3 c. ~astanho, 

4 c. carmim, 6 c. azul, 8 c. azul pur
pura e castanho, 12 c. azul sepia, 24 c. 
encarnado e preto, 48 c. violeta, 60 c. 
verde, encarnado e azeitona, 2.40$ 
preto, 1.20$. 

BORNEO NORTE 

Serie vistas. 
1 c. encarna'Clo e castanho, 2 c. turquesa, 

3 c. verde, 4 c. purpura, 5 c. violeta, 
8 c. escarlate, 10 c. cOr de amelxa, 15 c. 
azul lltramar, 20 c. castanho, 30 c. 
.bistre, 50 c. carmim, 1.00$ laranja, 
2.00$ azeitona, 5.00$ esmeralda, 10.00$ 
azul. 

HUNGRIA 

Serie Centenario do Poeta Sandor Petfi 
reimpressa em cores dlferentes, 40 f. 
castanho, 60 f. encarnado, 1 ft. verde. 
Tlragem 2.000.000. 

I!NDIA 

aerie Com. da proclamacao da RepUblica. 
2 a. encarna.do, 3 1/2 a. azul, 4 a. vloleta. 
Correia aereo - 12 a. cMtanho escurQ. 

JUGOSLAVIA 

Correio aereo - selos aviao Vajer ...... STT 

, 
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boa reputac;a.o artistlca, nao restringia a 
sua actividade a cidade onde normalmen
te residia, pOis varias cidades disputavam 
a honra de que os seus cunhos monetarlos 
fossem obra de tais artistas. 

Evainetos grava simultaneamente para 
Syracusa, Catania, Reghio e Camarina, e 
Kymon abriu cunhos para Messania e Sy
racusa. 

A estes artlstas era concedido, pelas ci
dades, 0 previlegio de assinarem as suas 
obras monetarias, previlegio que se gene
rallzou entre os gravadores da 'Sicilla e da 
Grande Grecia, desde os flns do Seculo V 
A. C. ate meados do Seculo IV-A.C. 

E' de sallentar que este facto e extrema
mente raro nas moedas da Grecia Pr6pria 
e nas das cidades helIenicas da Asia Me
nor, pois s6 excepcionalmente se verifica 
nelas a assinatura do artista. 

Arist6xenos, Kleudoros, Herak.lidas, PrO
kles, etc., etc., foram outros grandes abri-

.. dores de cunhos monetarios que floresce
ram na Sicilia e nas col6nias gregas da 
Italla, durante este petiodo aureo de arte 
grega, mifttt nao obstante terem vivido na 
epoca da prepondera.ncia da escola ate
niense de Phidias, a estreita relac;ao da 
concepc;ao, do ideal e da expressao artis-

tica das suas obras, com 0 pouco que resta 
dos originais dos escultores da escola de 
Argos, ~eva-nos a fIliar as suas pec;as gra
vadas, na escola d6rica de Polyc~to. 

BIBLIOGRAFIA 

- H. N. Humphreys - Coin Collector's 
Manual - Lona. 1853. 

- F. Lenormant - Monnais et Medailles 
Paris - S i d. 

- A. Ricci - Monete Grecke - 1917. 

- G. Glotz - Hist. Econ. ' Grecia - Lx. 
942. 

- Museu Arqueol6gico de Madrid - Ca
talogos de 1925 e 1944. 

- J . Babelon - La Numismatique Anti-
que Paris, 1944. 

- W. Durant - The Story of Civilizatio 
- N. ~. 1936. 
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Cas a F i I ate I jc a J . ELL 

Selos-raros e novidades - Compra e Venda 
Especialisada em selos da India Portuguesa 

Representante das Edic;6es do 

«Mercado Filatelico do ~orte de Portugal>: 
Albuns e Suplementos 

I 
Rua da Prata, IB4 - 2.0 

- LIS BOA 

TELEFONE, 2 3508 



·M 0 E D AS 
Compramos e vendemos numismos para colec-

I 

<;6es, em ourq, prata e cobre; medalhas, moedas ro- • 

• 
manas, gregas e estrangeiras; colonial portuguesas; 

Brasil colonial e Imperio, Literatura Numism6:tica. ,. 

Distribuimos gratuitamente revista-cat6:logo dos 

nossos leil6es mensais em Lisboa e Porto. 
• 

Sec<;ao N umism6:tica da Casa : 

A. MOLDER 

RUA 1.° DE DEZEMBRO, 101 
L s B o A 
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VV H D'l E S A l·E D.N l Y 
F RED. VILLANI 

Rue do Sol eo Rata, 181 

• Telefone, 61.538 

lISBOA - PORTUGAl 

c •••• ~ •••••••••••• ~ •• " •••••••••••••••••••• ·~ ••••• , ••••••••. e 

MERCADO ' DOS SELOS 
A grande procura de s~los da Uniao Pos

tal Universal, UPU como costumamos abre
viar, tem sido, j.ndubitAvelmente, 0 elemen
to dominante do Mercado filatelico, nos 
Ultimos meses. . 

Algumas destas series, atlngiram ja pre
~os «astron6m1cos:. em relaeao ao seu va
lor facial e 0 caso, muito conhecido entre 
n6s, da emissao das nossas Col6nias, de- . 
monstra claramente que devemos contar 
sem:pre com um awnento de cotaeao. 

o conselho de ' hQje e 0 segulnte: se se 
interessa pelo conjunto da UPU, compre. 
todas as novas emissOes, na primeira opor
tunidade que as veja. Tente comprar hoje 
as series que alnda faltam na sua colec~ao, 
porque amanha os preeos pOdem ser dlfe
rentes, provtivelmente mals altos. 

o interesse universal par este conjunto 
tent produzldo - a emissao das Co16nias 
o confirma - uma divulgaeao em todo 0 
mundo, muito superior ~ que normalmente 
suoede; isto deu-nos ocasiao de ver1ticar 
que os ~ercados dos respectlvos pal-

, 

ses de origem, nao possuem as quantidades 
necessarias Para 0 seu abastecimento. 

Mesma admltindo a hip6tese de que urn 
dia acaba esta voga da UPU,· as series se
rao sempre um bom valor na sua terra 
natal, e a coleceao, um rico Investimento 
flnanceiro. 

E' sempre bom comprar as novidades, 
logo que elas aparecem A venda; de iniciQ, 
padem adquirir-se por urn valor muito 
81proximado ao faciS/l; mais tarde, a pro
cur a dum valor esgotado inftui no preeo, e 
o coleccion8ldor paga mais caro um exem
plar que podetia ter adquirido na devlda 
altura, em boas condieOes. 

E' oportuno verlficar que series alnda 
lhe faltam e nao se esquec;a de ver tam
bem se ja passui 0 1 Pataca azul, de Ma
cau, selo que tern dado que falar e que 
alnda se pode comprar por um preeo, nao 
muito longe do seu Vialor nominal. . 

Os colecciona<iores ficaram urn tanto OU 

,Continua na pagina 265) 
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Algumas observa~Oes sobre os cunhos dos selos das 
Colonias - , Tipo «corDa» . 

RECTIFICACAO 

Por ter saldo com lnexactl.dao 0 quadro 
publleado no N.D 15 deste «Boletl.m~ e aln
da por ter tido conhecimento ulterior da 
exist6ncla de exemplares que ate entao 
desconhecla, novamente se publica 0 mes
mo quadro, devldamente rectlficado, bern 
como as conclusOes que se lhe segulam : 

I 

1.1 emf~~oo 2.1 emlss~ o I 1869·1870 1881-1885 

0.121/2 0.131/2 0.121/2 0.131 /2 
---

10 rels I I II I II I 

20 rels I I " 
25 rels I I II 

40 rels I I II I I 

50 rf'is I I II I II I - - - --- - -10 reis I I II I I 

20 rels I I II 

25 rels I I II II 

40 rels 

I 
I I 

II I I I 
~ 

50 reis I I I II I 

Asslm, segundo parece : 

- Mudaram 0 cunho «antes) da alter a
!(ao da cOr os valores de : 10 reis, 40 
reis e 50 reis de S. Tome e Principe e 
de 10 reis e 40 reis de Angola; 

- Mudaram 0 cunho cdepois) da alte
ra!(ao da cOr 0 valor de 50 rels de An
gola; 

- Mudaram 0 cunho cao mesmo tempo) 
que a cOr os valores de 20 reis e de 25 
reis de ambas estas Col6nlas. 

Tambem se verivlca que os valores de 
10 reis, 40 reis e 50 reis de S. Tome e Prin
Cipe e de 10 rels e 40 reis de Angola, volta
ram a ser feitos com os cunhos I na 2.& 
emissao, rupesar de ja aparecerem feitos 
com os cunhos II na 1.", 0 que prova que a 
substl.tui!(ao de cunhos desses valores nao 
foi motlvada pelo. estado de desgaste em 
que porventura se encontrassem. r 

E e curioso que os valores de 40 reis de 
S. Tome e Principe e de 10 reis e de 40 reiB 
de AugDla, da 2." emissao, s6 se conhecem 
f·eitos com os cunhos I, embora na 1." emis
sao apare!(am feltos com os cunhos I e II. 

Lisboa, Maio de 1950. 

Jose da Cunha Lama 

Reimpressoes de 1863 
Por urn erro de composi!(ao, 0 artigo do 

Sr. Dr. Carlos Trlnc8.o, publlcado com este 
titulo no N.n 14 do Ano IV do cBoletlm do 
Clube FlllteUco Portugues) saiu detur.pado 
no seu sentldo, numa das suas passagens. 
Referlmo-nos ao ultimo pe:lodo da 1." 
coluna da La pagina da revista cuja ver
dadeira redac!(8.o e a seg;uinte : 

«Sao precisamente os valores mais VUl
gares (5 e 25 r. azul de D. Pedro V. par
tlcularmente 0 segundo), os mais dificeis 
de encontran . 

AGENTES DO C. F. P. 
AQORES - Ponto. Delgado. - GUberto SUva -

... Largo do. Matrlz, 9 e 11. 
ANGOLA - Luanda - Joaqulm DIBS Mota -

Apartado, 676. . 
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenco de Gou-

veIa - Rua dss Dlflculdades. 28-30. 
S. TOME - Joao Paulo R~go TeixeIra. 
TIMOR - D!11 - Anibal RIbas Lopes Pracs. 
ESPANHA - Madrid - Ant6nlo Silgo Pujalte 

- Bloque del P.D Extremadura - Calle Late
ral, 5, 1.0 • 

BRASll.. - RIo de JaneIro - Francisco C. Vieira 
Fllho - Rua Sao Braz. 297 - Meyer. 

BULGARIA - Tolbuchln - Vasil Lazarov -
Ullza 195 - n.D 5. 
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GRAVADORES DE SELOS 
POSTAIS PORTUGUESES 

(ContinuaC;Bo db numero anterior) 

II 
CHARLES WIENER 

1832 -1887 
Nasceu em Venloo (Holanda) a 25 de 

Mar!(o de 1832 e faleceu em Bruxelas a 15 
de Agosto de 1887. Aluno da Academia 
Real de iBelas Artes, de Bruxelas, discipu-
10 de seus irmaos Jacques e Leopoldo, e 
do gravador Oudine, de Paris, foi, na Bel
gica, urn artista de grand ereputacao. No 
conceito de Alphonse Witte (I), 0 talento 
artistico dos irmaos Wiener marcou 0 ter
ceiro periodo da hist6ria da gravura de 
medalhas na Belgica no seculo XIX, pe
riodo qUe vai de 1848 a 1890. 

'Charles Wiener, 0 mais novo da irman
dade, exl.bla ja os titulos de escultOT e 
gravador de ' medalhas de Sua Maiestadp. 
o Rei da Rolanda, membro da Sociedade 
de Artes de Inglaterra, Cavaleiro da 0,:,
dem de Wasa, da Suecia, Cavaleiro da Or
dem da Coroa de Carvalho, da Rolanda, 
e medalha de Duro de Wurtemberg, quan
do, em 1864, Sebastl.ao Bettamio de Al
meida, entao Director da Casa da Moeda 
de Lisboa, se lembrou de convida-Io a vir 
dlrigir uma escola de gravura naquele es
tabeleclmen to. 

Bettamio de Almeida havia exposto ao 
Governo 0 estado decadente da gravura 
na nossa Casa da Moeda, onde 0 primeiro 
gravador Francisco de Borja Freire atln
gira 50 an os de servico e mais de 70 dl:' 
idade e 0 segundo gravador Luis Gonzaga 
Pereira 51 anos de servl!(o e pr6ximo de 
70 de Idade. 

A 7 de Setembro de :864 asslnou-se em 
Bruxelas urn contrato entre 0 Governo 
portugues - representado pelo Conde dp. 

(1) Notas do catalogue des Poincons et Ma_ 
trices du Musee de I'Hotel d es M innaies d e 
Bruxelles - pa.r Alph. de WItte. 

Seisal - e Charles Wiener, em que estp 
se obrlgava : 

1.0 - A dirigir na Casa da Moeda de 
Lisboa uma escola pratica de gravura: 
2.0 - a executar as gravuras necessarias 
13. mesma Casa da Moeda e a Sub-Ins
pec!(ao Geral dos Correios, assim' como to
das as outras que Ihe foss em oedidas pelo 
Governo; 3.n - a Instruir, no espa!;o de 
tr~s anos, pelo menos dois alunos em con
di!(Oes de lhe poderem suceder no cargo : 
4.° - manter-se em exercicio, cumprindo 
todas as obrlgacOes, durante sels anos. 

o seu vencimento era de 720$000 reill 
por ano, e alem disso receberia por cada 
nunC;ao de moeda de ouro, prata ou cobre. 
26$000 reis, par cada nratriz de moeda dp 
prata ou cobre 2$000 rels : por cada. ma
triz de moeda de Duro 3$200 reis: pela re
produ!(ao de cada pungao 12$000 reis. 

Charles Wiener, que deve ter entrado 
em exercicio nos fins do ano ~ 1864, fol 
considerado funcionario da Casa da Moe
da sob as ordens imediatas do director. 

Os dois alunos da nova escola dirigida 
por Wiener for am Vem'inc[o Pedro Mace
do Alves e Eud6x10 cesar Azedo Gneco, 
aos quais, n asua altura, nos referiremos 
detalhadamente. 

Afama de que vlnha precedido, aliada 
ao sestro portuguesissimo - felizmente 
hoje muito atenuado - de nos extasiar
mos perante tudo que Importamos do es
trangeiro, permitiu que Wiener fosse de 
inicio carlnhosamente acolhido em Por
tugal. 

A exposl!(ao promovida pela Sociedade 
promotora das Belas Artes em 1865 con
correu com 55 medalhas e moedas de sua 
autoria, das quais 86 duas de assuntos por
tugueses: - r everse de uma moeda de 
5$000 reis, e medalha (talvez selo branco) 
do Credito Predial Portugue8, e ainda 
com tres medalhOes em gesso, u mdos quais 
com a efigie do escritor e jornalista An
Mnio Augusto Teixeira de Vasconcelos. 

Na exposi!(ao de 1866, promovida pela 
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mesma Sociedade, v{)ltou a expor. Desta 
vez 11 trabalhos de gravura, e entre eles: 
urn retrato de El-'Rei D .. Luis, .a medalha 

da Exposil;ao Internacional da cid'ade do 
Porto, e .a Medalha da Sociedade Promo
tora de Belas Artes em Portugal. Foi neste 
mesmo ·certame que figurou, com outros 
quatro,o medalhao em g~sso com a efigie 
do gravador da Casa da Moeda Francisco 
de Borja Freire, a que ja noutro lugar nos 
referirnos (2). 

Wiener nao chegou, porem, -ao termo 
do. contrato, pois foi forcado a rescindi-lo 
em Junho de 1867. E' ·que, a despeito das· 
qualidades que {) haviam imposto Ii admi
ra!(ao dos seus contemporAneos belgas, ele 
nao foi feliz nos trabalhos que executou 
em Portugal. 

A cunhagem da rnoeda de Duro de D. 
LUis constltuiu para ele urn desastre. 0 
busto do soberano foi de grande dlficul
dade para 0 artista, e as ensaios dos 
cunhos arrastaram-se por muito .tempo, 
sempre com insucesso, nao obstante a ne
cessidade que havia de pOr em circulaeao 
a moeda -do novo reinado. 

Em Outubro de 1866 0 Jornal do Porto 
publicau um artigo do seu correspondente 
em Lisboa em que este relatava urna vi
sita a Casa da Moeda e punha em foco a 
circunstAncla de Wiener, em dois anos de 
contrato, nada haver feito daquilo a que 
se comprometera. 

o .artista estomagou-se e pediu expllca
!(oes ao jornal, mas este manteve as suas 
anteriares aflrma!(oes. Wiener, obteve, no 
entanto, depois de uma vIsita conciliadora 
a casa do articulista, que este 0 deixasse 
em paz. 

A sua posicao estava porem comprome
ttda e s6 um camlnho se the abria: 0 de 
regressar ao seu ,pais. Foi 0 que fez, possl
venmente em Julho de 1867. 

Antes de partIr fechau a curta correira 
em Portugal com um gesto simpatico, con
fiando ao Director da Oasa da Moeda um 
sobrescrito com 80$000 reis que deveriam 
ser entregues aos seus dois alunos VenA-n
cio Alves e Azedo Gneco, logo que aquele 
funcionario julgasse 0 trabalho dos dois 
moeos dignos de r ecompensa. 

Wiener foi, em Portugal, Cavaleiro da 
Ordem de Cristo, recebeu uma medalha 

(2) Sobre 0 t rabalho de gravura r_l1zado em 
Portugal veja_s e 0 oPUscu lo do Dr. Artur Lamas 
- L e SejOUT d L isbonne d e Charles Wiener, 
donde resplg8.mos multas das n otas aclma re_ 
ferldll8. 

de La classe na Exposicao Internacional 
do Porto em 1865 e ainda outras medalhas 
nas exposicoes organizadas pela Socieda
de Promotora de Belas Artes em Portugal 
nos anos de 1865 e 1866. 

Por sUa morte legou ao Estado belga a 
propriedade de mais de 200 puncbes e 
matrizes de medalhas par ele gravadas, 
que se encontram hoje no Museu da Casa 
da Moeda de Bruxelas e se acham descri
tos no catalogo do mesmo Museu, de pa
ginas 269 a 279. 

* * . * 
Quanto a selos de correio s6 urn se deve 

ao gravador belga: 0 da emissao de D. 
Luis I, de 1866-67, que desenhou e gra
you. . 

o selo, que nao e feio, consta de urn me
dalhao central com 0 perfil do soberano 
em relevo, voltado a esquerda, numa oval 
de perolas ladeada pelas palavras Portu
gal e Correio. Por cima e por baixo a taxa 
inscrlta numa fita recurvada. 

E' em relevo e Imprimlu-se em prem, 
amarelo, bistre, <:armim, verde, laranja 
avermelhado, lilas malva, azul escuro, res
pectivamente para as taxas 5, 10 20, 25, 
50, 100, 120 e 240 reis. 

Esta emissao distingue-se <tas anterio 
res por se ter adoptado um s6 desenho 
para todas as taxas. Com a mesma gra
vura fez-se a emissao de 1867-70 que tem 
mais urn valor: 240 reis, cor lilas malva. 
Foram tambem estes os primeiros selos 
portugueses denteados, para 0 que Se en
comendou em Londres uma maquina de 
perfurar selos de correio, cujo pagamento 
ao fabricante Joseph Fenn, no valor de 
£ 23.4.8 (107$490 reis) , fol autorizado em 
Janeiro de 1'866. 

IContinuB nB pag;nB 282) 
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Exposi~ao Comemorativa 
do Centenario do Selo Espanhol 

Em devido tempO recebemos 0 regula:
mento para a exposieao .comemorativa do 
Centenario da emissao do primeiro selo 
espanhol que se realiza este ano de 12 a 
2 de Outubro pr6x1mo. 

As Inscri!;oes dos filatellstas que dese
j em expor as suas coleccoes, deverao ser 
dirigidas it Sub-comissao da Exposicao. 

Consta-nos que por essa ocasiao sera 
emitida uma seri.c c:Jmemoratlva. 

• 
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Extrato do Relatorio da Gerencia 
de 1949 
(ContinuBc;:iio dB pag;nB 255 

diflculdades, angariando novos associados, 
criando novas regallas, firmando cada vez 
mais 0 bom nome de uma organizacao cuja 
finalidade principal e desenvolver e pres
tigiar cada vez mais a Filatelia Nacional. 

CLUBE FILATELlCO..-DE PORTUGAL 

Balan~o em 31 de Dezembro de 1949 

ACTIVO 

Caixa ................. ... . ........... . 
Cart. Identidade ... ............. . 
M6veis e utensilios ........... . 
Dev·edores e Credores ........ . 
Cotas emltidas ..... ... .. .. .. ... . 
S~los c/ pr6pria ......... .... .... . 
Material Filatellco ............. . 

PASSIVO 

255$34 
32$00 

3.834$00 
627$92 

2.777$50 
927$60 
171$20 

8.625$56 

Cotizacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.777$50 
Devedores e Credores ......... 2.454$38 
Fundo Social ... .... .............. 3.393$68 

8.625$56 

; ::: I 

Sergio W. Sousa - Caldas da ,Sainha -
Portugal. - Coleccionador principiante de 
selos de Portugal, Espanha e Americas. 
Troca, compra e vende selos usados uni
versais. Qualquer quantidade. Correspon
d~ncia amlgavel com colecclonadores d~ 
selos. Permuta de jornais e revistas, com 0 
Brasil e paises latin os referentes a cinema, 
radio e televisao. 

IBERIA CULTURAL FILATELICA (Bar
celona) - Um dos melhores clubes mun
diais de trocas com revista bimestral. -
Anuidade apenas 32$00! - Pedidos ao 
agente: DOMINGOS CORREIA - Rua 
Santana a. Lapa, 40, 1.0 - LISBOA-Portu
gal - Telef. 67319. 

c,. .. • ...... • .... • .. • .. • .. ••••• .... ··~··· .. c 
~ , 

Para seu interesse niio compre 

nem v.enda sem me consultar 

- // -

A. HORTA 
Rua dos Correeiros, 101 - 3.0 

LISBOA 

ENVIE-ME 
1.000 /2.000 selos comuns ou 3.000 francos 

Yvert, e recebera na volta do correio uma 
compensa!;ao vantajosa. 

Remessas registadas 
Franquia filateUca 

EMILIO RODRIGUEZ 
Cabeza de Vaca, 2 

Salamanca - ESP ANHA 

OFEREQO 
30 selos de Portugal de 1940 a 1950, em 

troca de 20 anteriores a 1931. 
Escrever a 

VICTOR M. NNTO 
Arga~il - Portugal 

FILATELISTAS 
Por cada selo da U. P. U. de Portugal de 

1 Escudo dou 3 selos eetrangelros 
2 » » 10» » 
2,5» »20. » 
4 » > 50» » 

AREND LEYENS WIEDAU 
Camlnho }'orno do TeJolOJ 36, 5.0 - LISBOA 
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UMA CARTA 
Do nosso ilustre cons6cio Ex.mo Sr. Dr. 

Alvaro Falcil.o Sacadura recebemos a car
ta que em segulda publicamos e por cujo 
contel1do the ficamos imensamente gra- -
tos. 

~x.mo Senhor 'Presidente da Direc~ao 
do Clube Filatelico de Portugal 

Calculando os grandes encargos finan
ceiros que a prepara~ao das Comemora
~oes Centendrias de 1953 e respectiva Ex
posi~ao Internacional pode acarr.etar ao 
Clube, venho desde ja declarar que elevo 
a minha cota mensal para a import.4ncia 
de 10$00 a cobrar desde Janeiro. 

Assim, pedindo desculpa da minha ou
sadia, apresento a V. Ex.a a seguinte su
gestao a estabelecer de um modo geral -
mas volunMriamente dentro dos desejos 
de cada um. 

A partir de Janeiro seria estabelecida 
volunildriamente "Um aumento de actual 
cota de 5$00, a tim de obter fundos para 
fazer face as seguintes despesas: 

a) - M elhor instala~ao do Clube a tim 
de receber modesta mas condigna
mente todos os assoctados e os re
presentantes estrangeiros. 

b) -Melhorar 0 nosso orgao, auer na 
sua apresenta~do grdf1ca quer no 
contezi.do. 

c) - Come~ar • !azendo propaganda in
tensiva das Comemorar;oes no Es
trangeiro e Col6nias. 

d) - Aumentar a propaganda do 1I-osso 
s~lo pela cImagem" a tim de obter 
uma melhor valorizacdo nos mer
cados internacionais, proveniente 
da mai&r procura. 

e) - Fazer face a todas as outras des
pes as ~previstas, correlativas ds 
alineas anteriores e provenientes 
do encarecimento da vida e das 
taxas postais. 

Da mesma maneira para aumentos dos 
recursos tinanceiros do Clube e maior 
pr01ec~do na vida Nacional, lembro a V. 
Ex.& em virtooe de ser um apaixonado 
pela Numtsmdtica, 0 seguinte: 

a) - Crear desde iii uma seccao de Nu
mismattca no Boletim do Clube 
nos aspectos cienttt1co, cota~oes e 
an'llncios em virtude de nao haver 
no Continente e Imperio qualquer • 
elemento (revista ou pwblicacao) 
sobre estes aspectos. 

E UMA IDEIA 
b) - Caso seja possivel depois de estu

do, uma alteracao dos estatutos 
a fim de permitir a todos os cole
cionadores de moedas a sua ins
cri~ao como s6cios em virtude de 
nunca ter existtdo um Clube desta 
especial~dade, e porque 0 nosso 
meto nao tem capacidade para tal, 
aZem de que um grande numero 
de coleccionadores de selos sao
-no tambem de moedas. 

Caso V. Ex." entenda a bem da causa a 
que tao devotadamente se tem ded1cado, 
pode fazer 0 cuso que quiser> desta in
significante sugestao que outro interesse 
nao tem, senao 0 desejo de melhores cre
sultados" para a nossa Agremia~ao". 

a) ALVARO FALCAO SA-CADURA 
N. R.-A consideraeao dos s6cios do C. F. 

P., submetemos, desta forma a ideia deve
ras simpatica para a nossa Associaeao e 
devemos confessar que ja alguns associa
dos, antes mesmo de recebermos as suges
toes do Ex.mo Sr. Dr. Falcao Sacadura ha
viam voluntariamente elevado as suas co
tizaeoes. E' de esperar que muitos mals 
sigam os exemplos dad os. 

Quanto as restantes sugesoes aJPenas di
remos que v~m ao encontro das resolueoes 
da Direceao do C. F. P. ja neste nlimero 
iniciamos uma seceao de Numisrnatica, 
com a pubUcaeao de urn artigo do distlnto 
numismata Pedro de Carvalho Costa. 

Com a aju'Cla de todos os verdadeiros Fi
latellstas amigos do nosso Clube espera
mos melhorar ·as condieoes de vida da 
primeira Associaeao FllateUca do Pais, 
reunindo a sua volta todos aqueles que a 
coleccionacao em geral se dedicam com 
verdadeiro amor. 

: : 

Echange timbres postes de Portugal 
et Colonies • 

c~ntre des timbres de 
l 'Allemagne, Andorre, Belgique, Bresll , Croatle, 
Espagne, France, Hongrle. ItaUe, Liechtenstein, 
Luxemburg. Pays-Baa Pologne, Rusaie, 8 . Marin, 
Slovaqule, Sul~e, Tchecoslovaquie, Trieste et 

Vatican, seulement c~ntre des mancollstea. 
C~rro francais . 

ARTUR DA SILVA CALADO 
Rua. Pola.ls de S . Bento, 39, 4.0 

LISBOA - PORTUGAL 
C. F. P. 493 et L. E. 10305 
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LEGISLACAO 
Portaria N.D 13:154 

9/5/950 

Manda retirar da circulacil.o os valores 
postais das seguintes emissoes e taxas: 

- SMos Comemorativos dos Navegadores 
Portugueses. • 

-S~los de Homenagem ao Presidente da 
Republica, General Ant6riio Oscar de 
Fragoso Carmona. 

- S~los Com~morativos da Fundal;ao da 
Escola Naval. 

- S~los Comemoratlvos dos Castelos de 
,Portugal. 

- S~los Comemorativos da F.undaeao do 
Banco de Portugal. 

-S~los Comemoratlvos do 3.0 Centenacto 
da Proclamaeao da Pwdroeira de Por
tugal. 

-S~los Comemoratlvos dos Costumas 
Portugueses, 2.1\ serie. 

- S~los Comemorativos do VIII eentena
rio da Tomada de Llsboa aos Mouros. 

-.s~los Comemorativos do II Centenario 
do NascimenW do Beato Joao de Brito. 

-S~los Comemorativos dos Congressos 
de Engenharia e Arquitectura e Expo- . 
sieil.o de Obras PubUcas. 

Determina ainda est a Portaria que os 
s~lO\S lndicados delxem de ter vaUdade no 
prazo de tr~s meses a con tar da data da 
pubUeaeiio, flndos os quais podem ser tro
cados, por outros em circulaeao, nos 1.08 

sectores das Estaeoes Centrals dos Cor
reios de Lisboa e Porto ou nas Tesourarias 
da Fazanda Publica das outras localida
des dentro do prazo de 6 meses a con tar 
da referida data. 

- // 

Portaria N.D 13:158 
10/ 5/ 950 

Cria e manda pOr em clrculaeao s~los 
postals, em homenagem a Nossa Senhora 
de Fatima no Ano Santo de 1950, das ta
xas e .tores e nas quantldades seguintes: 

$50 (verde seco) ..... ... ..... .... .. . 2.500.000 
1$00 (sepia) ........... ... ..... ..... ..... 5.000.000 
2$00 (azul) .................. . .. . . . ...... 2.300.000 
5$00 (violeta) ... .... ................... 200.000 

, 
Portaria N.D 13: 159 

1-0/ 5/ 950 

Cria e manda pOr em cir·culaeao 100.000 
bllhetes postais simples em homenagem 
a Nossa Senhora de Fatima no Ano Santo 
de 1950, com as ' dimensoes de 10,5 X 15 
centimetros, e da taxa de $50, sendo de 
1$00 0 preco de venda ao publico. 

-//-

Portaria N.D 13:164 
15/ 5/ 950 

Manda emitir e pOr em circulaeao nas 
Co16nias, s~l(JIS da franquia postal, ,com 
dois motivos aleg6ricos ao Ano Santo, das 
taxas, cores e quantldades segulntes : 

Cabo Verde 

1$00 - castanho ... ....... ... ..... .. . 
2$00 - azul pardo ............ .. .. . 

Guine 

1$00 - encamaido purpura .... . 
3$00 - verde veronese ......... .. . 

S. Tome e Principe 

100.000 
80.000 

40.000 
40.000 

2$50 - azul cobalto ......... ... ... 40.000 
4$00 - laranja claro .. .... ... ... .. . 40.000 

Angola 

1$00 - violeta ................... ..... 2.000.000 
4$00 - negro ... ...... ... .... .. .... .. .. 1.000.000 

Mor;ambique 

1$50 - laranja forte ......... ...... 1.000.000 
3$00 - azul oriente .. ........... .... 1.000.000 

India 

1 real - amarelo dourBido ...... 1.200.000 
2 Tangas - verde-oliva .. ....... 1.000.000 

Macau 

32 avos - indigo .................... . 
50 avos - carmim ................. . 

Timor 

40 avos - verde 
70 avos - sepia 

160.000 
200.000 

50.000 
50.000 



AP6S LONGA ESPERA, REAPARECERAM OS CONHECIDOS 

ALBUNS DE SELOS DO BRASIL 
Tipos G-IOI e G-I02 

A TUALIZADOS EM NOVA E AMALM.DA EDIC;AO 

Albuns permanentes, completos, ricamente ilWltrados, em dia: 
G-100 tipo popular, 221/ 2 X 27 cm. .................. CI'$ 64,00 
G-101 100 folhas 28 X 30 cm. .. .... .... ..... ............ Cr$ 104,00 
G-102 idemc/ variedaides ................................. Cr$ 148,00 
G-102A de luxo, capa pano-couro. ..................... Cr$ 230,00 

Atendemos mancollstas de quaisquer selos do Brasil , . 
* 

NOVas ALBUNS ARIR6 DE PAfSES ESTRANGEIROS: 

INGLATERRA E IRLANDA .............................. Cr$ 24,00 
HOLANDA ................................................ "'....... Cr$ 32,00 

Albuns em dia, permanentes, ricamente ilustrados, contendo todos 
os selos tipos em1tIdos nesses paises, do primelro ate ao ultImo 

Capas de cartol1na 

* 
ALBUNS DE SELOS DA ALEMANHA 

Capa de cartollna ............................................. Cr$ 69,00 
Capa de papeliio c/ parafusos Internos ............... Cr$ 10400 
Formato maior Tipo G-202 c/ variedades ......... Cr$ 170;00 
G-202A de luxo, capa pano couro ..................... C:$ 220,00 
Estojo para 0 mesmo ....................................... Cr$ 70,00 

* 
ALBUM DE SELOS DA INGLATERRA, IRLANDA, 

HOLANDA E ALEMANHA 

Completo, em dia, llustrado, c/" parafusos internos 
Capa de papeHio, Cr$ 148,00 

BM TODAS AS CASAS DO RAMO 

* 

,,. . 

, 

Atendemos mancollstas sobre selos internacionais e tamMm as liltimas IlOvidades 

* 
FILATtLICAS ARIR6 

CAIXA POSTAL 3703 - RIO DE JANEIRO 

c •• #., ••••••••••••••••••••••••••••••••••• # ••••••••••••••••• 0 

• 
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Uma iniciativa interessante 
da Casa Molder 

Por iniciativa da Casa A. Molder inau
gurou-se no passado dia 23 de Junho a 
Exposic;ao de Coleccao de Selos Nativos da 
IndIa, do distinto filateli'lta Raul Abecassis, 
classificada em Londres com a mais hon
rOsa distincao - medalha de ouro. 

Presidiu ao acto que se reallzou numa 
das salas da referida casa 0 Ex.mo Senhor 
Conde de Folgosa tendo a sua direita Sua 
Magestade 0 ex-Rei Carol da Romenia e 
o Ex.mo Sr. [)r. Carlos Trincao e a sua es
querda 0 Ex.ruo Sr. Conde de Penha Garcia. 

Aberta a sessao 0 Sr. Conde Penha Gar
cia em breves palavras fez e eloglu da co
leccao cuja exposic;ao Inaugurava e que 
tao justamente havia obtldo aquela hon
rosa distinCao 0 que dignificava. 0 seu pro
prietario para quem teve palavras de ras
gado e bem merecido louvor. 

Depois de algumas palavras a prop6sito 
de Filatelia passou-se a sala onde se en
contrava exposta a coleccao em que todos 
os presentes tiveram ocasiao de verificar 
que as eloglosa,s referencias do Ex.mo Se
nhor Conde d,e Penha Garcia estavam aln
da ,aquem das maravilhas que estavamos 
examinando . 

A falta de espaco e de compet~ncia im
pede-\1os de fazer uma discriCao minucio
sa dO's exemplares expostos que, digamos 
de passagem, em interesse excediam em 
muito a nossa expectativa. 

A Casa Molder e em esISeclal ao seu Ge
rente as nossas mais slnceras felicitacoes 
pela fellz ideia de nos proporcionar e a to
dos os filatelistas que se interessam pelas 
colecc;oes especializadas a visita a urn tao 
maravllhoso conjunto e os nossos mals cor
diais agradecimentos pelo convite que nos 
foi dirigido. 
, .......... ~.......... . ..... . 
1.B Exposi~ao Filatelica e Numis
matica Comemorativa do Centenario 

de JUiZ DE FORA «JUPEX» 
Do nosso correspondente no Rio de Ja

neiro chega-nos a noticia que foi lev ada 
a efeito nos dias 31 de Maio a 5 de Junho • 
a 1.a ExposlCao de Fllatella e Numismatica 
na Cidade de «JUIZ DE FORA;" comemo-

Oblitera~oes postais ou simples 
curiosldades Fllatelicas? 

Temos em nosso poder parte de urn en
velope franquiado com alguns s~los de 
Timor, - Libertacao - e em que estes 
estao inut1l1zados a pena, a tinta encar
naJda com a data de 12/7/ 48, naturalmen
te 0 dia em que foram entregues na res
pectiva t;lstacao dos Correios daquela Co-
16nia. 

Ja anteriormente nos tlnham chegado 
as maos outros s~los da mesma. emissao 
e alguns da emissao de Timor soibre Mo
cambique, com lnut1l1zaca.o tambem a 
pena, mas com dois tracos em cruz (ver
tical e horizontal) sem qualquer data; es
tes porem, deslocaidos dos respectivos en
velO{les. 

Ignoramos as razoes que levaram aque
las inutillzailoes, mas temos razoes para 
acredita! que aquele envelope passou pa
los correios e que a obUteracao em ques
tao nao foi estranha a estacao postal em 
que foi recebido ou por onde transitou. 
E' possivel que id~nticas obUteracoes te
nham 100 parar as mlios de outros filate
llstas e seria interessante conhec~-las e 
ainda investigar as causas que the deram 
origem. 

.como se trata de selos que circular am 
quase em seguida a llbertacao da 0016nia 
da ocupaCao j aponesa, seria a falta de 
carimbos nas Estac;oes postais por onde 
tramsitou que obri-garam aquelas Inut1l1-
zacoes ? 

Existem s~los ' de outras emissoes com 
Identlcas dbllteracoes? 

Sao coleclonaveis os selos assim oblite
ra.dos? 

Feitas estas Interrogacoes e, levantada 
a dl1vida, teriamos 0 maior interesse em 
receber respostas que nos facllitassem a 
resoluc;ao deste curioso problema filatellco 
que tanto pode interessar a colecionado
res de selos como de marcas postais. 

M. PEREiRA 

........... ~ .... , ..•..•....•.• 
rando 0 Centenario desta cidade, levada 
a efeito pela «Comissao Fllatellca do Cen
tenario» constitulda para este efeito. 

Logo que tenhamos pormenores do que 
foi este certame filatellco com 0 maior pra
ze~ os transmitimos a.os associados do C. 
F. P. 
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-
A EXPOSI(:AO 

-" 
Desta nossa tao simpatica revista-cata- ' 

logo recortamos 0 seguinte: 

A ExposiCao Fllatelica de Londres deu
-nos uma grande alegria. Nela, estava re
presentado Portugal por trt'ls dos maiores 
coleccionadores portugueses com a honra 
de termos um elemento dentro do seu juri 
e mais ainda, todos ter recebido convite 
especial. Sendo 0 certame maximo da Fi
latelia, a exposiCao Londrina, albergou 
sobre os seus tetos 0 que de mais repre
sentativo houve no mundb, sobre selos. 
As melhores coleccoes de cada pais e os 
grandes conjuntos universais, como 0 de 
B. M. Jorge VI de Inglaterra, ali estavam 
a patentear ao publico 0 que de mais rico 
existe por ese mundo fora. A par da ri
queza, 0 estudo ·e a apresentacao fizeram 
as galas das suas vitrines. 

Portugal nao levou muito ma s: 0 que 
levou, teve honras e deixou-nos de para
bens. 

Alem do professor Dr. Carlos Trincao 
representar 0 noso Pais como membro do 
Juri, 0 que s6 por si constitui honra ma
xima, 0 mesmo llustre filatelista, expos, 
fora de concurso, a sua magnifi<;a colec
Cao de. Portugal continental, tantas vezes 
laureada nas mais altas classiticac;oes em 
certames nacionais e intern~cionais. 

'Comele, 0 Sr. Eduardo Cohen foi das
sificar-se, mais urna vez, com a medalha 
de ouro, levando, nao s6~ente a sua ma
ravilhosa ·Romenia mas, diremos tambem, 
o seu magnifico trabalho, pois ·esta colec
Cao e, mais que ·esplendido agtupamento 
de tudo que ha de preciosa daquele pais 
visto a sua apresentacao ser felt a sabre 
um criterio multo pessoal, e de incansa
vel estudo, tao inteligentemente orienta
do, que satisfaz 0 que de mais exigente 
possa haver. 

Mas, 0 que para n6s e forte motivo de 
grande orgulho enos chega a envaidecer, 
e conseguirmos outra medalha de Duro 

SELO» 
no t~r~eilp compon/JIltte desta 'V'ito'riosa 
equipa! 

o Sr. Raul Abecassis que pela primeira 
vez concorre a uma exposiCao - Exposi
cao Internacional e sobretudo a Londr.es 
- arranca urn premio maximo com a sua 
India Portuguesa, que, valha a verdade, 
e 0 melhor que se tem r-eunido ate nossos 
dias. Nesta colecC;ao estao os principais 
selos de todas as grandes coleccoes que 
tern sido feitas e desfeitas pelos tempos 
fora. Pec;a atras de peca,_vindas por sellS 
pes ou investigadas, perseguidas, procu
radas e encontradas, tanto em Londres 
como em Paris, Bale, Zurich, Bruxelas ou 
outra cidade qualquer, entraram nesta 
bela colecc;ao e formaram 0 que de mats 
lindo se pode imaginar em selos da In
dia, os quais, s6 por si, encantam mel}mo 
os leigos. Junte-se-Ihes os trabalhos de 
investigaC;ao com que 0 seu possuidor tem 
sabido enriquece-Ia. 

Nao duvidamos dela, nunca duvldamos 
d6 seu aprec;o mas, poderiamos recear 
/:lue nao fosse devidamente estimada, 
apesar de ser em Londres. A Inglaterra 
sempre coleccionou a India Portuguesa. 

Sera modestia ou complexo de Inferiori
dade sempre duvidarmos do nosso valor? 
E, ao vermos depois, como ·campeoes, has
tear-se 0 pavilhao de Portugal nos mas
tros da vit6ria, sentimos uma redobrada 
satisfacao - a alegria do premio do nosso 
esforCo e a seguranca do nosso valor. 

Perante este triunfo ;ficaram os con
correntes, n6s e todos os Filatelistas por
tugueses de feUcitacOes. 

Mais ainda, nao sendo portugut'ls, mas 
residindo em Portugal foi tamMm expo
sitor de honra, S. M. 0 Rei Carol da Ro
menia. 

N. R. - E' com a maior satisfacao que 
registamos que os nossos cons6cios n.o 350, 
Sr. Raul Abecassis e n.O 422, Sr. Eduardo 
Cohen, que obtiveram tita honrosa cZas
sificar;ao. 

• 
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lista ~os socios do Clube Filatelico d.e Portugal 
N OVOS S6cios 

792 - Joao Lourenco Lopes - Ponte de 
Sor-Portugal - (M) Po, Fr, Es, T, C, 
V, N, U, 3, 90, Lama. 

793 ~ Dr. Joao Caetano d'Abrunhosa -
Castelo Branco-'Portugal - (M) C. 
N. U. 60. 

794 - Joao Paulo Rt'lgo Teixeira - S. Tome 
B. Tome. Nao troca. 

795'- Capitao Norberto de Sousa da Cunha 
- Rua 'Marqut'ls de Pombal, 12 -
Abrantes-Portugal - (P) Po, Fr, In, 
T, N, U, presentemente s6 troco com 
o estrangeiro, selo por selo au base 
Yvert 1950. 

796 - Mario Joaquim Ant6nio Mel1des e 
Cunha - Rua da Senhora da Gl6ria 
(3. Graca), 163, La, Lisboa-Portugal. 
(·P) Po, T, N, U, 1, 2, 3, 90, 93. 

797 - Dario Brito Marques - Avenida da 
Liberdade, 12 r / c., Esq - Lisboa-Por~ 
tugal - (M) N, U, 60. 

79B - Ant6nio Gomes Faria - Rua Mar
qut'll! da Fronteira, 131, 5.°, Dto. -
Lisboa-Portugal - T, C, N, 11, 3, 90 . 

799 -- Angelo Ca'Valeiro Pinto Bdktos -
Aveiras de Cima-Portugal - (M) 
Po, Fr, Es, In, T, C, V, N, U, 3, 90, 91. 

BOO - Vladimlro Rodrigues Costa - Obras 
do Porto~Peniche-Portugal - (M) 
Po, Fr, Es, T, N, U, 3, 90 de 1949. 

B01 - Luis da Ascenc;ao Franco Duarte -
Peniche-Portugal - (M) Po, Fr, T, 
C, N, U, 3, 90. 

B02 - Koala Stamp & Hobby CI\1b - Cross 
Street-Toorak, S. E. 2 - Victoria
-Australia. 

B03 - Joao Luis Perestrelo - Rua Almeida 
Brandao, 25 - Lisboa-Portugal -
(IP) Po, Fr, In, T, C, V, N, U, 3. 

B04 - Luis Alberto Castelo Branco - Rua 
Filipe Folque, 15, 2.°, Esq. - Lisboa
-Portugal - (M) Po, Fr, In, T, N, U, 
1, 2, 16, 1B, 21, 2B, 3D, 90, ·94. 

B05 --.: Guy de Raimond - Rua da Saude, 
lOB - Setnibal-Portugal - (P) Po, 
Fr, In, Es, T, C, V, N, U, 1, 2, 3 . . 

B06 - Jose Maria Gomes - Terreiro de 
Santo Ant6nio, 5 - Setubal-Portu
gal - (M) Po, Fr, In, Es, T, C, V, N, 
U, 1, 2. 

B07 - Charles Hoyaux Avenida Almi-
rante Reis, 239, 1.", Dto. - Lisboa-

-Portugal - Po, Fr, In, Es, Fl, Ep, 
T, N, U, 1, 2, 3, 90. 

BOB - Capitao Ant6nio Joaquim Abrunho
sa - Rua de Egas Moniz, 157 - Por
to-Portugal - (M) Po, Fr, T, C, V, 
N, U, 1, 2, 90, 93. 

B09 - Manuel Maria Ferreira - Bairro da 
Madre de Deus, Rua 10 n.D 46 - Lis
boa-Portugal - (M) Po, Fr, T, C, V, 
N, U, 1, 2, 93. 

B10 - Vasco de Oliveira da Cunha - Ave
nida Rovisco Pais, 6, ri c. - Lisboa
-Portugal - (P/ M) Po, Fr, In, T, 
N, U, 1, 2,3. 

B11 - Fernando Ant6nio Ferreira da SUva .. 
de Sousa Lobato - Vivenda Artur
lisa-Botica-Loures - Portugal - (P) 
Po, T, N, U, 3, 60. 

S: 2 - Hilario Almarza Pefia - Casas de 
los Maestros, 3 - Burgos-Espanha 
- Po, Es, T, N, U, 60. Oferece 19 e 
20.90 de 1·950. 

B13 - Carlos Manuel de Almeida Saraiva 
- Rua de Martins Sarmento, 11, 1.°, 
Esq. - Lisboa .... Portugal - (P) Po, 
Fr, In, AI, T, N, U, 3. 

B14 - Jose Frederico Gomes de Sousa -
Avenlda Joao Cris6stomo, 53, riC. -
Lisboa-Portugal - T, C, V, N, U, 60. 

B15 - Eng. Manuel Fernando da Silva Cra
vo - Avenida Oswasldb Cruz, 7B 
(Flamengo) - Rio de Janeiro-Bra
sil - (A) T, C, N, 1 e 2 s6mente. Es
pecializado em flUances, varied 'ides, 
erros, denteados e carimbbs. Qua
dras. Da 15.90, 93. 

B16 - Johann Bikula - Rua Itaqueri, 73 
(Belenzinho) - S. Paulo-Brasil ~ 
(lM] Po, Al, T, C, N, U, 10, 15, 24, 30, 
Chile, Austria, 90. 

B17 - Joseph Arra - P. O. Box, 1257 -
Istambul-Turquia - (A) Fr, In, Es, 
It, Turco, T, N, U, 3, 4, Cruz Verme
lha, 62, 63, 64, U. P. U. 

B1B - Francav!lho - Caixa Postal, 435 -< 
Rio de Janeiro-Brasil - (M) Po, T, 
C, V, N, U, 3, 61, 90. 

B19 - Ca,pitao Vinitus'de Campos Veras -
Hua Augusto Stelfeld, 33 - Curitiha
-Parana-Brasil - (A) Po, Fr. In, Es, 
Al, It, Ep, T, C, N, 3, 4, 63, 62, ate 10 
de cada, 90, 91 ou valor facial. 

S20 - Jorge -Tavora Gonc;alves - Travessa 
do Pina, 26 - Funchal-Madeira -
(M) Po, Fr, Es, T, U, 3, 60, Postais E' 
revistas turisticas, 90, 94. 
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• 821 - Alberto Dias Menezes - Caixa Pos- 837 - Jose Carlos Teixeira da Fonseca -
tal, 49 - M~amedes-Angola - (M) oCampo da Feira, 299 - Vila Nova de 
Po, Fr, In, T, N, U, 3, 90, 94. !Famallcao-.Portugal - (M) Po, T, 

822 - Jose Calheiros - Avenida Sid6nio U, 3. 
Pais, 26 - Llsboa-Portugal - (M) 838 - Silvio Amolim Ferreira - Avenida 
Po, Fr, Es, T, N, 3, 64 novas, 90. Atlantica, 434 - Apart. 12 - Rio de 

823 - Jose Marques. de Mlltos - Largo Dr. Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, T, N, 
Mario Pais de Sousa - Santa Comiba de prefer~ncia, U, 3, 90. 
Dao~ortugal - (M) Po, T, C, V, N, ' 839 - Dimltar Pakusew - PI. Swoboda, 16 
U, 3, 90, 94. - TolbuchIn - Bulgaria - (M) Fr, 

824 - Mademoiselle Angelina Playa Gesti Bulgaro, Romeno, Russo, T, 'N, U, 3, 
Avda. Ej erclto Espanol, 29 - Saba- 60, 69, Musica, 90, 96. 
dell-Espanha - Po, Fr, Es, CataHio. 840 - DImitar Ivanov Stefanov - St. Mi-
60, 70, postals, 90. hailowskl, 25 - TolbuchIn-Bulgarla 

825 - Dr. Jose Correia de alcAntara - Co- - (A) Fr, In. AI, Turco, Romeno, 
Iegio de S. Jose - Mangualde-iPor- Russo, T, C, V, N, U, 3, 60, 64, Cor-
tugal - (M) Po, T, C. N, U, 3, 93, 94. respond~ncia intima, comercial e 

826 - Artur Nobre - Rua do Sol ao Rato, com senhoras. 96. • 
36, 2.0 - Lisboa-Portugal - (M) Po, 841 - Dr. Paskal Ghencef;f - Ghen~ral 
T, N, U, 3. Todorow, 2 - TolbuchIn-Bulgaria -

827 - M. M. Dantas JunIor - Rua Conde (M) Fr, In, Al, Russo, T, C, N, U, 3, 
de Bomfim, 1337 - RIo de Janeiro- 60, 64J Correspond~ncia intima e co-
-Brasil - (M) Po, Fl', In, T, N, U, mercial. 
3, 90, 91. 842 - Luis de Maeedo - Rua dos Fanquei-

828 - Wilson Siegle - 24 de Outubro, 1566 ros, 45 - Lisboa-Portugal - (M) Po, 
- Porto Alegre-Brasil - (P) Po, 3, Fr, Es, T, N, 3, 90. 
60, 6l. 843 - llidio Correia dos Santos LiIlla -

829 - Jose Ruy Maria dos Santos - Rua Hotel Turismo - Caixa Postal, 21 -
do Loureiro, 67, 3.0 

- Coimbra-Por- Luanda - Angola - (M) T, N. U, 
tugal - (P) Po, Fr, Es, T, N, U, 2, Mancolista, 1,2, de prefer~ncia, 3, 90. 
10, 24, 28, Chile, 90, 94. 844 - Nuno Manuel de Sousa Ca.Pvalho -

830 -,Carlos Emerson - Rua Silveira Mar- Avenlda 5 de Outubro, 4 - RIo Maior 
tins, 157 - Caixa Postal, 1250 - Rio -,Portugal - (1M) Po, Fr, In, Es, T, 
de Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, Es, U, 3, 90, 94. 
T, N ,U, 3, 90. 845 - Jose Manuel Vasconcelos Costa Ri-

8:31- Jose FIgueira Chaves - a/c Banco beiro - Rua Pascola de Melo, 75, La, 
da Madeira .. Funchal-Madeira - Dto. - Llsboa-'Portugal - (P) Po, 
(P) Po, Fr, In, Es, T, C, V, N, U, 3, Fr, In, Es, T, C, N, U, 3, 94. 
90, 94. _ 846 - Jose Eduardo Paixao Carvalhais -

832 - Ant6nio Mendes Fontes - Rua Ma- Rua dL.P.enh.a .de.. ,Eran~,-9-7" ,V, 
jor-Gama, ~5 - corlimoa-EStaa~o----;E:;'s~q"'-. -'- Lisiboa-J'ortugal - (P) Po, 
de Mato Grosso..iJ3rasil - (A) Po, Fr, Fr, In, AI, T, C, N, U, 3, 94. 
In, Es, It, T, C, ¥, N, de prefer~ncia, 847 - A. Borras Flguls '- Qalle Dr. Pulg, 
U, I, 2, 6 do SuI, 15, 16, 19, 21, 24, 8 bis - Sabadeli-Espanha - (M) 
28, 30. Fr, Es, T, N, U, 1 e 2, da 19. 90. 

833 - Emilio Albertotti - Caixa Postal, 79 848 - Aage Silding - Box, 238 - Aarhus-
- Rolandia ... Norte Parana-£rasil - -'Dinamarca - Clube Fllatellco -
(M) Po, It. Es, Fr, T, C, V, N, U, 3, Al, in, 60. 
90 de 1949 e 1950. 849 - Fernando RIbeiro Os6rio Alves 

834 - AIlt6nio Melio Jl\lnior - Rua Jacques Rua de Santo Ant6nio, 77 - Vila . 
Felix, 197 - Taubate-S. Paulo-Brasil Nova de Famalicao-Portugal - (P) 
- (M) Po, Fr, Es, T, C, V, N, U, 3, Po, T, N, U, 3. . 
90. 850 - Jose Manuel Leite Soares - Rua da 

835 - Ernesto Augusto de Oliveira Gomes Penha de Franl;a, 246, 1.°, Esq. -
- Rua Camarlsta Meyer, 29 - Rio Lisboa-Portugal - (P) Po, Fr, In, Al, 
de Janeiro-Brasil - (M) Po, Fr, In, T, N, U, 3, 93 de H149. 
T, C, V, N, U, 3, 90. 85l -~C;:lovis Juliao Arroyo - Rua de Sao 

836 - Capitao Gualdino Leite da Silva Ma- !Pedro, 27 - Monte Azul-Estado de 
tos - G.A.C.A. 2 - Abrantes-iPor- S. Paulo-BrasU - (P) Po, Fr, Iil, T, 
tugal - (P) Po, Fr, In, T, N, U, 1, 2, C, V, N, U, 3, 90. 
16, 18. 852 - Humberto Gon!;alves Duarte Belo -

• 
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SOCIOS HONORARIOS 

DOS C. F. P. 

Como noutro lugar noticiamos a Assem
bleia Geral do C. F. P., quis distlnguir as 
Entidades Oficiais do nosso Pais a qu~m 
cabe 0 encargo da emissao dos s~los pos
tais, escolhendo-as para s6cios honorarios 
do re"ferido Clube. Queremos refe.:lr-nos 
aos Ex.mos Senhores Eng. Luis de Albuquer
que Couto dos Santos, ilustre Admlnistra
dor Ger·al dos C. T. T. (Correio M6r) e Luis 
Ca.ndido Taveira, meretlssImo chefe dOB 
Servil;os de Val ores Postais da Di:ecl;ao 
Geral do Fomento Colonial. 

Ao Ex.mo Senhor Correio M6r multo ja 
deve a Filatelia Na.cional, espooialmente 
no que se ref ere a valorizal;ao artistica dos 
sMos portugueses. Uma visao rectrospecti
va as emissOes do ContInente, dar-nos-a. 
a ideia do que se tem progredido neste sen
tido. 

Quanto ao Ex.mo Senho: Luis Ca.ndido 
Taveira nao podemos esquecer 0 que eram 
e 0 que sao hoje as emissOes Coloniais. No 
nosso numero anterior focamos p qu.anto 
se havia progredldo no sentldo estetico 
dos nossos s~los Colonials. E se estas ra
zOes nao bastassem outral> se lhes junta
riam. Ao seu incansavel epirlto de colabo
ral;ao deve 0 C. F. P. relevantes servil;os 
que habUl'taram este Organlsmo a ent:ar 
franca e a..ctivamente na propaganda do 
s~lo Colonial, tao deseurado ate flOje. 

A am pRl'tiell-lar;-slmpll'ls-s6ci"o e dns uraIS 
antigos do Clube, quis a Dlrecl;ao deste 
Organlsmo dlstingulr tambem, destacan
do-o dentre os 'demais pela forma com que 
se tem dedicado -a associal;ao a que per
tence e qU,e nunca se cansa de a.ux1llar. 
Trata-se do Ex.mo Senhor Manuel Gouveia, 
portugu~s de lei que ha longos anos vive 
nos Estados Unidos da Ame:Ica do Norte, 
mas a quem a longa aus~ncia nao faz 01-
vidar a sua Patria e os lal;os que a E~a 0 
prendem. De vlsita a Portugal, nao esque
ceu um dos passatempos que mais 0 In
teressam - a filatel1a - .e, procurando 0 
seu Clube, entendeu dever contrlbuir para 
o seu desenvolviInento com um valioso do
nativo. A justa distInl;ao conferlda as en
tidades acima menclonadas, nao pode a 
Dlrecl;ao deste Boletlm deixar de se asso
ciaI', dirlglndo aos primei:os s6cios hono
rarlos do C. F. P. as sli,as mais cordiais fe
lici tal;Oes. 

Emiss_Bo ~ comemorativa 

do Ano Santo 

AND SANTO 

INDIA 

REA L 

Pelos servil;OS de Valores Postais da Di
recl;ao Geral de Fomento Colonial fomos 
informados de uma emisslio Comemora
tiva do Ano Santo que compreende 4 mi
Ihoes de s~los postais distribuldos por to
das as C016nias conforme portaria que 
noutro local publlcamos. 

Os novos s~los obedecem a dois motivos 
diferentes. Num v~m-se os sInos de uma 
Torre replcando festivamente e no outro 
urn Anjo segurando um candelabro de tr~s 
lustres: Fe, Esperanl;a e Caridade . 

Damos hoje aos nossos Associados um 
exemplar - 1 real India Portuguesa -
por onde se verifica 0 cuidado e interesse 
que merecem aos referidos Servll;os as 
emissoes de s~los postais para as nossas 
co16n1 as _ ~ 

Pela serle que nos fol oferecida &qui dei
xamos consign ados os nossos melhorel' 
agradOOIment?s. 

cColeccionar nao e somente a ac~ao de 
reunir um· nllmero maior ou menor de 
objectos, e preciso, tambem, saber esco
lher, ordenar, apresentar, de maneira a 
fazer da sua colec~ao um motivo de eru
di~ao, instru~ao, educa~ao, satisfa~ti.o, nllo 
s6 para si pr6prio, como tambem para to
dos aqueZes a quem se terti a alegria e 0 

orgulho da mostrar:.. 

MAURICE PICARD 

da Academia de FiZateZia Francesa 



Ptigina 256 BOLETIM DO CLUDE FILAT:tLICO DE PORTUGAL 

A london Philatelic Exhibition: 
Razoes do seu Exito 

Per~nte 0 exito retumbante da recente 
exposi~ao filatelica de Londres, ocorre na
tU:almente investigar as respectivas cau
sas, tanto mals que nas liltimas exposi~Oes 
filatelicas internacionals, se notou certa 
baixa d9 nivel medio das partlcipa~Oes que 
ate levqu a F. I. P. a projectar me did as 
ten dentes a corrigir esse defeito, como seria 
a restftr;ao do direito de partlcipar em con
cursos internaclonais, apenas as colec~Oes 
que, em certames naci011ais, tivessem obtl
do, pelo menos, medalha de p:ata, ou equ~
valente recompensa. 

A primeira expUcaC;ao do Elxito da expo
si~!i.o de Londres que naturalmen~e acode, 
e a de que, senqo a Inglaterra 0 pals que 
conta maior mimero d~ coleccionadores 
avanc;ados, ali existe a mAssa de exposito
res bastante ,para assegurar 0 triunfo do 
certame. 

Nao ha dliVida de que a participa~ao 
b:-itAni-ca foi brilhante, de que apareceram 
expostas multas e notaveis colec~Oes que 
nao cos tum am aparecer nos concursos in
ternaclonals e de que for am os colecciona
dores ingleses que asseguraram nao 0 exito 

• da competiC;ao, que sem 0 concurso dos es
rtangeiros teria nivel muito inf~ior e se
ria m1l,l.to menos completa, mas a base s6-
Uda sobre que a exposir;ao assentou. 

Ninguem alias desconhece ou contesta 
o valor das pa:ticipa~Oes estrangeiras que, 
apesar da grande valia da participa9ao bri
tAnica, tao poderosamente contribuiram 
para 0 Elxito d'o certame londrlno. Basta 
recordar as colec~Oes de S. M. 0 Rei Carol, 
dos Srs. Bur:us, Champion e Dubus - pa
ra s6 falarmos dos expositores fora de com
peti~ao - que magni<ficamente documen
tam 0 que afirmamos. 

As razOes de tao brilhante participa~ao 
estrangeira e que sao preclsamente mais 
dificeis de averiguar. 

Certamente que 0 facto de se saber que 
a exposir;ao prp:jectada era excepcional, 
que nela nao figurava qu.em querla, mas 
apenas quem de tal fosse julgado digno, 
deve ter tido forte influElncia psico16g1ca 
sobre os possuidores das melhores colec
~Oes mundiais, impelindo-os a exibir os 
seus se~os em Londres. 

Por outro lado, ha que fazer justl~a aos 
esfor~os dos organizadores do certame. 

Nao podemos por. um momenta duvidar de 
que 0 seu prestigio, influencia e simpatia 
pessoais tlvessem vencioo muitas resis
tencias e dlficuldades. 
• Sir John Wilson que ja conhectamos co

mo 0 filatelista mats competente dos nossos 
tempos, certamente pOs todas as sUas qua
lidades ao servi~o da exposi~ao e no meio 
dum trabalho exaustlvo, teve 0 cond!i.o de 
dizer e fazer a cada um dos filatelistas 
que se deslocaram a Londres, aqUno que 
mais 0 poderia captivar. 

Alem dele merece especial reconheci
mento dos participantes da exposi~ao, Mr. 
·Riesco, 0 presidente da Comissao de Re
cep~ao. Discretamente, apagando-se por 
forma tal que talvez alguns visitantes nao 
ti vessem dado pela sua presen~a, conse
guiu arranjar para cada qual 0 alojamen
to mais conveniente e" organiz(}u com 0 
malor exito 0 banquete oa distribui~ao dos 
premios. 

Todos os demals organizadores;-seguindo 
estes dois cleaders~ , se esmeraram quer 
nos trabalhos de ' prepara~ao, quer em re
ceber os visitantes com a maior afabili
daoe. 

Nao sabemos se 0 trabalho do Juri foi 
bem aceite e conseguiu a concordAncla 
dos expositores. Provavelmente nao ... Po
demos dizer, em defesa pr6pria, que nunca 
talvez tao grande responsabilidade recaiu 
sobre um Juri, dificuldade essa agravada 
pela falta de medalhas de ouro em quan
tidade suficiente para recompensar deVi
damente todas as participa~Oes. A unani
midade ha Vida em todas as decisOes de
monstra que se algum erro houve, fol 
colectivo. 

Abandonou-se 0 sistema de pontos usa
do desde Bale e... sem saudades. Ofereci
da as varias sec~Oes a possibl)idade d e 0 
utilizarem ou nao, nenhum pensoll. em 0 
fazer. E outra interessante unanimidade, 
altamente signiflcatlva. Talvez que em fu
turas exposic;Oes filatelicas se volte ainda 
a classlficaC;ao por pontos, mas a nossa 
impressao e de que se trata duma tentativa 
certamente interesante e bem intencionada 
de objectlvar as ·impressOes do Juri, mas 
que, na pratica, falhou. 

C. TRINCAO 

t 
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Rua Cidade Cardlff, 26, 1.0 
- Lisboa

-Portugal - (P) Po, Fr, In, T, U, 1, 
15, 16, 19, 24, 93 de 1949. 

853 - Francisco Jose Ludovice Moreira -
Rua da Madalena, 109, 3.0 

- Lisboa
-Portugal - (P) Po, ':Gecebe em Es, 
Fr,- It, T, N, U, 3, 90, 94. 

854 - Dr. PaUlo Hohlfeldt Filho - Caixa 
Postal, 1842 - Porto Alegre - Rio 
Grande do SuI-Brasil - (MI A) Po, 
Fr, Es, T, N, U, 3, 90 

855 - Prof. Jose Limeira Filho - Rua Cor
reia Paes, 65 - Palmeira dos Indi08-
-Alagoas-Brasil - (M) Po, Fr, In, 
Es, T, C, V, N, U, 3, 15, 90 de 1949. 

856 - Prof. Levy de Magalhaes de Mello -
Rua de Sao Januario, 179 - Rio de 
Janeiro-Brasil - (A) Po, Es, T, C, 
V, N, U, 3. 

857 - Eurico Padilha Accordi - Rua Jose 
Vilagelin Jlinior, 161 - Campinas
-Estado de S. Paulo-Brasil - (M) 
Po, Es, T, C, N, 10, 15, 24, 90. 

858 - Luis Tripotti - Rua Parana, 978 -
Jacarezlnho-Estado do Parana-Bra
sil - (M) Po, T, C, V, N, U, 3 qua
dras .novas. 

859 - AsIan Friendship Club - 1, Prayag 
Station Road-Allahabad-India - In, 
T, U, 3, 60. 

860 - The Gibraltar Junior Stamp Club -
'Gibraltar. 

861 - Gines Lopez - Largo qo Comerclo 
- Castelo Branco-Portugal - T, N, 

.J], 3, 60. 
862 - Joaquim Martins Leitao - Rua Rui 

Barbosa, 13 - Lisboa - Portugal -
(M) Po, Fr, Es, It, T, C, N, U, 5, 8, 
90, 91. 

863 - Alfonso Pastells - Calle Mariano 
Aguil6 n ° 4 - Barcelona-Espanha 
- Es. Fr. In, T, N, U, 3, 60, 80, 90. 

864 - Joao Saraiva - Cabca Postal, 67 -
Lobito-Angola - (P) Po, T, C, V, 
N, U, 3, 60. 

ALTERACOES 
PORTUGAL 

,j - Ant6nio Borges d~ Brito - Rua B 
Francisco Xavier, 23 - Barreiro -
(M) Po, Fr, Es, C, V, N, U, 1, 2, 4. 

194 - Eng. Emilio cesar Monteiro de Al
meida - Rua DaVid de Sousa, 22, 2.0

, 

Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, T, C, 
V, N, U, 1, 2, 13, 14, 15. 

488 - Francisl!o Jose da Conceir;ao Espa
dlnha - Rua. B (a Quinta do Ferro) 
78, 5.°, Esq. - Llsooa - (P) Po, T, 
C, U, 1, 2, 10, 16, 18, 21, 22, 94. 

490 ~ Hermenegildo m reitinho Pereira -
Vivenda Luclllas, ri c. - Rua do Ale-

. crim - Cacem de Cima - (M) Po, 
Es, Fr, In, T, N, U, 1, 2, 3, 61, 90. 

550 - Aristides Ridbom Santos - Escadas 
do Monte, 4, 1.0 , Esq. - Lisboa -.:.. 
Po, T, C, V, N, U, 4, 90, 100. 

752 - Ant6nio Ferreira Rodrigues - Rua 
Gil Vicente, 16, l." - Lisboa - T, 
V, C, N, U, 3. 

AQORES 

17 - Aires Carreiro de Freitas - Rua Co
ronel Afonso de Chaves, 2 ric. -
Ponta Delgada - (M) Po, Fr, In, Es, 
T, N, U, 1, 2. 

635 - Justino de Almeida - Escola Comer- -
cial e lridustrial de P~nta Delgada 
- Ponta Delgada - (M) Po, Fr, Es, 
T, N, U, 1, 2, 60, erros. 

AFRICA ORIENTAL PORTUGUESA 

168 - Manuel de Figueiredo - Incomati 
Estates, Ltd. - Xlnavane-Louren~o 
'Marques - Po, In, T, C, V, N, U, 3. 

539 - Dr. Alvaro Falcao Sacadura - Caixa 
Postal, 98 - Beira - (A) Po, Fr, In, 
T, C, V, N, U, 3, 4, 90, 91, 100., 

MACAU 

711 - Luis Augusto Gonzaga do Rosario -
Caminho dos Artilheiros, 17 - Ma
cau - (A) Po, In, T, C, V, N, U, 3, 
60, 61, 62. 

MADEffiA 

658 - M. M. Lourenr;o de Gouveia - Rua 
das Dificuldades, ' 28/ 30 - Funchal 
- (M) Po, In, Fr, Es, Ep, T, C, V, 
N, U, 3, 90, 94, postais (t. C. v.). 

S. TOME E PRINCIPE 

487 - Raul Zink - Ro~a da Bela Vista -
Santo Ant6nio-- Ilha do P.rincipe -
Po, Fr, In, da selos de S. Tome e 
Principe e outras co16nias por reVis
tas ilustradas tipo cTurismo e Pano
rama~ em Po, Fr, Fotos e postais 
nu artistico. 

BRASIL 

777 - Karl Steiner - Cordisburgo - Es
tado de Minas Gerais - (A) Po, Al, 
T, C, V, N, U, 3. 
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III 
FREDERICO AUGUSTO 

DE CAMPOS 
1814 - 1895 

Filho de Jose Pedro Francisco de Paula 
Campos e de Gertrudes Ferreira de Cam
pos, nasceu em Lisboa em 1814 e faleceu 
na mesma cidade a 29 de Julho de 1895. 

Habllltado com os rudimentos de dese
nho, ingressou na Casa da Moeda, como 
aprendiz de abridor de ,cunhos, armas e 
medalhas em 1 de Setembro de 1830, e ali 
teve com~ primeiro mestre 0 habilissimo 
gravador Domingos Jose da Silva. Serviu
-lhe de fiador, no acto de inscril;a{), seu 
tio JOlllquim Jose Pol'icarpo da Silva Cam
P,?s, tambem empregado da mesma Casa 
da Moeda. 

o salari{) de 120 refs diarios com que 0 
admltiram na aprendizagem .foi-Ihe eleva
do para 240 reis, a seu pedido, em 27 de 
Outubro de 1832, mediante informal;ao li
sonjeira de seu mestre. 
~ .... , ......................•• 

ESPANHA 
330 - Ant6ni{) Silgo Pujalte - Bloque del 

P.o Extremadura - Calle Lateral, 5, 
1.0 - Madrid - (M) Es, T, V, N, U, 
I, 2, 15, 19, 20. 

672 - Ricard{) Sebastia - -Calle Condal, 7 
- Barcel{)na - (Muito A) Es, Fr, T, 
5, 90. 

673 - Fernand{) Riviere de Caralt - Ron
da de S. Pedm, 58 - Barcelona -
Po, Fr, In, AI, T, C, V. N, U, 3, 90. 

690 - Dr. Manuel Mazuelos Tamariz -
Gran Via, 37 - Granada - Po, Fr, 
In, T, N, U, I, 2. 10, 26, 28, 60, 64, 
65, 90. 

ARGENTINA 
703 - Hector Aguiriano - Colombres 1791 

(S. 23) - Buenos Aires - (A) Po, 
F:r, In, Es, Jugoslavo, T, N, U, 3. 60, 
61, 62, 90. 

JUGOSLAVIA 
"725 - Aleksander Stosi'!! - Kajmakcal
. manska 93 - Beograd - (M) AI, Fr, 

T N 3, 60, 63, 64, 69, 80, 90. 96. , . ~ 

Parece que depois desta ultima da,ta -
.nao sabemos em que altura - saiu da Ca
sa da Moeda, pois em ,21 de Novembro de 
1833 encontramos 0 registo da sua 
readmissao, com 0 salari{) qtl,e anterior
mente pefcebia. Este interregno na vida 
artistica - que f{)i felizmente de curta 
dural;ao. - resultou do seu alistanlento no 
exercito de D. Pedro IV, no final das lu
tas liberais em que ainda chegou a tomar 
parte. Retomando porem 0 fio das ocupa
I;oes civis, requereu, em Marl;o de 1837, 
novo aumento de salario, 0 que the foi de
ferido - em atenl;ao aos progressos que 
iazia na sua arte - pasando dai em dian
te a ganhar 300 reis por dia. . 

Frequentou POl' esta altura as cadeiras 
de matemaUca, fisica e q-':umica da Esco
la Politecnica; e, em 1843, obteve licenl;a 
-da Provedoria da Casa da Moeda para, em 
tres dias na semana, frequentar a aula de 
escultura da Academia de Belas Artes. 

A 18 de Maio de 1849 teve a almejada 
nomeal;ao de 3." abridor da Casa da Moe
da, depois de \luasi 19 anos de estagio, co
mo aprendlz e praticante, durante os quais 
recebeu lil;oes de Domingos Jose da Silva, 
Jose Ant6nio do Vale e Francisco de Bor
ja Freire. 

Em Marl;o de 1863, 0 Directm da Casa 
da M~eda, Sebastiao Bettamlo de Almeida, 
resolveu abrir concurso para a eXeCUI;8.0 
da moeda de prata de 500 reis «;10 novo rei
nado limltando-o aos dois gravadres da 
mes~a Casa, Francisco de Borja Freire e 
FrederIco Augu,sto de Campos, e ao grava
dos fgrances Gerard, ha muito estabele
~ido em Lisboa. 

Cada fUm dos eoncorrentes recberia a 
justa retribuil;8.0 do seu trablho, e ao au
tor do eli,nho preferido seria atribuida uma 
gratifical;8.o condigna. 

Tendo desistido 0 concorente frances, as 
provas dos dois utros foram em 11 de Agos
to d mesmo ana lubmetidas a aprecial;8.0, 
e voto consultivo de um grupo de artistas 
constituido pelo escultor frances Anatole 
Calmel, residente em Lisqoa; professor da 
Academia de Belas Artes, Vltor Bastos; ar
queologo Abade de Castro; arquitecto e 
pintor Tomas da Fonseca; e~os numisma
tas Jorge de la Figaniere eLopes Fernan-

_ des. 
(Continua' no proximo numerol 
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REVISTA DISPENSADA DE CENSURA 

Extrato do Relatorio da Cerencia de 1949 
Dando satisfal;8.o a uma disposil;8.0 dos 

estatutQs do Clube Filatelico de Portugal, 
reUlIliu em 30 de Marl;o ultimo a Assembleia 
Geral do referido Clube com a presenca de 
um avultado numero de associados. 

o Presidente da DtreCI;8.0, Eng. Marcos 
Pereira, deu eonta it Assembieia Geral do 
que foi a vida do organismo na gerencia 
de 1,949. Em vasto relat6l'io que a falta de 
espal;o nos nao permlte publicar, historiou 
o que se fez com vista aO desenvolvimento 
da nossa Associacao, focou de passagem as 
demarches realizadas n8.o 86 para a cons
tituil;8.0 da Federac;8.o Nacional de Filat~
lia como tambem para uma comemoral;ao 
digna do 1.0 centenario do selo portugues 
e as dlflculdades encontrllldas para a me
lhoria das instalal;oes do Clube. 

E~oz seguLdamente a situal;8.o finan
ceira que n8.{) sendo brllhante e contudo 
regular, as medidas adoptllldas para elevar 
as receitas do organismo e finalmente jus
tiflcou, chamando a atenl;8.0 da Assembieia 
para a necessLdrude de distinguir, nomean
do s6cios honorarios, certas enttdades ofl
ciais e partlculares que ao Clube em espe
cial e a fllatelia em geral tem dispernsado 
colaboral;8.0, auxillando-o n'a ingl6ril:\. e di
ticil tlllrefa de valorizar 0 selo portugues 
ate ha pouco tao descurada. A Assembieia 
Geral, depois de ouvir algumas considera
I;oes feitas pelo seu Presl:dente, apr~vou 
por unanimidade 0 relat6rio da Direcl;ao e 
as contas, das quais noutro lugar publica
mos 0 balanl;o referente a 31 de Dezembro 
de 1949. 

Por proposta da DireCl;ao e do Presidente 
da Assembleia Geral for am eleitos s6cios 
honorarios, por aiClamal;8.0, os Ex.moB Se
nhores: Luis ca.ndido Taveira, chefe dos 

servll;os dos Valores Postais da DirecC~Q 
Geral de Fomento Colonial, Eng. Couto 
dos Santos, ilustre Correio M6r eManuel 
Gouveia, um dos mais antigos s6clos do 
Clube. 

. Finalmente procedeu-se a eleW8.o dos 
novos Corpos Gerentes para 0 exercicio de 
1950, que deu 0 seguinte resultado: 

Para a Mesa da Assembleia Geral 

Manuel Martlrts Pinto J'IUlior. 
Ten. Joao !nacio da Silva. 
Ant6nio Benedito Gonl;alves. 
Armando Lima. 

Para 0 Conselho Fiscal 

Major Jose JUlio da Silva. 
Joaquim FeliciaJIlo PllIdrel. 
David Lopes dos Santos. 
Dr. Eduardo Grilo Luiz!. 
Alfredo GraCa. 

Para a Direc~ilo 

Eng. Aurelio Marcos Pereira. 
Cap. FrancIsco Cardoso Salgado. 
Arnaldo Ruivo Plnto da Fonseca. 
Jose Rodrigo Dias Ferreira. 
Ant6nio Jose Valente. 
Francisco de Sousa Magalh8.es. 
Ant6nio Henriques da Silva. 

Como se verlfica mant~m-se quase na 
integra Os s6cios que ja faziam parte dos 
corpos gerentes anteriores. De esperar e 
que a Direcl;ao reeleita saiba e possa con
tinuar no caminho encetado, aplanarndo 

(Continua na pagina 7) 
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COMPRAMOS E VENDEMOS , 

SElOS RAROS DE TODD 0 MUNDO 
----------- - --

Realizamos LEILOES, todos os meses e distribuimos 

gratuitamente «0 SELO:t, inserindo 0 cabilogo 

dest-as vend-as 

A .. MOLDER 
Rua Primeiro de Dezembro, 101-3.° (elevador) 

TFLEFONE, 21514 

LISBOA 
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SELOS 
VEND 0 

Portugal e Col6nias cf bons descontos 
sf 0 catalogo 

Por simples peclldo envio cademos 
a. escolha 

Series estrangeiras antigas e modernas 
de todo 0 mundo, a baixos precos 

Remessas a. escolha, sem compromisso 

LISTAS GRATIS 

Mate:ial Filatelico 
Descontos para revenda 

... 

SELOS 
COMPRO 

Toda a quaUdade de selos em colecc6es, 
lotes, etc. 

Em especial, neste momento, 
VULGARES das COLoNIAS 
PORTUGUESAS e S1f:RIES 

COMPLETAS 
Interessa-me de Portugal: 

series de Camllo, A viadores, 
Independ&n.c1a, Santo Ant6nio, 

D. Nuno e Legi~o 
Env!e ofertas deta.lhe.das c/ precos minlmoa 

e, rap!damente, recebera. resposta 

L. CORTE-REAL 

Apartado Norte 111 - LISBOA - Portugal 
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Catalogo de PORTUGAL e COlON"IAS ". 
SELOS - ALBUNS 

MATERIAL FILATI!:LICO 

ELADIO DE SANTOS 

RUA DE BERNARDO LIMA, 27 

TELEFONE 49725 

LISBOA 
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