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APARTADO N.o <1-4

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3. o-Dt"-LiSBOA-Tel. 54936
CORRESPOND~NCIA:
APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEOIENTE - Ter'iils e Sextils-feirils, dils 21 As 24 horils, e Sabildos, dils 16 As 20
SEOE:

J,or~s

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provincias Ultramaclnas
Efectivos ......... 60$00, por ano ~ou equivalente em moeda local
Juniores .......... 30$00, p'Jr ano
Brasil .............................. Cr. $30, por ana
LISBOA - Efectivos...... 10$00, por mes; Juniores...... 2$50, por mes
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

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

"hlp6Llto"
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES CALDEIRAS DE DESTILAQAOPRENSAS «MARMONIER» - PRENSAS IDDRAULICAS, ETC., ETC., ETC.

AGENTE DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MADEffiA - Funchal - M. M. Louren!;u
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R. Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S. TOMl!: - Henrique Vidal de L. A. Cor-

te

R~.

TIMOR - Dill - Anibal Ribas Lopes
Pra!;a.
ARGENTINA - Buen'Js Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S23).
INDIA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havel'Jck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - Liberty
Avenue, 112-108 - Richmond HillNew York.

CASA I-IIP6LITO, L.DA
TELEF. 3 E 53

TORRES VEDRAS
PORTUqAL

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

Filatelista austriaco necessita das seguintes series
YVERT 1957:
ANGOLA: 328/ 51, 357/76, 381/ 88. P. A. 11/ 15
GUlNs): 251/ 57, 258/70, 271, 271, 275, 281/ 290
INDIA: 412/ 19, 420, 463/80
MACAU: 324/ 35, 340/ 43, 344, 345/52,363/72, P. A. 1/6
S. TOM1JJ E PRINCIPE: 344/53, 355,358, 360/65, P. A.
TIMOR: 255/ 62, 265/ 66, 269/78
QABO VERDE: 244/ 46, 249/57, 259, 262, 269/78
Oferece em troca:
n = Novos
u = Usados
F.nJNGRIA: 971/ 75u, 997/100u, 1024/28u, 1013/16u, 1034/39u, 1046/ 49u, 1097/
/ 1101n + u, 1158/ 77u, 1191/97n, JogoE Olimplcos 56, Cruz Vermelha. Correlo
a~reo: 106/ 10u, 115/ 17u, 119/29n+u, 130/31u, 136/45n+u, 148/ 52n + u, 153/
/ 59u, 160/ 69n, 173/ 80n, 181/88n+u.
JUGOSLAVIA: S~rles completas, nova 225/30, 290/94, 297/300, 306/ 9, 345/ 48,
349/ 52, 352/ 56, 370/ 74, 375/79, 380/83, 388, 389/92, 397, 399, 418, 485/ 88,
495/ 98, 505/ 11, 630/ 33
Corre:o a~reo: 7/ 16, 16a/d, 17/22, 47u.
Trieste B 78/ 81u.
Tamb6m da Pol6nia e Rii.ssia.
Todos os selos devem ser de prlmelra escolha e carimbados lige!ramente. Remessas por correlo a~reo, registado. Envio minimo : 8.000 Frs.

F. KOSINA
Serao bern recebldas as consultas por

DEDAL DE OURO, L.DA
(EDIc;:6ES DE aURO)

, - - - - GRANDE SORT/DO EM ------.
Sobrescritos de 1.0 dla, l.os Vooa e
Comemoratlvos de Portugal. Ultramar
e Estrangelro
(Edl<;oes dOR C.T.T., Comlssoes Organlzadoras, Ouro. C F. P. Alfil etc .. )

'~.

Vienna. X, Weldengasse 8
AUSTRIA

MERCADO FlLATfLiCO
RUII

do Crueifixo, 2b-Telefone 24891

LISBOA

PORTUGAL

VARIADO STOCK DE Ss)RIES
COMPLETAS E SELOS ISOLADOS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO,
EDI~OES MERCADO FILATlilLICO E ELADIO DE SANTOS

'J/

MATERIAL FILATELICO

TODO 0 MATERIAL NECESSARlO AO FILATELISTA

Postals Mlixlmos de Portugal. Ultramar
e E strangelro

ESTRIOl DE BEHfIC', 263 B
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ANO XI

N.· 71

ABRIL 1957

uLTIMA nORA

A VIAGEM AO BRASIL
DO PRESIDENTE

GENERAL eRA VEIRO LOPES
Por lnfo~oes dos ilustres filatellstas e nossos querldisstmos Amigos Hug'O
Fla.ccaroll e Fernando da Silva. Cravo,
sabemos que, aUm dOt selOi comemorativo
da pr6xima viagem ao Brasil do Presidente do. RepubUca Portuguesa, Sr. General Craveiro Lopes, que nesta. paglna
reproduzimos, e que tera a. tiragem de
5.000.000 de exemplares, havera dois carimbos·, urn obllterador e outrol comemoratlv.o.
Mats, alnda: 0 Clube Filatellco do
Brasil, aJ.~m de edltar uma foIhlnha e urn
sobrescrlto, reallzara. nessa. altura urna.
exposi~ de selos de Portugal e IDtramar.
Aconteclm.ento fila.teUeo verdadeiramente notavel, que multo pode contr~buir
para a expa.nsao e para 0 prestiglo do
selo> portugu~s na.s Americas, e sobretudo
no Brasil, p.elo que com vivisslma. satlsf~ 0 trazemos so conhecimento dos

VISfTA DO GENERAL,"",
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nOSS08 prezodos cons6clos e de todos os
fUateIlstas portuJrUeses.

AcS ch,arnadacS coLeccoe8
)

de hicStoria pOcStaL
Pe 10
PROF. DR. CARLOS TRINGJ.O

I

o desenvolvimento cia especial1za(;ao
ftlatellea tern levado os colecclonadores a
alargar 0 A.mblto da sua actlvldade, e a
procurar preceder as suas, colec(;oes de
seles, de determinado pais ou terrlt6rio
filateIlco, pela perspectlva pre-filatelia.
lil inegavel 0 interesse do estudo do
inlcio e d') desenvolvlmento das comuni-.
~a(;oes postaU:i, sob 0 ponto de vista hist6rlCO. Inegavel nos parece, tambem, que
ele contribuiu para 0 cenheclIDento de
muitos factos qUe importa saber, para poder sltuar as primeiras emU3soes de selos
no seu ambiente hist6rico.
Enquanto a colec(;ao destes documentos precede a colec(;B.o de selos e the serve de prefacio, nenhuma objec(;ao razoavel se Ihe pode opor sob 0 ponto de Vista
estrltamente filatel1co. 0 facto, porem, e
que, ern muitas colec(;oes a'Presentadas ern
exposl(;oes internacionaIs, 0 prefacio e tude·... e os seus expositores nao reconhecern com justeza a importAncia do material que expoern. Daqui originarem-se reclama(;oes perturbadoras da boa paz que
deverla reinar depois de fechadas as portaS dos certames.
Numa interessantisslma entrevista da.da a <D Colezzlonista>, 0 conceituado julz
internaclonal Sir John Wilson exprfme 0
seu parecer sobre tals colec(;oes. E como
a sua opiniao e sernpre ouvida com respelto pelos Juris internacionals, embora
nem sernpre logre 0 seu plene· assentimento, julgamos interessante dlvulga-Ia, traduzlndo-a, dlrectamente, do texto ingll!s
da entrevU:ita que, por certo, e 0 que mals
fielmente traduz a opiniao do eminente
Conservador da Colec(;ao ~eal BritAnlca.
~ <lil V. Ex.' contrario as colec(;oes
de hist6ria postal e de precursores ?>, perguntaram-lhe.
- <Nao, mas fa(;o certas reservas,
quanta ao seo lugar e importAncia nas
exposi(;oes filatelicas, e nao considero as
colec(;oes de hist6rla postal urn beneficia
isento de objec(;oes para a fllatella ern
geral.

Nlnguem nega 0 interesse do estud')
dos servl(;os dos correles, e ate os que nao
gostam de selos, e com ares superiores e
geralmente ignorantes chasquelam d')s
coleccionadores, concedern que a hU3t6rla
das comunica(;oes censtltua uma parte
importante da hlst6ria do progresso humano.
Para serem expostas, tals colecgoes
tomam multo espa(;o, e frequ~nternente
exigem anota(;oes excessivas; correndo
asslm 0 rU:ico de parecer incolores, e urn
tanto mon6tonas, aos que por e1as nao ,sejam extremamente entus'astas.
A sua forma(;a') nao implica 0 mesmo
conhecimento fllatelico, e apresenta menes d ficuldades . Nunca consegui convencer-me a dar urn grande premio, numa
expos!(;8.0 fllatelica, a uma colec(;ao de
material com 0 '4ual 0 investigador possa
de facto nao gostar dos ipr6pries selos,
nana. saber nern cuidar do seu modo de
impressao, e que nao the tenha serv:do de
verdadeira aprendizagem na apreciag!i.')
dos selos, ou dos intelros postais selados,
Mals alnda, acho que 0 factor tempo
tern a sua importAncia. SupQnho que um
coleccionador de correio do Medlo Oriente poderia logicamente come(;ar com um
tejolo assirlo, mas acho que ele nao flearIa bern numa exposi(;!i.o filateIica, preferindo que, para fIns de exposi(;ao, 0 material pre-filatelico tivesse rela(;8.0 pr6x1ma
com os selos. As marcas ipostals ent40
tern interesse geral, visto frequentemente
sao ernpregadas tambem com os selos,
quando estes entram em circula(;ao>,
Estas palavras pedem servir de tema
a frutuQsas refiexoes.
Os fllatelistas puros, do tlpo de S ir
John Wilson, nao des denham as marcas
postais enquanto e1as lhes servem para estudar 0 selo sob 0 ponto de vista da sua
utUizagao. Nestas condi(;oes, admitem
sern dlflculdade que elas podem valorlza-10 substanctalmente, como sera, por
exernplo, 0 caso de certos carimbos raros sobre 0 6 quartos de Espanha, de
1850. 19ualmente admitem que as marcas
prefllateUcas constituam urn desejavel
enquadramento dos selos das primeiras
(Continuo!l no!l 4." p6gine)
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Colecclles
500 dlt,
150fOO

N.·· I o!I 14
os 14 bloeos em
conjunto .. .. .. ...

600 dlf.
700 dlt
~'( o

dlf

350$00

350$00
8UO$OO
1.500$00

I 953 - Arte Seero!l - 8 Provlncio!ls,
24 vo!llores, completo!l .. .... .. ... .. ..
Colecc;;o-I.OOO diferentes-Esc.
Colecc;;0-1.500 diferentes-Esc.
Colecc;;0-2.000 diferentes-Esc.
Colecc;iio-3.000 diferentes-Esc.

35$00
300$00
600$00
1.000$00
3.000$00

Prec;os em Escudos Portugueses U.S.A. $1.00 - Escudos 28$60
CONDI<;6ES DE VEND':-: -As encomendo!ls devem ~ir o!Icompo!lnhodo!ls des respectivo!ls importencio!ls,
.
ou env lo . a eobro!l nc;o po!lro!l 0 Contlnente, Ilhes, Ultro!lmar e Estro!lngeiro.
•
A mlnho!l e~sll POSSUI um gro!lnd e <stock:. de selos, e est6 o!Ipto!l II satisfo!lzer todes o!IS moncoIlsto!ls de selos o!Intogos e ro!lros, novos ou uSll dos, de PORTUGAL e ULTRAMAR PORTUGU(;S, com
gro!lnde desconto 51 co!lt6 10go.

Antonio Ferreira da Silva
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS

Escrit6rio Residencia

PRAQA DO MUNICiPIO, 32-5.° (Elevador) LISBOA
-

Rua Moraes Soares, 45 -

Telefone 845759 LISBOA

C/C Cheques Posteux : PARIS 1800-41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742
Frs. SUISSES - Bo!Inque Commerciele a Zurich - Telstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434

CASA FILATELICA J. ElL
SELOS TEMATICOS, ESPECIALMENTE OESPORTIVOS
E CENTENARIO DO SELO

----$---EM DISTRIBUICAO A 1,- PARTE DO CATALOGO-PRECARIO
DE SELOS DESPORTIVOS REFERENTES A EUROPA
COMPRA E VENDA DE SELOS DE PORTUGAL
E ULTRAMAR
MATERIAL pLASTICO PARA PROTECCAO DE SELOS, MARCA HAWID, E
MAIS MATERIAL FILATELICO DE QUALIDADE

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Boa c1a Prat&, 184-2.·

L1SBOA

Telef. 281508

MARCOFILIA
SERIES
neuf -

unused -

COMPLETAS

ungebraucht

N.·' Yvert ou Eladio de Santos
PORTUGAL
2.250$00
PORTEADO
109/123
115$00
154/167
450$00
295$00
1/6
182/195
25$00
30$00 28/43 ......
257/272
60$00
299/329
350$00
334/364
ENC. POSTAIS
270$00
383/403
I60$00
20$00
404/413
1/17 ......
100$00 .
414/437
60$00
438/452
A<;ORES
454/490 }
205$00
507/513 •........
330$00
199/225 ......
70$00
491/506
47$50
529/546
ENC. POSTAIS
85$00
547/552
.90$00
553/5!i8
1/17 ......
120$00
35$00
559/564
30$00
565/570
25$00
A<;ORES-CERES
572/574
30$00
588/591
35$00 Selos isoledos novos
592/599
$
16$00
616/625
189
3 00
628/644 )
230$00 192
3$50
707/715
193
3$50
22$50 194
655/662
5$(\0
25$00 210
663/670
2$50
25$00 211
675/682
3$00
20$00 212
688/695
3$50
25$00 214
696/701
4$$50
10$00 215
702/705
4 00
30$00 217
716/723
4$50
17$50 219
726/729
6$00
40$00 220
730/733
35$00
22$50 221
734/739
35$00
10$00 222
744/747
12$00
20$00 223
752/759
16$50
766/769
15$00 224
30$00
774/778
120$00 225
135$00
70$00
797/804
813/816
22$50
817/825
20$00
PROVINCIAS UL-

r······ ..

TRAM. -

CORREIO AEREO
1/10

U. P. U.

completa 8 valores
novoa, E a cud 0 S

450$00

ANTONIO

35O$OU

"

unused - ungebrauch1
N.·' Yvert & Tellier
PROVINCIAS ULTRAMARINAS
ANGOLA
299/308 Serie Resteure!;iio ........ .
50$00
309/312 F6timll ................... .. . ..
27$00
313/319 Peisegens-20 c. e 50$00
85$00
357/376 Animeis - 5 c. II 20$00 .. .
110$00
383/390 Mapas - 5 c. a 20$00 .. .
47$50
Costumes indigenes 12 val ..... .... .
26$00
C. Aereo I 1/15 - Serie Globo .. .
27$00
GUIN!:
258/270 Serie Indigenes ........... .
50$00
27$00
281/290 In~ectos ....... ............ ..
INDIA
412/419 F6tima ............. .... .... .. .
160$00
436-444 Cent.· Pedre Jose Vez .. .
25$00
1955 - (3 emissoes) - Fortalezas.
Vice-Reis e Vultos celebres. 18
valores complete ...... ....... .... .
75$00
MACAU
353/355 Embarca!;oes I. 3. 5
Petllclls ............................ ..
70$00
363/372 Flores-I evo e 5 Petaces
78$50
375-382 Mapas - 8 val. - I avo
a 1.50 Pateces ..... .. .... ... ...... .
25$00
MO<;AMBIQUE
100$00
360/379 Serie Peisagens .. ....... .. .
380/383 F6timll .................. ...... .
33$00
387/ 410 SlIrie Peixes-5 c. II 50$00
230$00
419/438 Borboletas-IO c. a 20$00
85$00
442/449 Mapes-IO c. a 20$00 .. .
47$50
C. Aereo 25/29 - Serie Globo .. .
40$00
C." DE MO<;AMBIQUE
178/196 1937 - Mot. diversos
60$00
I c. e 20$00 .. .................... ..
C. Aereo 11/25-5 c. a 20$00 .... ..
60$00
S. TOM!:
344/353 Serie Frutos .. ... ......... ...
70$00
C. Aereo 1/9 - 1938 I.' serie .. ..
600$00
TIMOR
.
255-262 Guerreiros ... ...... ....... ..
50$00
269/278 Serie Flores - I avo e 5
Pataces ............................. .
80$00
289/296 Mapes - 8 val. - I evo
e 3 Petacas .... ......... ..... ........
40$00
ULTRAMAR PORTUGUES
1950 - Ano Santo - 8 Colonies.
42$00
16 valores completa .... ..... .... ..
Encerramento Ano Sento - 13-1140$00
-1951 - 8 Provlncies completas

{(a

DA

SIJ:,VA
LISBOA

LA T.

,

1 7 »,

primeiro carimbo aereo portugues
Ha ja anos que possuirnos na nossa
coleCll8.o, supornos que oferecido pelo nosso prezado. amigo Gomes de Sousa, urn
sobrescrlto com 0 carlmbo 4."Lat. 17~, desconhecido de quase todos os rnarcofilistas
e f,latelJstas portugueses, rnuitos dos:
quaIs por n6s consultados a tal respetto,
e carlrnbo este ,n unca incluido nos catalogos de carlmbos portugueses.
Ha co!sa de urn ano, adquirirnos ao
cornerclante Cunha Vaz, de Coimbra, urn
outro sobrescr~to com igual carimbo, que

~:&akqll

Pe 10
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARVALHO

posterlorrnente Dias Ferreira, dinAmico e
estudioso secretario-geral do Clube Filatelico de Portugal, nos inforrnou encontrar-se relacionado no catalogo Champion
«Poste aerlenne>, ed. de 1937.
'
Consultado este afarnado cat8.logo, en-

de eOflservas, L.da
Ll:S::SOA. .

II

SI~GE PRINCIPAL

Rua Conde Redondo, 37

-'i..-- - - - - - -

1

fERREIRA

Praca do Municipio, 32-5." (Elevador)

NOVAS

neuf -

8[.

-----

,

_-----

.....

--~~------------------

4

BOLETIM

DO

CLUBE

FILAT~LlCO

contramos, afs. 576 daquela edi!Oao, referencia ao voo· de 1926, 18 Setetnbro, Lisboa-Tanger, pela <Societe des lignes aeriennes Latecoere ~ , descrito como sendo
<vol effectue au profit des sinistres du
tremblement de terre des A!Oores-Surtaxe
aer~enne de 3 esc., cachet suivant cliche,
et cachet d'arrivee du meme jour~. Indica
coma pre!Oo (em 1937) Fr. Fr. 400.
Podernos acrescentar que, conforme
<Aviso importante ao publlco), mandado
publicar pela Administra!Oao Geral dos C.
T . T., nos jornais diarios de Llsboa, em
18/ 9/ 1926, <realizando-se no pr6ximo domingo, 19, urn ensaio de correlo aereo
para 0 estabelecimento ulterior, com escala conveniente, de carreiras regulares,
por meio de avioes postais·) , ensalo este
entre Lisboa e Tanger, Alicante, Perpignan, Marselha, Toulose, Paris, Casa BlanCa e Dakar, - aquela Administra!lao Geral aceitou correspondencias para Espanha, Franga, ItaUa, Sulga, Inglaterra,
Amer:ca do Norte, Mar das Indlas, Extrema Oriente, Marrocos e Africa do SuI,
no mesmo d1a da partida do avliio, correspondencias que <ganharil.a 15 dias de
avango as que forem serVidas por Dakan .
Acrescentava: <Para poderem seguir
no aviiio postal, as correspandenclas devern ser entregues em mao na esta!liio
postal do Rossio (guichet da illtima hora) das 14 as 23 horas de sabado, 18) .
«Todos oe· objectos a exped ,r serao
considerados, sem excepgao, como cartas
para os efeitos da franquia em vigor,
acrescida com uma sobretaxa de beneficl!ncia eS'peclal de 3$00 por cada 20 gramas).
«A importA.ncia total das franquias sera cedida a favor das vitimas dos tremores de terra de Faial, de comum acordo
entre esta Administragao Geral e a Empresa Latecoere, que se ofereceu para
realizar 0 referido ensaio).
E 0 aviso terminava: «Em comernora!lao do 1.0 ensaio do correio aereo entre
Portugal e 0 estrangeiro, esta Administra!liio Geral fara marcar os selos com urn
carimbo eSPEl.cial, unica e exclusivamente
destin ado para esse fim).
Na vespera, 17 de Seternbro, 0 aviiio
respectivo efectuara urn voo sobre Lillboa e arred:}res, conduzindo 0 senhor Presidente da Republica, General Carmona,
o seu ajudante, capitao Menezes Alvas, e
o r epresentante da casa Latecoere.
Naquele d1a 18, afluiram bastantes filatellstas So esta!liio postal do Rossio, onde
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as correspondenclas eram entregues, e,
conforme ordens expressas, carimbadas
apenas pelos respectivos empregados.
Fechadas as malas com tale· correspondl!ncias, em numero de oito, foram
conduzidas para Alverca, pelo carteiro sr.
Seguro, no comboio das 0,47 do dla 19,
tendo side entregues ao piloto do aviiio
pelo sub-inspector sr. Joao Silva.
Logo depois de fechadas as malas, 0
aludido carimbo foi embrulhado e lacrado
na presenga dos quatro empregados que
tlnham procedldo as operagoes de carlmbagem e expedi!lao, e queimado no dia
20 do mesmo meso
Conhece-se hoje urn reduzldIssimo numere de sobrescritos com este carimbo
<Lat. 17) , que deve ser cons:derado 0 primeiro carimbo aereo portugul!s, e, por
tals motivos, uma das mals raras e mais
valiosas pe!las da nossa marcof,lia.

As chamadas

•

colec~oes

de historia postal

(C ontinulIC;So da 2.a poginll)

emissoes. Mas, num caso ou noutro, 0
acess6rio nao deve pretender sobrepujar
o principal.
Efectivamente, se ern exposigoes de selos (de selos, D'Jte-se bern) fossemos a
dar os primelros premIos a colecgoes de
marcas postais prefilatelicas, que premlos nos ficarlam para dar aos selos- com
as mesmas e outras marcas e ate novas,
sem marcas nenhumas ?
Nao s e pretende, com este criterio, banir as marcas prefllatelicas das exposi!loes de selos, nem sequer dar-lhes, por
s:mples toler§.ncia, 0 lugar dos parentes
pobres em certos festins. Reconhece-se,
pelo contrario, a necess!dade de que elas
flgurem nas exposi!loes de selos. Nao, nos
esque!lamos de que as colec!loes de selos
nao classicos tambem la tern 0 seu lugar,
sern aspirar as recompensas m8.ximas.
Por que motivo hao-de as colec!loes de
hist6ria postal ter male largas ambigoes?
C. TRINCAO
N. do D.: Publicllndo este IIrtigo do eminente filotelistll e nossa qu erid o Amigo ,nSo po·
demos deixllr de expressllr IIq ui II nossll discordoncio do sua opin iiio sab re um ossunto de que
nos ocuporemos num dos pr6ximos numeros
deste Boletim .

ANDNCIOS

ECON6MICOS

Grandes e pequenas quantidades de
de Portugal ou Ultramar Portugu~ s, troco por selos para a sua c:>lec!llio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
selDS

Rua da Mad.lena, BO-3.· -

LISBOA

SA CARVAI,JIO-Heroes Africa, 255,
Leocoes - Compra e troca. Vende com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro .
Ofere go series tematicas: sports, etc .,
cOliloamorativos, avia!lao, aerogramas Zeppelins, de todos os palses. Desejo series
novas desde 1948, assim como novidades
do mtramar Portugul!s. Resposta ime·
diata aas envios de Fr. 10.000 Yvert, ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
Correspondente alemao, oferece-se para pOr gratuitamente anlincio de troca,
compra, venda, correspondencia, etc., dos
s6cios do C. F . P., em publicagao alema
que e d1stribuida pela Europa. Enviem 0
texto (ate 25 palavras) em portugul!s
(compreendo mas nao escrevo) espanhol,
frances, Ingles ou alemao a W . B. Kleinert - Soellingst. 5 - Essen Ruhr Alemanha.
caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
'('.P. Na!lao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, p~r 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt."- Lisboa- (Portes
ref,istados extra).
CARIMBOS MECANICOS
Compro e troco, portugueses. Escrever
para este Clube, ao n." 21.
A.B.I. - 'Onica publ1ca!lAo filat611ca
em lingua espanhola e alema, na Alemanna. Oferece por ano 6 boletins informatlvos, e 2 anuncios gratis, ate 20 palavras. Cota anual 20$00. Agente em Portugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida
da Liberdade, 204-2. 0-Esq. - Llsboa.
Respondo siempre. Trocas sellos 1.000
3.000 6 5.000 comunes. Portugal, mundo
entero . Series Deportes frs Yvert. ENVIOS CERTIFICADOS. GARANTIZO
TROCAS. STAMPS « GALINDO~ Cabeza
de Vaca, 2, Salamanca - ESPA~A.

FILATELIA MOTIVOS - Troca series completas, novas, base Yvert - A.
Guerra - Moral 7 - GALDAR - CANARY ISLANDS.
Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24
- Novo Redondo - Angola. Colecciona
Portugal e Ultramar. Procura correspondentes das Provincias Ultramarinas.
Josep Pujol, C. Xandri. Andorra. Nao
troca. Fornece Portugal e IDtramar, Espanha, Col. e Ex-Col6nias (especialmente antigos) por mancolista. TamMm selos raros de todos.os palses. Compra: Andorra, Nagoes Unidas e Israel.
DESEO Portugal y Ultramar.
Doy Espaiia, Colonias y Francia. A.
Cintas. Sierpes, 15 - Sevilla - Espaiia.
Desejo correspondentes para troca de
sel:>s nacionals, novos ou usado·s, ern cabo Verde, Guine, India, Macau, MO!lambique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P . 1.051, Luanda, Angola.
Desejo trocar, com qualquer pals, selos do Brasil, de preferencla usados, c:>muns e comemorativos, na base de urn
por urn, repetidos ate cinco. Pronta resposta. Jaime Almeida- Av. Getulio Vargas, 196 - Colat:na - Espir;to, Santo
BRASIL.
Classlflcador de bolso e cadern:> para
100 selos. Remeto contra 0 envlo de 2$50
em selos. Apartado, 495 - LISBOA.
Vende-se c'Jlec!lao Universal (sern
Port., Ultramar) 2.400.000 frs. Yvert
1954.
Cal!lada Tapada, 63-2.0-Esq. - Tel.
637107, das 21 as 22,30 horas.
Hungarian, stamps give in exchange
of Portugal, and Portuguese Overseas
and British Colonies stamps. I give also
Polen and Russia. Desired unused cpl set
new issues. Please send you first. Satisfaction assured. Miss CATHERINE KER_
T:mSZ - 10, rue Bercsenyi Pestszentlorinc - Hungary.
MIRCH LOHR - Telegraf - Karlo,v y Vory, 1 - Checosbvaquia. Troca selos de motivos desportlvos. CorrespondencIa em alema~. Compreende Ingles.
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c. Selos de Mar!;o 1876

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

140
141
142

4% r. s/ 40 r., azul, sobrec. preta
4 1h ) ) 100 ) verde,
)
)
6 > > 100 >
)
>
>

142A
142B

d. De Julho 1879 e Setembro 1880
4'h r. s/ 10 r., verde, sobrec. preta ...............
4'h ) > 100 > lilas
...............
>

143
144
145
146
147
148
149
150

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

Mllio 1881. Tipo Coroa de Julho 1879, sobrecarregado
em cor com urn algarismo, C. sobre B., denteados 13. 2797
1'h r. s/
5 r., preto, sobrec. preta ...............
1'h > > 10 > verde
...............
>
>
1'h > > 20 > bistre
...............
>
>
1'h > > 25 > ard6sia >
...............
>
1% > > 25 > vloleta
...............
>
>
1% > > 100 > lilas
...............
>
>
4 1h r. s/ 5 r., preto, sobrec. azul
4'h > > 20 > bistre
> preta ...............

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

SELOS
De uma

vista de olhos pelos
albuns, tire nota de algumas faltas, e venha a n/ ca.sa., ou
manda-nos essa nota de fsltas.
88US

Desta forma I.nt enriqueeendo
a 150& coI~o, pols nos n/ stocks
hit certamente exemplares que
Ihe lnteressem.
p~ 0 6rgoo da n/ casa, «Bevista FlIateIlca», que lhe sera enviada gratultamente.

Ramalho Guerra,
R. Joao das

R~gras,

3-2.·-Dt.·

(IIntigll RUII do Ampllro)

Telef. 368666 -

LISBOA

)

)

)

>
>

)

)

)

)

>

1.00
0.75
2.00

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

>
3.00
2.00

ANONCIOS ECONOMICOS
TROCO Sl!iRIES COMPLETAS NOVAS, IDtramar Portugu~s, D. Carlos e D.
Manuel. Dou Belglca e Europa, series
completas, novas. Echange - Exchange
- Tausch. P. Detemmerman - Notelaarstraat 92 - Gent - Belgica.
Je desire des timbres, tous differents
50 PORTUGAL 1853-1933
20 Croix
Rouge contre 50 BELGIQUE - CONGO
+ 20 Croix Rouge. 50 a 100 Outremer
Portuguals (pas Angola nf Mozambique)
contre merne nombre Congo BeIge. DELNEUVILLE, K 21, Dlksmuldelel, BRASSCHAAT - POLYGONE - BELGIQUE.

+

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India Portuguesa. SOcia AFS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especlalmente India; Envelopes do
1.· Dla; M8.xImos e Intelros. Pregario a
pedido.
CARIMBOS PUBLICITARIOS
Co·m pro e troco, portugueses. Escrever
para este Clube, ao n.· 21.

Uma palestra sobre selos portugueses,
em Inglaterra, pelo distinto jornalista
LAURENCE WILI(INSON
o distinto jo·malista e escritor Ingles
Laurence Wilkinson, redactor de alguns
dos maiores jornals londrinos, e entusiastIco e sabedor coleccionador de selos portugueses, fez, em 15 de Margo ultimo, na
<Brighton and Hove Philatelic Society>, uma interessante palestra sobre salos portugueses, da qual transcrevemos
as seguintes passagens :
<Especializando, c?mo eu fa!;o, selos
de Portugal e seus territ6rios do ultramar, sou um coleccionador do que, filateIicamente, e um paLs <impopulan.
Isto, nao obstante 0 facto de Portugalser urn belo paLs, povoado por uma
raga com urn encanto unico - urn encanto, que e dificil definir, mas que tern 0
p:>der de apoquentar 0 estrangeiro com
urn mal que os portugueses chamam S&Udades.
Esta agradavel doenga e uma melancolla ou nostalgia que fere 0 estrangeiro,
quando compreende que nao, pode voltar
ao pals, e apreciar 0 brllho do seu so,l, 0
seu tempo, 0 seu culto da cortezia, e a
SUa rever~ncia por esses valores civilizados, dos quals apenas as mals velhas na!;oes do mundo sao hoje guardioes.
Ha certas desvantagens em coleccionar selos dum pals d mpopular>, mas ha
vantagens que vagarosamente 0 valorizam.
Uma desvantagem e que ha aJpenas
um pequeno suprlmento de selos no mercado f1latellco, pois que pouca gente esta
ansiosa de vender, porque os pregos nao
sao altos, embora os suprimentos sejam
estritamente limitados.
Uma vantagem e que urn ardente estudioso pode adqulrir 0 conhecimento filatellco deste assunto especiallzad'J, que
o negociante medio nao tern.
Por conseguinte, examinando 0 material oferecido num lellao em Londres, pode melhor saber, por exemplo, que 0 que
parece ser urn vulgar selo portugu~s, e
uma raridade consideravel, por causa de
uma perfuragao pouco vulgar, ou qualquer outra particularidade.
Ha negoc1antes portugueses que estao
preparados para pagar a sua viagem aerea a Londres, para assistir a urn leilao

principal, e, entao, 0 verdadelro valor dos
selos em oferta sera realizado. Mas na.o
podem esperar recuperar as despesas de
vlagem e de estadia numa pequena venda, apenas com meia duzia de lotes oferecidos. Entao t~m que fazer uma oferta
por correio, sem terem visto os selos em
leilao, ou tern que confiar nos servigos
dum negociante de L:>ndres, posslvelmente, ou mals provavelmente, que nao e perito neste especlalizado e mul complicado
campo de pesquisa.
o proflssional em evid~ncia na Gra-Bretanha foi Mr. Wllllam Houtzamer,
urn homem que mulb amou selos, dizendo-se que sempre os escolhia para os seus
cl1entes com grande reluta.ncia. Em lnumeras ocasioes, fazendo as minhas modestasofertas na sala de lel1oes, des cobri que 0 meu Unlco oposttor era Mr.
Houtzamer, pols era 0 unlco presente que
conhecia 0 verdadeiro valor dos selos em
leUao.
Mr. H outzamer faleceu recentemente.
Foi uma perda para a fllatelia em geral.
Foi urn homem com urn vasto fundo de
conhec!mentos fllatelicos. Infelizmente,
o· que sabia morreu com ele, nao reglstado em qualquer mol de permanente.
Isto, penso, deve ser urn motivo de
pena para todos os sinceros fllatellstas,
visto que a soma de conheclmentos filatellcos registada e insuflciente, em comparagao com 0 que e conhecldo, talvez
obtido atraves da experl~ncia duma vida,
mas nunca posto no papel para beneficio do estudioso. l!i encarado I como
obrigagao' de saber tudo mals que
qualquer outro hom em soube, e pode
bern ser que haja conhecimentos, no cerebro do homem que morreu, que 0 posterior estudioso nao mals sera capaz de
reaver.
Multo do que esta reglstado sobre os
selos de Portugal vem-nos de homens que
ja. faleceram, e estao 1mpossibilltados de
resolver as questoes qUe 0 modemo C<J.lecc1onador que investtga gostaria respondidas.
Espero que esta tradiga'J nlio seja perpetuada. Fago votos porque os grandes
espec!allstas dos selos de Portugal e seus
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c:§arrett na, ?lrilateLia
Embora tarde - mas la diz 0 adagio
que vale mais tarde d~ que nunca - eis
a flgura de Garrett reproduzida nos selos
postals portugueses. 0 facto de os C.T.T.
faze rem reproduzir 0 busto da estatua
que se ergue no largo do Municipio, no
Porto, talvez seja motivo de controversla,
iOiiIUUUlllOOIlUIllBUUHUlBUlWIIl!llliIIW_IRlllli1III IUl1IIIIIIIIIIIIIn
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territ6rlos uItramarlnos nao nos deixarao sem pOr n? papel tudo 0 que sabem.
E deveria estar registado, por forma a
que prontamente pudesse estar a disposlgao de todos.
A l[ngua portuguesa e uma dlflculdade, e embora tenha uma famlliaridade
com ela que pode ser ligeiramente superior a da media do forasteiro, ha certas camb:antes de expressao que necessltariam de esclarecimento. <in loco>, com
o fim de obter essa absoluta precisao exigivel dum compendlo tipo na lIngua Inglesa sobre Os selos de Portugal e seus
territ6rios do ulttamar. Urn tal livro terIa tambem de ser revisto., quase llnha
a linha, por especialiallstas como 0 Dr.
Carlos Trincao, e urn bastante elevado nu_
mero de especialistas que podem, c?m autori dade, falar sobre 0 assunto, muito. do
qual esta conUdo em folhetos, revistas e
noticias de conferencias, que tern sldo
constantemente impressas, e uma grande
quantIdade de outr~ material, que nunca
apareceu em qualquer outra l[ngua alem
do portugues.
.
Mas nao vejo urn tal livro ser escrito,
visto que tomaria a urn profissionai urn
ano do seu tempo, e nao teria esperanga
de ser urn sucesso, comercial, pelo que,
por rawes de prestfgio nacional, tal
livre deve ser recomendad? as autoridades portuguesas, como merecedor de
apoio financeiro >.
No final da sua palestra, Wilkinson,
grande amigo de Portugal, exibiu uma selecgao de sel?s portugueses de D . Maria,
D. Pedro e D . Luis, bern como uma colecgao de carimbos, e as emlssoes completas d!:.., <Ceres->.
Pelo seu brilhante e notavel trabalho,
que multo decerto -contribuira para a
pr3jeCgaO e prestfgio dos selos portugueses em Inglaterra, deste modo enviamos
urn apertado abrago ao nosso quer!do
Amigo Wllkinson, que breve teremos 0
prazer de tornar aver n? nosso pals.

POR

J.

FILAT~LICO

27

DE PORTUGAL

CATALOGO PRE<';O - CORRENTE

CAMPELO
123

mas, pessoalmente, nao desgostamos do
selo. FoI, pelo m enos, bastante mais feliz do qUe Guerra Junqueiro . ..
A serle, composta de 4 taxas, tern,
realmente, seus aiiciantes, mas terla flcado mais completa, mats verdadeira, digam?s, se the tivessem aposto as milesimas.
Na realidade, torna-se imprescindfvel
que qualquer figura reproduz,da nos selos tenha, alem do nome, as datas extremas do nascimento e da morte. Bem sabem?s que 0 seu centenarlo ja passou ha
muito, e talvez que, por sa' r fora de horas, e que decidiram delxar apenas urn
nome - Garrett - tendo em vista exclusivamente 0 usa interno. De qualquer modo, parece-nos urn erro, dad? que a expansao da filatelia -p ortuguesa e hoje uma
magnfflca realldade, e impoe-se, por isso,
que as flguras reproduzidas nos nossos
selos aparegam tant? quanta possivel
completas, filatillicamente falando .
Neste como noutros casos, nao ha necessldade de nos socorreI"JIlOS de exempl -:s estrange!ros, uma vez que os C.T.T.
do Ultramar podem servlr de exemplo, sob
todos os aspectos. Ali parece ter-se, de
facto, assimilado bern a boa tecnica filatel ca. Desnecessario se t'Jrna enumerar
os selos emitJdos em que sao observados os principios tecnicos fundamentais.
Joa? Baptista de Almeida Garrett cNasc'do em 1799, de uma familia de comerclantes com neg6cios no Brasil, Garrett recebera uma educagao arcadlca, e seguira a escola de Fillnto Elfsio, a quem
pretendeu, mais tarde, inculcar como aut?r do poema <Camoes>. Em Coimbra,
onde cursou Diretto, fizera parte de assoclagoes secretas, e comegava a adquirir
notoriedade, com odes comemoratlvas dos
aCJnteClmentas de 1820. Vemo-Io depois
na emigragao e no cerco do Porto. Instaurado 0 novo, regime, volta ao estrangeir'), como Consul Geral na Belgica, e
aproveita os 6clos para estudar alemao.
Abandona a emprego e vern para Portugal, em 36, onde, ao lado dos irma'Js Passos, ajuda a preparar 0 ambiente donde
saiu a Revolugao de Setembro, que restaura a Const1tuiga~ de 1822.
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125

Selo de Junho 1877, 2." serie com estrela
5 si lO reis, preto, sobrec. vermelha ....... ........ .
Tipo de Junho 1877, 3." serie com estrela
5 si lO reis, preto, sobrec. vermelha ....... . ...... .
5 > 20 >
vermelh~, sobree. preta ... ... .. ... ....

Variedades
126

5 rels

127

5 l'eis

128

5 refs

129

-5 refs

Sobrecarga invertida
sabre 20 r., vermelho, sobrec. preta
Dupla sobrecarga 10
sobre 10 r., preto, sobrec. vermelha .........
Tendo Uma dupla sobrecarga 5
s~bre 10 r., preto, sobrec. vermelho ........ .
Sobrecarga invertida
sabre 10 r., preto, sobrec. vermelha ........ .

Mllio 1881. Tipo s 1876 com II lgllrismos peq uenos, sobre·
cllrgll pretll, C. so bre B. lIZU lll d o , furlldo em pontos Ilh.

Tlpo Julho 1873
s~brec . preta .... .. .... .. .. .
(?) Tfpo de fim 1874
s/ 20 r., vermelho, sobrec. preta .. .. .... .... .. .
Tipo de Margo 1876
s/ 10 r., preto, sobrec . preta ................ ..
sl 20 r., vermelho, sabree. preta .............. .
Tipo de Maio 1876
sl 20 r., vermelho" sobrec. preta .. ........ .... .
Maio 1881? a. Selos de Maio 1872
r. sl 40 r. ultramar, sobree. preta .............. .
> > 100 > verde azul,
>
>
> > 200 > amarelo
>
>
............ ..
b. Selos de Junho 1872, sobre avergoado
r. sl 100 r. verde azul, sobrec. preta
> > 100 >
>
>
>
>

130

llh sl 20 r., vermelho,

131

11h

132
133

11h

134

llh

135
136
137

4lh
4lh
6

138
139

4 1h
6

llh

1.· CentenArlo da Escola Naval - Urn s6
desenho para os quatro valores.
Emissao de 1948-1949 - Mo~ique
- MotlV'OS lndigenu - Dos dez eunhos
de qUe se compoe a serie, sAo deste gravador os das taxas de $60 e 3$50 (Ba.rue,

>

4.00

6.00

Serra. Choa., queda do Nhanhangare) e

1$75 e 3$00 (Praia da Pola.na -

LourenMarques).
Todos os eunhos aeima apontados sAo
de exeeugl:lo perfeita, e affrmam 0 ineontestA-vel m~rito do artista.
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(Conclusio)

Emissao de 1948 - ComemGratlva dO'
S." CentenAriG dO' Nascimento de S . .JoAo
de BritO' - Dois desenhes diferentes. Urn
para 0 scio das taxas de $30 e 1$00 (S.
Jeao de Brite, menino) e eutre para 0'
das taxas de $50 e 1$7:1 (S. Jo4o de Brito, no periodo de evangelizagao).
EmissA.o de 1948 - OomemGratlva Clot;
Congre88GS Naclenais de Engenharia. e
Arquitectnra, e da ExpOtJl~ de Obl'88
PUbHca.s. Uma s6 taxa, 1$00.
Emissiio de 1949 - ComemGratlva dO'
75." anlversArlG da Fon~ da Unlito
Postal Universal, com urn s6 desenho para os quatre val ores de que se compoe a
serie.
Emissao de 1950 - CGmemG~ de
AnG SlLIlto, hGmenagem a N08S& Senhora
de Fatima-com 4 valores.
Emissao de 1950 - CGmemGratlva dO'
4." centenArlo da mGrte de S. JGAo de
Deus - com 4 valores.
Renato de Araujo, falecldo recentemente, apenas com trinta e no,v e anos de
idade, foi, neste genero de gravura, uma
das mals destacadas figuras da sua geragao.

GUSTAVO DE JESUS DE
ALMEIDA ARAUJO
Filho de Jose Alves de Almeida Araujo e de Laura de Jesus Almeida Araujo,
nasceu em Da.:fundo, a 29 de Dezembro de
1902.
Tirou 0 curso de gravura artistica, na
Escola de Belas Artes de Lisboa; e fre·
quentou a Escola de Artes .Decorativas
de Paris.
Entre os seus mestres, contam-se O'S
notaveis artistas Ernesto Condeixa, em
desenho; e Cabral de Lacerda, Renefer "
Marcci Hermant, em gravura.
Em Franga, fez urn longo e proveitose
estlligle, nos ateliers de Edmond Debalnes
e de Paul Boutet, especiauzados na gravura em madeira e talhe doce para Bustragao.
De regresso a Portugal, ingressou na
Casa da Moeda, na qualidade de praticante, em 16 de Julho de 1931, e comegou
a exercitar-se na gravura tipogr8.fica ern
ago, sob a direcgiio de Arnaldo Fragoso.
A 1 de Margo de 1937, entrou no quadro,
com a categoria de gravador, e f1cou a
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dirigir a secgae de gravura, pela aposentagae do respective chefe. Em 1946, ao
criarem-se es trabalhos de fetGgravura e
de fetolitografla na Casa da Meeda, fei-lhe cenfiada a direcgiie desses Servigos.
No ane seguinte, chefiou a missae que foi
estagiar na Fabrica Nacienal de Meneda
y Timbre, de Madrid.
A margem das suas ecupagoes no estabelecimente fabril de que e funcienarie
multo competente, tem-se evtdenciado como ilustrader de livros e gravader de estamp as de arte, frentisplcies, vtnhetas,
etc.
Cern plene sucesso, apresenteu trabalhos da sua autoria em varias exposlgoes,
ern p,ertugal e nO' estrangeiro (Espanha,
Canada, Luxemburgo e Inglaterra).
Fei Directer da Seciedade Nacienal de
Belas Artes, ern 1933; Secretarie da secgAo de excursoes cientfflcas da Seciedade
de Geegraifia de Lisboa; e e colaborader
da Enciclepedia Portuguesa e Brasilelra.

•

•

•

A contribuigao, de Gustavo de AraujO'
para a gravura filatelica pertuguesa e de
neVe cunhos ern age para impress1i:o tipegr8.fica, distribuidos pelas emissoes seguintes:
EmissA.o de 1938 - Cememerativa de
Cengresse Internacienal de Vinhe e da
Uva, cern urn s6 desenhe para os quatro
val'Jres.
Emissiio de 1940 - Legliio Portugue88.. Uma s6 gravura para es 9 valores.
Emissae de 1941 - Costumes pOTtugueses (1." serie). Des iez cunhes, urn
para cada valor, da emissao, sao dele es
das taxas de $05 (Coimbra) e $25
(OlMe).

Emissao de 1943-1949-Caravela. Uma
s6 gravura para es vtnte e seis valeres.
EmissA.o de 1944 - Comemoratlv& do
2.· Centenarie do nascimento de Flillx
Avelar BroterG. Des deis cunhes diferent es da eml ssao, s6 urn e de Gustave de
Araujo: 0' das taxas $10 e 1$75 (buste de
Brotero).
Emissli.e de 1946 - c'ememerativa do

FILAT~L1CO

Manuel Passos, chefe do governo revolucionario-, e seu amigo, confIa-lhe a
missao de cr;ar urn teatro nacional. Nomeado Inspector Geral dos Teatros, Garrett erganiza 0' Conservat6rio, 0 Teatrc
Nacieual, e com ega, ele mesmo, a escrever pegas ipara constituir urn report6rio
naclonal: «Urn Auto de Gil Vicente:.
(1838) ; «0 Alfageme de Santarem:.
(1841) .
Em 1842, da·se 0 gelpe de estade reaccionarie de Costa Cabral, que restaura
a Carta. Garrett, demitido das suas fungoes ofIcials, langa-se numa activa epoalgao ao novo Governo, a qual se reflecte
na sua ebra Hteraria: nO' romance «0 Arc') de Santana:. (1845) ataca a reacgao
clerical renascente sob 0 c8!bralisme; nas
«Viagens na Minha Terra:. (1846) combate a agiotagem que 0' cabraIismo favereceo Publica, neste periodo, eutras ebras,
como 0 «Frei Luis de Sousa:. (1843) e 0'
«Romanceiro·:. (1." volume, 1842), colecgA.o de romances populares.
Com a queda do cabra:llsmo, em 1851,
e a subida ao peder do partido em que
m litara Garrett, dentre de uma grande
collgagao conhecida pelo neme de Regeneragao, velta a assumir fungoes eficials,
entre cias a de Ministre dos Neg6cies Estrangeiros, em 1852. 1!l distingulde cern 0
tltuh de vtscende de Almeida Garrett .
Uma paixao· outeniga por uma celebrada
dama da alta reda, casada, lnspira-Ihe 0'
seu ultimO' livre de poeslas l1rlcas, as «FoIhasCaidas:. (1853). Faleceu em 1854.
Pessoalmente, Garrett tern a preocupaga') das exterieridades, cultlva a elegAncia de maneiras e vestuarie, gesta das
ccndecoragoes e 'des tltulos nobUiaries;
e a sua ebra literarJa e urn aspecte deste
conjunto de aparencias, de mascara elegante c')m que se apresentava aos cen-

PEQUENO LABORATORIO
--FOTOGRAFICO - REVEll I IMPRIMA AS SUAS
'OTOGRA'IAS EM CASA

Enviamo9, pelo correia, equlpamento
completo, incJuindo Instruccoes para a sua
utlllzHcl!.o pelo princlpiante, composto de :
pren~a , cuvetes, plnca-, papels e ban hOB
para 100 foto~ at~ 6x9, etc.
Conlra anvio de cheque au vele • • 190$00
i cabr.n~a (.6 conlinenle) mai, • .
15$00

LUIZ DA SILVA (HERDEIROS)
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temperaneos. Mas, sob esta mascara, ha
uma vida emocional intensa, que da a
parte da c·b ra literaria de Garrett uma
profundeza pslcel6gica ern qUe niio se tern
reparado bastante. (1)
Suas obras: <Urn Auto de Gil Vicente:. (1838); cO Alfageme de Santarem:.
(1841); «0 Arca de Santana:. (1845);
«Viagens na Minha Terra:. (1846); «Frei
LuIs de Sousa:. (1843); «Folhas Caldas:.
(1853); «Fleres sern Fruto:. (1843); <Camoes:. e «D. Branca:., uma tentativa delIberada para introduzlr em Portugal 0'
aspecto felcl6rico e medievalista de romantism') ingH!s e alern1i:e, e em particular para substitull' a mitelegla greco-romana po,r uma suposta mitelogia naclenal e popular.
Finalmente, ceme ap6stole da reforma
llteraria, Garrett deixou algumas paginas de crittca ern que preconiza insistentemente 0' aproveltamento da hi!!t6ria e
das tradigoes nacienals ceme terna literario. Este pensamente concretizeu-se
principalmente nO' <Remanceiro:., onde
Garrett reuniu «remances:. tradicionals,
sem grande criterie cientifico, e suprJnde
cern 0' pr6pr!0 gesto as falhas da erudigae.
Assim Se cememorou 0' Centenario de
Almeida Garrett, 103 anos ap6s a sua
morte, 0' que nos leva a repetir 0 que dissemos n') inlcie desta cr6nica - mals vale
tarde do que nunca ... E ago,r a falta distin_
guir eutra flgura contempera.nea de Garrett - esse glgante da literatura portuguesa que se chameu Alexandre Herculano (1810-1877).
J. Campelo.

(1)

Ant6nio Jose Sereive : «Hist6rie de Litereturo Portuguese:., colec~iio Seber.

Seiu 0 SUPLEMENTO A L1STA DE
OFERTAS N." 6, composto totelmente
de saries desportiv8s IEnvie-s. gr6tis)

Coimbra Filafelica
Rua da Sefia, 23-1."
COIMBRA - PORTUGAL
Comprames letes, centos e quilos
de PORTUGAL e ULTRAMAR

OS SELOS «·L AND MAIL»,
DAS tNDIAS HOLANDESAS
Anngebragt. per Land - Mail!.

Te belalcD port i',/ /,( kOI'~r.
HA'J'AVIA
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A sociedade holandesa de vendas pliblicas cDe Nederlandsche Postzegelveiling>, de Amsterdam, procedeu recentemente a venda de uma sensacional descoberta: doze cartas com os selos chamados
d and-maib , das Indias Holandesas, as
quais alcan~aram os pre~os de 1:250 a
2.800 florins, cada.
Estes selos sao considerados os primeiros de todo 0 mundo, pois mostram-se datados de Mar~o de 1843 a Janeiro
de 1847.
Foram exclusivamente usados nas cartas expedidas pelo servi~o, postal Overland, ingH!s: Alexandria-Suez-Singapura,
com destino aquelas Indias holandesas.
Pelo interesse que tais selos encerram,
transcrevemos d~ respectivo cat8.logo:
d Is sont tres rares, et detenus par peu
de personnes (Le Musee Postal Neerlandais, a la Haye, en a acquis par des donations une grande partie) et justqu'a ces
temps derniers on Ie -::royait presqu'impossible d'~n trouver d'autres exemplaires. Ce fut donc pour nous un grand privilege d'avoir decouvert dans des vieux
archives ayant appartenus a une famille
depuis quelques generations, et d~nt la
vente aux encheres nous fut confiee, douze de ces timbres sur leftres entieres, et
que nous sOommes en mesure de mettre
en vente par encheres. Nous sommes d'autant plus heureux du fait que parmi .Jes
exemplaires retrouves, et qUi prqviennent
tous de differents courriers, nous avons
trouve des timbres de deux courriers d~nt
jusqu'lci aucun exemplaire n'etait connu.
Considerant la regularlte des departs
mensuels des bateaux, 11 semblerait normal que les dates d'arrivees sont espacees
d'un mois. Dans son ouvrage connu cDe
Landmallzegels>, Korteweg estime que
pendant Ie laps de temps relativement
court de la validite des timbres-taxe
d andmaib it peu pres 21 different cour-

riers ont ete achemines, et croit qu'entre
autres celui qui aurait du arrlver en decembre 1846 a Batavia, fut supprime. _Les
c~urriers connus jusq'ici portent la date
d'arrivee a Batavia:
18/3'45, 21/4'45, 30/5'45, 21/6'45,
26/7'45,
12/11'45,
17/3'46,
12/4'46,
12/5'46, 13/6'46, 11/ 7'46, 13/8'46, 11/9'46,
11/10'46, 13/11'46, 16/ 1'47.
Parmi les lettres offertes par nous, se
trouvent certaines avec timbres clandmaib dates de Batavia 14/1'46 (lOot No.
359) et 18/12'46 (lot No. 367).
On peut b 'en supposer que ces derniers
sont les seuls exemplaires qui existent de
ces courriers, et qu'on ne trouvera pas
d'autres. Ceci s'applique specialement au
timbre-taxe Landmail, date Ie 18 decembre 1846. Korteweg dit dans sa publication: cn n'existe pas de timbres taxe
Landmail «dulten>, dates decembre 1846>
et a tire cette conclusion du fait, que 1'0n
a cons tate, que toutes lettres expediees
de la Holland aux lndes neerlandaises, en
octobre 1846, par voie terrestre, ont ete
arrivees a Batavia en janvier 1847 (Ie 16
janvier 1847) ensemble avec les lettres
landmail qui ont ete experliees de la Holande en novembre 1846. nest vrai que
nous avons trouve ma!ntenant une lettre
landmail avec timbre-taxe landmall, date
Batavia Ie 18 decembre 1846, mais cette
lettre (lot N'J. 367) fut estamp!llee en
Hollande Ie 23 septembre 1846, vraisembablement par erreur passait par
Hongkong, ou la lettre fut estampillee
Ie 18 novembre 1846. La lettre (lot No.
366) estamp'llee en Hollande Ie 22 septembre 1846, arrivait avec Ie courrier
landmall a Batavia, regulierement, Ie 13
novembre 1846. En consequence, il n'existait donc pas la possibilite d'envoyer en
'Jctobre 1846 des lettres par la voie terrestre, ou bien Ie mail hollandais a manque la correspondance a Marseilles. Notre lettre (lot No,. 367) dolt avoir ete
expediee par erreur a Hongkong, et reexperl'ee de IS. a Batavia. C'est par suite
de cette coinCidence que neanmoins une
lettre landmail arrivait a Batavia en decembre 1846, et que Ie timbre-taxe landmail correspondant fut date en Ce mols.
SANS DOUTE, UNE CHOSE UNIQUE>.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos vArios colecclonadores
qUe pretendem relacionar-se com coleccion adores portugueses, entre eles :
KERT1l'::SZ VILMOS - Bercsenyi u 10
- Pestszentlorinc - Hungria.
VICENTE IBA1itEZ BELMONTE C/ Sastre n." 6 - Olesa de Montserrat Barcelona - Espanha.
BOUBETA L1t:OPOLD - Barrage du
Mellegue - par Souk-el-Arba - Tunisia.
HEINZ STEMPELE - Bad Kissingen - Maxtstrasse, 6 - Alemanha.
XAVIER BAQUERO DffiANI- P. O.
Box, 111 - Quito - Equador.
WONG YOE TJWAN - c/ o Fhoto
Studio cWong> - 19 Kehanga st. Klaten
- Java - Indonesia.
JOAQUIM AUGUSTO PATRICIO Rua Taquarl, 828 - Sao Paulo - Brasil.
A. CINTAS - Sierpes, 15 - Sevilla
-

(Espana).

HEITOR C. DA SILVA - Av. Cruz
das Armas, 583 - J~a.o Pessoa - Paraiba - Brasil.
JARMILA STEFANOVA - ul. L. ZApotockeho 108/ III - MIadA Boleslav Checoslo,vAquia.
KOWALSKI WACTAW - skr. poczt.
63. - By tom 1 - Pol6nia.
SANTIAGO BAROIELA VILLANUEVA - Barrio de Ribadavia, n ." 23 - Vigo
- Espanha.
VIJAS MffiOSTAW - ptozncklego
1. m. 24 . - Kielce - Pol6nia.
JUAN DE DIOS NAVARRO GUIJ ARRO - Apartado Correos, 21 - Lorca - (Murcia) - Espanha.
INOCENCIO PADRON HERNANDEZ - San Francisco, 2 - Santa Maria
de Valverde - Isla Del Hierro - CanArias.
DORIS A. CHAMBERS - 4535 East
Lake Road - Erie (Pennsylvania) - U .
S. A .

DR. JOSll'l L . GUTIll'lRREZ DE PEDRO - Navezuelas - (CAceres) - Espanha.
Estes endere~os sao indlcados sem
compromisso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thess addresses are given withouth
engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsab:Ilte de notre part.

VINHE'TAS PORTUGUESAS
Muit'Js dos nossos Cons6clos coleccionam vinhetas de propaganda. Alguns de
entre eles ignoram que, para a sua aflxa~ao legal, existem vArias disposi~oes oficlais.
Em 1956, os C.T.T. autorizaram a circula~ao de vArias, cuja IIsta completa e
como segue:
Comemorativa do prlmeiro centenArlo
do nascimento de Marcelino Mesquita.
Empr~sa de Limas Uniao Tome Feteira, com as datas de 1856/1956.
Comissao Munic'pal de Turismo da
Covilha.
Ed tora Ulisseia, Ld.· .
C~missao de Festas da Semana Santa
em Braga.
Exposi~ao Tecnica Alema.
Companh'a de Seguros A Nacional.
Corpora~ao Internacional de Seguros
S. A. R. L.
Castro Maia & C.·, Ld." (re16gios Zephlr).
Indlistrlas A. J. Oliveira, Filhos & C.",
Ld." (mAquinas Oliva).
Comissao da Queima das Fitas da Universidade do Porto.
Com!ssao das Festas da Queima das
Fitas de Co!mbra para 1956.
Sociedade Comercial Guerin S.A.R.L.
Empresa Metaliirgica Duarte Ferreira, S.AR.L .
Clube lnternac.onal de Filatelia- (Dia
do Selo) .
General M{)tors Overseas Corporation
(Lisbon Branch) ..
Comissao Executiva da Feira do Ribatejo.
Comissao Central das Festas dos Tabuleir'Js de 1956.
Corpora~ao Industrial do No,r te.
Castro Maia & C." Ld." (rel6gios
Doxa ) .
Comissao de Festas do Concelho de
Sinfaes.
H6quei Clube de Belem.
Junta Central do Corpo Nacional de
Escutas.
Cruz Vermelha Portuguesa.
Abadia de Alcoba~a, Ld."
Laborat6rlos Vit6ria, S.A.R.L .
Por estas, notas se deduz que algumas delas, recentes, e outras tradicionais,
nao passam de simples cvinhetas>. Estao
neste nlimero aquelas que vulgarmente
cham amos cselos da Cruz Vermelha>,
emitidos nestes tiltimos anos, autorlzados
a circular pelos C.T.T.
DIAS FERREmA

FEDERACAO INTERNACIONAL SAO GABRIEL
Circular n.O 15 -

1 .0 de Agosto de

1956.

AdvertElncia, prevenindo contra uma
serie americana de «selos), apresentando
efigies dos Papas.
A Federagao Internacional Sao ' Gabriel, como r epresentante internaclonal
dos interesses de quantos colecclonam
motivos cristaos, vivamente lastima
as bases problernaticas da aparigao 'recente de uma serie de selos de Panam~
representando 0 Papa Pio xn e os seus
11 predescessores que levara.tn 0 mesmo
nome.
o facto e que estes selos nao foram
postos em curso pela administragao postal do respectivo pais, mas p':lr conta dum
«cons6rclo financeiro). 0 valor nominal
da emissao e de 5 d61ares, atingindo no
comerc!o mais ou menos 8 d61ares. InfelIzmente, esta emissao de modo algum
tern a finalidade de homenagear 0 Papado, mas sua finalidade e lin!camente lucrativa. A emissao anuncia 250 selos posteriores, representando outros papas, e
atingindo, assim, urn lucro de mals de
100 rnilhOes de d61ares.
Quando, ha mals de urn ano, os primeiros pIanos de tal serie monstro se espalharam, unil.nimemente todas as revistas e organizagoes de coleccionado·r es de
todo 0 mundo rejeitaram ta':l inaudito projecto. Torna-se, asslm, tanto mais Iastimavel a tentativa de reaJ.izar de forma
fora do comum, essa edigao, mediante todos os recursos da propaganda moderna.
Assim, foram pubUcados ern revlstas
americanas de grande vuIto, aniincios de
·p aginas, onde, como se sabe, cada pagina custa 21.000 d61ares. Ja.tnais, em
toda a htst6ria (de 116 anos) do selo, foram postos em circulagao selos de tal
maneira. :Ii:, pois, signlflcativo que a aquislgao destes nao se possa fazer junto a adrninistragao postal do respectivo pais,
mas sim ao enderego de uma caixa postal.
o C[rculo Internacional S. Gabriel, de
coleccionadores de selos com motivos
crlstaos, vEl-se por isso na penosa contingElncla de prevenir contra a aquisigiio destes selos, que nao representam valo·r interno, e nem servem aos fins que pretendem ter. Devem, pois, ser postos no rol
das «emissoes abusivas de selos). Tanto
estes selos, como os de caracter serneIhante, qUe eventualmente aparecem, foram oflc!almente boicotados por parte da
organizagao dnternacional de colecciona-

dores. Por isso, ilentro dos c[rculos e grupos associados em to do 0 mundo, eles nao
podem ser trocados, nem negociados. Em
exp'Jsigoes de caracter intel'llacional, as
colecgoes que con tern estes selos devem
ser desqualiflcadas.
o C[rculo Internaclonal S. Gabriel
tern, por flm, todo 0 interesse em salientar que nao Se opoe, ern consequElncia de
seus princ[pios, de modo algum, a ernissoes de selos com a eflgle de Papas ou de
principes da Igreja. A sua reputsa atinge
apenas 0 caso que ficou acima exposto.

l7>tlseIJItUJs
No desejo, que sempre nos anima, de
pugnarmos pelo aumento das regalias da
nossa massa associativa, vamo·s hoje in!clar uma nova campanha, cuja finalidade sera angarlar descontos para os s6clos, em casas comerciais de todos os ramos, mediante a apresenta!;Ao do cartao
de s6cio· do Clube Filatellco de Portugal.
Esta iniciativa, alem de ser de grande
beneficio para os nossos associados, representa tambem, para todos os comerclantes que nos quelram oferecer descontos, urn aumento consideravel da sua
clientela, visto que passarao certamente
a contar com a preferGncia dos nossos
quase 3.000 s6cios.
Alem deste facto, 0 comerciante tera
tambem uma propaganda gratuita da sua
casa, atraves d() nosso Boletim, que em
todos os niimeros inserira uma l1sta dos
descontos, nomes e direcgoes daqueles que
forem aderindo a este movimento, e de
alguns daqueles que ja tenham aderido.
Com este prop6sito, agradecemos as
casas comerciais de todo 0 Pals, e multo
particularmente aos comerciantes nossos
s6c1os, que que!ram ter a gentileza de
nos conceder descontos, 0 favor de no-Io
dizerem por carta, nAo se olvidando de
informar de quais os seus quantitativos.
E, por hOje, resta-nos agradecer a todos os comerciantes a atenlliio que certamente irao dispensar a nossa campanha, esperando podermos ja no pr6ximo
Boletlm inserir os nomes dos prlmeiros,
que nos quelram mostrar a sua boa vontade em prol do nosso Clube.
LEITE SOARES
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CR6MCAS DO

1'itirio

Uma actividade desconhecida Em complemento das provas
e dos ensaios
do prof. doutor Bissaia Barreto
Esta cr6n!ca devia ter sldo pubUcada
no domingo passado, ou seja no mesmo
dla ern que este jornal sublinhou, multo
excepclonal e justamente, a homenagern
na vespera prestada ao eminente prof.
doutor Bissala Barreto, durante 0 grandioso banquete realizado na Casa das
Belras.
Professor dos mais !lustres da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra. Bissaia Barreto goza da fama,
nada simpatica aos estudantes, de apenas
ter dado mela diizia de faltas as aulas,
durante os quarenta e tantos anos do seu
professorado . ..
Apesar disto, Bissaia Barreto exerceu
sernpre grande cUn!ca ern Coimbra, e, como clrurglao, sempre dlariamente fez iniimeras operagoes nos Hospitals da Un!versidade de Coimbra, e, nos mesmos dias,
cinco, dez e qu1nze operagoes, quase todas
gratuitas, nos hospitals dos concelhos circunvizinhos: Agueda, Arganil, Lousa, Tabua, etc., etc.
De Bissala Barreto se dlz que nao tern
tempo para almogar nern para jantar, e
que se' alimenta de chocolates... Mas a
verdade e que, sern prejulzo das suas referidas actlvidades, ele e presidente da
Junta da Provincia da Beira Litoral, e
nestas fungoes criou e dirige muitas dezenas de hospitals, sanat6rIos, prevent6rIo·s, casas da crlanga, col6n!as de ferias,
etc., etc., num conjunto assistencial que
e linico ern to do 0 Pals, e que ele comanda nos pormenores mlnimos, des de a nomeagao de urn medico, a escolha de um
candeeiro ou de um azulejo ...
Nao obstante tudo isto, Bissaia Bar:eto consegue 0 rnilagre de vir ipassar a
Lisboa os fIns de sernana, e de todas as
sextas-felras chegar vagarosamente no
<fapido) ou no «foguete), e de todos vs
sSlbados descer e sublr as ruas da Baixa,
vagarosa e anonimamente, - a fazer horas para o's jantares de todos os sabados,
(ContinU81 na paglna 12)

Referimo-nos, recenternente, em duas
ou tres cr6nlcas, ao extraordinario interesse que, em Portugal, como alias eD7
todo 0 Mundo, estao a obter as provas e
os ensaios de selos, e tanto para aparecerem intercaladas n03 selos, a seguir a cada serie, seu ,l!omplemento e ilocumento
de real valor, filatelica, estetica e econornicamente, - como para constitulrem
colecgoes, belas e vallosas, somente de
tais provas e ensaios.
Possuimos u m a destas coJecgoes,
abrangendo Portugal e todas as nossas
oito provincias uItramarlnas. E porque de
provas e ensaios se trata, dlgamos, da
preparagao e do estudo dos selos, especlalmente nos aspectos desenho, cor da
impressao e papel, - facilmente se compreendera caber ern tal colecgao 0 requinte da inclusao, sernpre que possivel, mas
evidentemente rara, dos pr6prios desenhos orlginarios ilos selos.
Possuimos, fellzmente, alguns destes
desenhos, e tivernos a sorte de liltimamente adquirir mals tres, sern diivida raros
e valloso's.
Urn deles, adquirlmo-lo na Casa Molder. Trata-se do desenho original, a tinta
da China, do projecto de urn selo com 0
busto do Presidente General Cravelro Lopes. :Ii: da auto ria dQ pintor Dlas Sanches.
Outros dois, provenientes da colecgao
de D. Fernando de Almeida, foram-nos
oferecldos pelo comerclante Hernan! Viegas, e sao dois belos desenhos de mestre
Alberto de Sousa, para os selos, da sua
autoria, da emlssao comemorativa da 3.Exposigao Filatelica Portuguesa, Lisboa,
1944.

Mals do que raras, claro, trata-se de
pegas iinicas, que sao aquelas que mats
valorlzam uma colecgao, e maior prazer
espirItual conferem ao seu possuldorV. C.
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RELATORIO DA GERENCIA DE 1956
Prezados cons6clos:
Uma vez mais, e-vos apresentado tardiamente 0 relat6rio da gerencia do n05so Clube.
Mas se, por urn lado, vos podemos assegurar que tal nao e da responsabllidade
desta Direc!<ao, pois s6 ha poucos dias
nos foram apresentadas as contas, que
tern de estar na base deste relat6rlo, por outro lado e indiscutivel que as contas estao certas, 0 que e o· essencial, e,
ainda pOl' outr~ lado, indiscutivel e tambern que este atraso em nada afectaqualquer aspecto da vida da colectividade, da
qua}, em rela!<ii.o ao ano de 1956, vamos
focar-vos, multo resumidamente, aquilo
que mais importa :
BOLETIM
Muito longe, alnda, de ser 0 que pretendemos, 0 nosso Boletim deixou de publicar-se de dois em dois meses, e passou
a publlcar-se mensalmente, embora lutando com atrasos da tipogratia, ainda para
mais tipografia no Fundao, 0 que dupUca
o nosso trabalho, e lutando, principalmente, com falta de colaboradores.
Neste Ultimo aspecto, esperamos que,
a partir do pr6ximo niunero, alguns novos colaboradores valorlzem ainda mals
as paglnas do nolSso Boletim, do mesmo
modo que esperamos que determinado
subsidio nos permita fazer dele, em artigos, ilustra!<oes, aspecto grafico, etc., a
publica!<ao fllateUca que todos n6s ambicionamos.

a I." Exposi!<ao. FlIatelica da Tematica
dos Caminhos de Ferro, e a I." Exposi!<li.o
Fllatelica na Faculdade de Medicina de
Lisboa, para ja nao falar na notavel exposi!<!lo-reHl.mpago realizada na nossa sede, durante 0 2." Dia do Selo, com a comparticipa!<ao dos ilustres filateUstas prof.
doutor Carlos Trlncao, Eduardo Cohen,
coronel Vitorino Godinho, brigadeiro Cunha Lamas, prof. doutor Freitas Simoes,
Oliveira Marques, etc., etc., a todos os
quais aqui manliestamos 0 nosso mais
sincero agradecimento,.
Igual colabora!<ao vamos dar a outras
exposi!<oes, como a da Casa do Pessoal do
Porto de Lisboa, a inaugurar no pr6xlmo
domingo, na esta!<a'J da Rocha do Conde
de Obidos; e a de Bombarral; a I." Expos t!<iio Filatelica do Algarve, a realizar
brevemente em Faro; a 2." Exposi!<ao Fllatelica da Beira, comemorativa do cinquentenario desta grande cidade mo!<ambicana, etc., etc ..
11: extra'Jrdlnarlo este movimento de
exposi!<oes filatelicas, no nosso pais, se
o compararmos com 0 zero anterIor ao
ana da nossa entrada para a Dlrec!<ao do
Clube Filatelico de Portugal .
Mas pouco mais e do que zero, se 0
compararmos com 0 que devla ser. Em
Espanha, por exemplo, e raro 0 meg em
que se nao realizam duas, tres e mais exposl!<oes fllatelicas, em cidades e vlIas. No
nosso pais, muito pelo contrario, cidades
como Colmbra, Viseu, Braga, Setubal,
etc., nunCa tlveram uma exposi!<ao filatellca.. .

SEDE SOCIAL

MASSA ASSOCIATIVA

Man.tem-se inteiramente 0 que vos
dissemos no relat6rio de ha urn ano : Temos uma b'Ja sede, com inumeras salas,
mas necessitamos de uma sede melhor,
com duas salas maiores, e, principalmen""
te, num andar mais baixo, ou num predio
com elevador. Continuaremos procurando
urn andar nestas condi!<oes, agradecendo
todas as indlca!<oes que, a tal respeito, os
nossos assodados de Llsboa nos possam
dar.

Este Clube Fllatelico de Portugal esta
prestes a atinglr 0 niunero de tres mil,
de associados, 0 que, num meio pequeno
como 0 nosso', importa sallentar.
Descontados os falecldos ou demitidos,
tern sido 0 segulnte, 0 movimento da nossa massa associativa:

EXPOSIQOES FILAT1tLICAS

Temos, incansavelmente, procurado
organizar, ou ajudar a organiza!<ao de exposl!<oes filatelicas, como, p'Jr exemplo,

Em
Em
Em
Em
Em
Em

principlos de 1952 ......
fim de 1952 ...............
fim de 1953 ...............
f:m de 1954 ...............
fim de 1955 ...............
fim de 1956 ...............

,,
,

838 s6c10s
956
1.349
1.400
1.508
1.540

,
,

Independentemente do esclarecimento
prestado mais adiante, estes niuneros des-

UMA SOBRECARGA FALSA
NUM SELO PORTUGUES
POR
DIAS

FERREIRA

Sobre a origem, valIda de e legalidade
do selo conslderado como <semi-oficlal>,
e descrito a paginas 366 do <Sanabria's
Air Post CataJlogue>, qUe se edlta em Nova Iorque, podemos hoje acrescentar mals
duas notas complementares a noticia intercalada num arUgo de Simoes Ferreira,
e que dizia 0 seguinte:
<Os leitores portugueses ignoram, provavelmente, de que selo se trata. Vamos,
por isso, contar a sua hist6ria. Ha tempos, um negoclante portugues recebeu dos
Estados Unidos, preclsamente da firma
que adquirlu t'Jdas as series das sobrecargas de Nova Iorque, a encomenda duma quanUdade importante de urn selo,
nessa ocasUio emitido pela Sociedade de
Geografia, ou, antes, que se supunha ter
sido emitldo pela Sociedade de Geografia. Chegados a America, foi aposta nesses selos a sobrecarga: <Costa- Trans
- Atlantic Flight 1936 New York - Lisboa>, e vendidos ali. Pois esta preciosldade flgura no cataIogo Sanabria, sendo-lhe atribuida cota!<ao elevada para 0 selo
isolado, para 0 bloco de 4 selos novos, e
para 0 mesmo bloco de quatro selos usados!!! (I)
Fol esta a Unica referencia feita em
Portugal, sobre a falsa sobrecarga em ingles (!) que existe num selo da Sociedade
Geografia de Llsboa. Lembramos qUe os
s elas desta S'Jciedade deixaram de t er
valor de franquia a partir de 1938, pelo
que os falsliicadores, tiveram 0 cuidado
de indicar como data de emissiio 0 ana
de 1936.
A sobrecarga tern as seguintes palavras:
COSTA
TRANS-ATLANTIC
FLIGHT
1936
NEW YORK - LISBON
As descri!<oes do cat8Jogo sao as seguintes: d 936-Aug. Issued by Geographical Society of Portugal for flight N.
Y. - Lisbon, via South America by Jose

Costa. Flight ended after plane crashed
in Brazilian Jungle. P. 11.
501 SO 1 ($2.50) red & blUe
5.00
em sobrescrito
15.00
a - Inverted overpint
10.00
b - Double o.verpint
10.00
Quem desejar ficar com a colec!<ao
destas quatro especies, tern de dispender
cerca de 1.200$00 ...
Vamos, seguidamente, tornar publicos
os elementos de que dispomos sobre esta
faJsifica!<ao, e vejamos 0 que nos disse,
em pr:meiro lugar, a S'Jciedade de Geografia de Lisboa:
<Cumpre-nos informar que das sobrecargas postas por esta Sociedade nas suas
emissoes, nao consta a que nos e indicada,
senda. ate para n6s grande surpresa 0 seu
aparecimento, que desejariam'Js ver esclarecido, e, para tanto, ousamos solicitar de V. Ex."s 0 obsequio de nos conseguirem urn exemplar do selo com a referida SJbrecarga:..
Impondo-se assim uma nova diligencia, procuramos saber no Aero-Clube de
Portugal alguma coisa sobre 0 presumivel vao" e fomos sU11preendld'JB com esta
resposta:
<Apesar de varias dillgencias levadas
a efeito nesSe sentido, nao me foi possivel obter elementos pedldos no referido
of[elo.
Este Aero Club nao, tern conhecimento de que qualquer avlador com 0 nome
de Jose da Costa tivesse rea:llzado qualquer vao Ltsboa-New York, em 1936, .
P'Jrtanto, estas noUcias sao suficientemente claras para condenar uma sobrecarga falsa, num selo portugues, e que
tao bem cotado esta no catalogo de fama
mundlal, que deu materia-prima para este
artlgo.
(I) - Portuge l Filat6Iico-n .D IOO-Setem bro-O utub ro de 1942.
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D. Feliciana Pinto de
Sampaio e Melo Osorio
Em Lisboa, na sua resid~ncia da Rua
do Dr. Oliveira Ramos, 49-3.'~Dt.', faleceu a sr." D. Feliclana Pinto de Sampalo
e Melo Os6rio, de 89 anos, natural de Arc') de Bamhe, Cabeceiras de Basto.
Viuva, a ilustre senhora era mae dos
srs. Americo e Eurico PInto Os6rio, este
ultimo nosso prezado cons6cio, casado
com a sr." D. Marla Alice de Sa. Nogueira
Pinb Os6rlo, pais da sr.' D. Maria Teresa Sa Nogueira PInto Os6rio, e primos dB
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, ilustre advogado e Presldente do nosso Clube.
Aquele prezado cons6cio e a toda a famUla enlutada, apresentamos sentidos p~
sames.

D. Maria da

BOLETIM
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da Silva
Cravo Lindim
LUI

Em Torres Novas, faleceu, em 19 do
corrente, a sr.' D. Maria da Luz da Silva
Cravo, senhora de excelentes vlrtudes, e
irma dos noasos queridos amigoS srs. Manuel Fernandes da Silva Cravo, grande industrial e proprieta.rlo no Rio de Janeiro,
e apaixonado filatelista, e coronel Silva
Cravo. A toda a llustre familia enlutada,
e em especial a estes nossos· prezados
amigos, apresentamos sentidiasimos p~
sames.

D. Sylvia Irene Miranda
Romariz
Em 19 de Margo ultimo, faleceu no
Porto a senhora D. Sylvia Irene Miranda
Romariz, esposa do ilustre filatelista e
nosso prezado cons6cio e Amigo sr. Claudino da Rocha Romarlz, consul da Flnllindia naquela cldade, e antigo Presidente
da Direcgao do Bureau d'Echanges Phllatel.ques (actual Clube Internacional de
Filatelia), a quem este Clube Filatellco de
Portugal apresenta sentldos pesames.

Jose Maria de Barros
Rodrigues
Em Espanha, Lougares, Mondariz, terra da sua naturalidade, faleceu, em 18 de
Fevereiro paasado, 0 comerciante de selos Jose Maria de Barros Rodrigues, estabelecido em Lisboa, na Rua do Arsenal
n.' 80, e mats conhecldo' pelo Barros· da
Rua do Arsenal.
Antigo empregado -de Ant6nio Myre,
Barros Rodrigues era urn comerciante de
selos com grandes qualldades de trabalho, muito sabedor, serio e coonceituado.
A seu f!lho, Ricardo Barros Barros,
nosso prezado cons6cio e amigo, e seu
continuador n a que I e estabelecimento,
apresentamos sentidas condol~ncias.

Aos menos precavidos
(Contin~o

da pagina. 20)

em que se verlficava, num exame superflc al, estarem os exemplares referldos
num estado incoleccionavel, ate para 0 fllatelista menos exigentEl, embora conhecedor.
Talvez que 0 seu dono os considerasse
bons para figurarem em seus albuns.
Neste caso, confrange-nos a sua ignorlincia , e bom sera que ele e outros quejandos nao constinuem a vender por baixo
prego alguma raridade que desconhegam,
embora habitualmente fagam pagar caro
os seus maus exemplares.
Quem quiser compra, quem nao quiser
nao compra, e 0 dIstico desses <senhores>. Na realidade assim e, e, porque 0
sabemos de sobejo, e niio eata na nossa
mao impedir que assim seja, fazemos a
(mica coisa ao nosso alcance : Fllatelista
menos precavido, niio vas no oonto de serela. Antes de comprares, vI! bem 0 que
fazes ...

JORN AL FILATELICO
Av. Ant6nlo Augusto de Aguiar, IS-l."-D.
USBOA
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necessitam qualsquer comentarios, quer
quanto aD nosso trabalho, quer quanta
ao desenvolvimento crescente da filatelia
no nosso pais, quer quanto ao prestigio
sem par de que, junto dos filatelistas portugueses, goza 0 nosso Clube Filat~lico
de Portugal.
FESTA DE FIM DE GERI.JNCIA
No an') paasado, realizamos uma festa
de flm de ger~ncla, para homenagear alguns fllatelistas eminentes, entre os quals
o sr. Prof. Doutor Carlos Trincao.
Este ano, fizemos uma festa de despedlda muito mais modesta, e certo, mas
nao men')s interessante: Sem urn centavo de encargo para 0 Clube, UIl1 <cup>
de honra dedicado aos h8lbituats frequentadores das nosaas reunioes filatelicas
das tergas e sextas feiras a nolte, e dos
sabado's a tarde.
Festa extraordinarlamente s1mpatica,
ela teve 0 conda') de aproximar, ainda
mals, dirigentes e dirlgidos, e de respeitosamente irmanar todos quantos, de tantas classes ou credos, nos dedlcamos a
Filatelia!

I

OUTROS N'tTMEBOS
Meia dUzia de niimeros, destacados da
Receita e da Despesa, vos dirao, melhor
do que qualsquer palavras nossas, 0 que
tern sldo a vida do nosso Clube. Assim:
Total das receltas:
1952 ............ ................. . 122.963$00
1953 .. .. .... ..................... . 245.045$75
1954 ............. .. ....... .... .. .. 257.321$59
1955 ...................... . ..... .. 229.776$05
1956 .... ...... .................. .. 220.089$80
(Como it. no ana anterior, esta
baixa resulta do pequeno numero
de salas emitidos pelos C. T. T.

Cotas cobradas
1951 ............................ ..
1952 .... .. ... . ... ... ... . ... .. . .... .
1953 ............... . ......... . ... .
1954 ............................. .
1955 ...... . ......... ...... .. ..... .
1956 .... . .......... ... . . .. ....... .

35.245$77
39.693$90
71.310$80
76.029$50
87.007$40
84.796$00

Ordenadas e gr.a.t1fl~oes a.o pessoaJ:
5.153$60
1951 .. .. .. .... ............. .... ...
1952 .... . .........................
10.668$10
1953 ............ .. ................
16.520$00
1954 ..............................
21.124$40
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.672$60
1956 ............ .. ......... . ......
29.815$30

DE
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Bendas de casa.:
1951
1953
1954
1955
1956

9.600$00
15.050$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00

Boletim do Clube:
1952
1953
1954
1955
1956

9.097$70
21.227$60
12.823$00
26.277$40
32.737$30

Correlos e Telegrafos:
1951 .. . .... ..... .. ............... .
1952 . .... .. .. . .. ... .. ........ .. . ..
1953 .............. ......... .. . .. . .
1954 ........... .. ............... ..
1955 .. .. ..... .. .. . ............... .
1956 ... . . .. ...... . . ...... ....... ..

9.097$70
6.964$80
11.925$65
15.003$90
11.677$55
9.695$90

Outras despesas em 1956:
Artigos de expedlente .... ..
Catalogos e revistas . .. .... .
Propaganda ................... .
Agua e luz ............... . .... .
Telefone . .. .. .. .. . .. . .... . ... .. . .

5.326$30
2.274$00
2.670$20
1.756$90
2.061$40

DOIS COMENTARIOS
Estes niimeros levam-nos a dois esclarecimentos ou comentarios:
1!l urn, que, embora tendo entrado multoe s6cios novos, no ano de 1956, a verdade e que salram multo::; outros, inscrltos nos anos anteriores, por nao saberem,
nao quererem ou nao poderem continuar
as suas colecgoes.
E e outr~, que aumentaram consideravelmente quase todas as despesas, e
principalmente a do Boletim, agora a publlcar doze numeros em cada doze meses.
Sem necessldade de mats, uma conclusao se impoe : A de que e necessario,
absolutamente indispensavel, aumentar a
massa assoclativa, em ordem a que as receitas ordinarias cubram as despesas, e
a que 0 Clube tenha a vida financeira desafogada que the permita manter e aumentar as suas realizag6es, em prol do
desenvolvimento' e do prestigio da Filatelia!
CONCLUSOES
Concluind'), temos a honra de vos propor:
I." - Que aproveis urn voto de pEsar pe-
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los s6cios falecidoo no ano de 1956.
2.· - Que aproveis wn voto de sauda!;ao
e de agradecimento a Imprensa e
a Radio.
3.· - Que aproveis wn voto de agradecimento aos noosos empregados, e a
todos quantos colaboraram com esta

Direc!;ao, ou fizeram ofertas ao
Clube.
4.· - Que delegueis na Dlrec!;ao a designa!;ao dos Delegados deste Clube a
Federagiio Portuguesa de Filatelia.
Lisboa, 20 de Abril de 1957.
A DffiECQAO

Desenvolvimento da conta «Fundo Social»
EM 81 DE DEZEMBRO DE 1956

FUNDO

" TABIL"
EXPOSltAO

FILATELICA

Telavive -17 a 23 de Setembro de 1957

SOCIAL

OFICIAL - Fora de Concurso
Colecgoes oflciais (F.I.P. § a)

1949 - Paris e Bruxelas
1950 - Londr-es
1952 - M6naco - Utrecht - Luxemburgo
1953 - Lisboa
1955 - Oslo - Estocolmo
1956 - Nova lorque - Zagreb - Helsinquia
CLASSE LIVRE
Colecgoes pertencentes a coleccionadores particulares.
As classes dividem-se em Divisoes,
Grupos e Secgoes das seguintes colecgoes:
Dlvlsiio A - Palestina
Grup~) - Precursores
2 - Administragao Militar e Civil (Mandato)
3 - Obliteragoes, marcas postais
e Co·rre1o Milt tp.r
4 - Inteiros postpjs
Divisao B - Israel
Grupo 1 - Periodo intermMlo" locals,
correio militar e Guerra da
Independl!ncia.

2 - 8elos
3 - Obl1teragoes, marcas postais
e inte1ros postais
Divisao C - Medio Oriente
Grupo 1 - Repartigoes d~ correia estrangeiro no Levante
2 - Outros paises (excepto Palestina e Israel)
Divlsao D - Europa
Divlsao E - Estados nao europeus
Grupo 1 - Africa (excepto Egito)
2 - Asia (excepto os · compreendidos nas divisoes A, B e C)
3 - America do Norte
4 - America Central e America
do SuI
Dlvisao F - Dominios, Co16nias, Protectorados e Paises sob mandato
Dlvisao G - Colecgoes Tematicas
Divlsao H - Ltteratura Fllatelica
SEOQOES
As Dlvisoes A a G serao subdlvididas
nas secgoes seguintes:
8ecgao (a) Estudo e pesquiza
(b) Colec!:oes especiaJizadas
(c). Colecgoes Gerais (catB.logo)
( d) Correio aereo
( e) Hlst6ria Postal
(f) Intelros postais
(g) Ensalos
(h) Rarldades
(1) Gorreios locais
(j) Obltteragoes e marcas postais
(k) Pre-fllatelicos

gam de cada selo uma pequena obra de
arte, e a arte nao tern medida. Mas aos
C.T.T. cabe papel primacial - 0 de escolher, ao elaborar wna nova serie de selos,
o escol de artistas, historiadores e pes-

soas de requintada sensibilidade, que sejam capazes de nos dar Motivos de Beleza. Isto e que e necessario, - e lsto e
que nao temos visto!
Jorge Melo Vieira

CLAS~.I!1

Saldo de 1955 ................. ..
Donativos ......................... .
Receitas Diversas .............. .
Cotas cobradas ................ ..
Anuncios cobrados 13.440$20
Anlincios por cobral' em
1955 : 702$20

38.271$76
5.345$40
25.403$35
84".796$00

Despesas Gerais ............... ..
Boletim do Clube .. .. ......... ..
Saldo para 1956 ............. ..

92.363$50
32.737$30
42.426$31

972$60
167.527$11

IJID1BItnllIM
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UMA ACTIVIDADE DESeONHEeIDA DO PROF. DOUTOR
BISSAIA BARRETO
(Contin~

da. p6.glna. 9)

com a Unica excepgao do sabado em que
aquela Casa das Belras Ihe prestou tao
grande e tao expressiva homenagem.
A ta.I homenagem, nlio fica mal acrescentar aqui uma pequena pedra, revelan·
do urn facto totalmente desconhecido dos
bi6grafos de Bissaia Barreto: :Ii: que 0
eminente professor, espirito multiforme,
e actividade das mais extraordinarias da
actualidade portuguesa, ainda por cima
de tudo isto, - e coleccionador de selas!
-V. C.

CLAS8E DE HONRA
Colecgoes que tenham obtido duas medalhas de ouro au urn Grande Premio e
uma medalha de ~Uro, ou premtos correspondentes as duas medalhas de ouro,
quando das seguintes exposigoes: (F. I.
P. § 6).

12.738$00
Anuncios que flcaram por cobrar .......................... .

167.527$11

Lisboa, em 31 de Janeiro de 1957.
A DmECQAO
P ARECER DO CONSELHO FISCAL
Ex.mos Cons6cios:
De acordo com os prece1tos estatutarios que obrigam 0 Conselho Fiscal a pronunciar-se sobre as coritas referentes ao
exerclcio de 1956, podemos afirmar que
tudo se encontra em perfeita ordem, mantendo a sugestao de que se proceda as
amortizagoes devidas, nas rubricas <mobiliario~ e <maquinas~, e organizagao da
bibltoteca, em face das desvalorlzagoes
sofridas.
Assim, e de parecer que as referidas
contas devem ser aproiVadas, propondo
urn voto de louvor a dignissima Direcg§.o,
pela proficil!ncia e dedicagao com que se
houve no desempenho das suas fungoes.
Lisboa, 23 de Abril de 1957.

o

INTERNACIONAL

CONSELHO FISCAL,

_--_.....

.........................................................................................................._
...

AVISO AOS MENOS PRECAVIDOS
POR

I

LEITE SOARES

I

lil uma das nossas primeiras missoes,
como dlrectores deste Clube Filatelico,
pOr de sobreaviso aqueles que nos quiseram dar a honra de ern n6s deposltarem
a sua confianc;;a, para defesa dos interesses de todos.
Ja sel de anternao, e felizmente que
assim e, que a grande malorla da nossa
massa a.ss-'Jciatlva conhece, tao bern ou
melhor do que eu, 0 motivo que me levou
a escrever estas linhas.
ll': ele a especulac;;iio que multos senhores fazem, a maloria pseudo-comerciantes filatelicos, com os cartoezlnhos e
as seriezlnhas, que se vilem expostas nas
montras de tantas casas comerciais de
Lisboa, algumas de nomeada.
Dirijo-me muito especialmente aos
principiantes, que, embalados pelo sonho
ris:>nho das cotac;;oes dos cataIogos, caern
que nem uns <patinhos:., desculpern-me a
expressao, e compram a maloria das vezes autilnticas porcarias, que nem dez
rels poderiio valer, por estarem transformadas, pela acc;;ao do Sol, ern <nuances
excessivamente claras:.. Nao quero cQm
lsto dlzer, que algumas das montras que
por essa Lisboa Se vilern, ornamentadas
com selos, nao possuam exemplares a pre-

c;;o razoavel, dignCts dum filatelista que se
preze de 0 ser. Evidentemente que as ha,
embora poucas. Sao infelizmente mals
numerosas aquelas que, tendo expostos
exemplares por urn prec;;o exorbitante, por
vezes estragados, 0 que alnda e pior, procuram vendil-Ios, talvez ao turista, nao
deixando de 0 fazer, tambem, aqueles que,
por ignoriincla, caern na ratoeira dos dIsticos de Raro, Multo Born, etc., que enc!mam, multas vezes, essas <preciosidades:..
Ainda ha dois dlas, tive eu oportunidade de ver, creio que na mal or montra
do nosso Rosslo, cartoes com selos, de entre os quais descrevo os dois segulntes:
Prec;;o 15$00: Camllo $50 - Encomendas
Posta.is 2$50; Obras Socials CTT $20
(novo); Arte Sacra da India 1 Tanga;
A~ores pOTteado 50 lUis; I." Expos!c;;ao Filatelica Portuguesa $40; Vultos da India SYz tangas; Obras Pllblicas 2$00; Padri'ies dos A~ores $10
azul; Infante D. Henrique $15; Lusiadas 1$25; Centen8.rio $40;
Prec;;Oo 20$00: Da India Portuguesa: S. Francisco Xavier 1 tg.; Liceu
Afonso Albuquerque 9 tgs.; Padre
Jose Vaz 1% tg.; Congresso de Mediclna Tropical 41h tgs.; Fatima Coroada 1 Rupia; Dr. Gama Pinto 2
tgs. Macau : - S. Francisco Xavier
2 e 10 avos.
(Continna
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MOTIVOS

DE

lil 0 selo urn elemento precioso de propaganda e cultura, que se destina a correr as Sete Partidas do Mundo, e todo 0
cuidado posto na sua. elaborac;;ao flca sempre, infellzmente, aquem daquilo que seria desejavel, ja que, no aspecto artistico,
a perfeic;;ao e inatingivel.
Existe, contudo, urn minimo de regras
que conduzem ii. perfeic;;ao, e essas jamals
devem ser esquecidas, por que sao de
sempre, e 0 tacito consentlmento dos povos tambem faz lei.
Nos tempos que vao correndo, dos
barbados existencialistas, s6cios permanentes da sociedade do elogio mutuo, a
arte expandida s6 e da compreensao e
reconhecimento dos pr6prlos e seus pares,
nao tendo, por falsa, conseguido subir os
degraus das Escolas de Belas Artes, onde

BELEZA

se continua a ministrar 0 estudo, das regras c1assicas, que gostariamos de ver
traduzidas integralmente nos nossos selos.
Temos de convir em que toda a gente
reconhece a beleza dos selos de D. Maria,
essas maravilhas que ultrapassaram as
frontelras, e todo 0 coleccionador deseja
possuir. Qualquer crianc;;a reconhece estar
all obra de artlstas, e niio nos esquec;;amos
de que foi uma crianc;;a que disse:-o, Rei
vai nll ... - Mas os selos de S. Martinho de
Dume e de Junqueiro, as mascaras de traged!a grega da serie dos <Reis da 1." Dinastia:., a insipidez da serie do grande
Garrett, que foi poeta, dramaturgo, politico e dandy, cavalgam, infellzmente, ern
viagens pelo mundo e pela minha terra ...
A Casa da Moeda cabe a escolha de
bons papeis, tlntas e gravadores, que fa-

FEIRA DE SELOS
PELO

DR. JORGE VIEIRA
o mlmetismo, naqueles casos em que
da c6pia Se tlra ut1l1dade, deve ser april'veitado, e, se possivel, deve levar-se mals
longe a ideia <maten, 0 que com este
artlgo pretendemos.
Aqui a dois passos, em pleno corac;;ao
de Madrid, na Plaza Mayor, todos os domingos de manha, da gosto ver os colecclonadores, mesmo os mals incipientes,
sobrac;;ando pastas e cadernos co'm selos,
albuns e ate calxas ou embrulhos com
eles ern montao, uns ern pe, outros sentados nas solelras das portas do's estabelecimentos, ou na beira dos pesselos, procurando fazer as suas trocas por forma
a aumentarern 0 valor e beleza das suas
colecc;;oes.
Sempre que vou a Madrid e apanho
urn doniingo, tambem eu corro a Plaza
Mayor, e, alheado do, resto do mundo, Ievando como carta de apresentac;;ao alguns selos de Portugal e Ultramar, logo
entro ern contacto com os coleccionadores que apanho a talhe de foice, e sempre conslgo alguma coisa lltil para a minha colecc;;ao, e, algumas vezes, ate amizades que depois, pelo tempo fora, tenho
cimentado atraves de co'r respondilncia e
de ulteriores visltas.
Ora n6s, os llsboetas, bern podIamos,
tambem, aos domingos de manha, fazer
uma autilntica felra de selos, com trocas,
vendas de pacotes apropriados a exportac;;ao, leUao de colecc;;oes ou pec;;as, de certo valor, e ate permuta e compra e venda
de selos em quantidades, para melhoria
do nosso <stock:. de trocas.
Podia, assim, fazer-se uma autilntica
( Bolsa do Selo:., por forma a evitar-se a
especulac;;ao ou, pelo menos, a auxillar
os comerciantes na valorizac;;ao dos selos
que catalogam.
Parece-nos que a experiilncia nao custa a fazer, e que 0 Clube devera 1anc;;ar
a ideia atraves do Boletim ou de uma
circular, dlrig1da aos seus associados, fixando a data do 1. encontrD, e ate as bases orientadoras destas reunioes.
As salas da s ede do Clube Filatelico
de Portugal, amplas, arejadas e, ernbora
sem luxos, bern mobiladas, tilm os necessarios c6modos para 0 caso, e, porque as
sei sempre abertas para s6cios e nao s60

cos, bern serviriam para fazermos uma
prime1ra tentativa, sern corrermos os perigos de chuvas e ventanias, tiio prejudicials a estas lides.
Aprovelternos, pois, as manhas dos domingos, na valorlzaC;;iio das nossas colecc;;oes, e da filatelia portuguesa, acorrendo
as reunioes que, estou certo, 0 Clube marcara para ·b reve.

.........................................................
MARCOFILIA
PORTUGAL
CARIMBOS ESPECIAIS

IV CONGRESSO MEDICO DE
RADIOLOGISTAS E ELECTROLOGISTAS DE CULTURA ,
LATINA

LISBOA - Edificio do InstItuto Superior
Tecnico - 8 a 13 de Abril de 1957

Specializing Exclusively in the
Stamps of Portugal & Portuguese
Overseas
Interested in recelving offers
from wholesalers of Po'rtuguese
Overseas stamps.
Want lists solicited from collectors in the United States &
Canada

Zetfred Company
(J. F. Trick, Mgr)
600 East Fifth Street - North
Manchester, Indiana,. U. S. A.

AS REUNIfiES FILATELICAS NA SEDE
PO R

LEITE SOARES
11: com imensa satisfaga.o' que tenho
visto haver-se manti do e ate aumentado
a ja razoavel frequlincia as reunloes de
permuta, reallzadas na nossa sede, todas as tergas e sextas feiras, a partir das
21 horas, e aos sabados, das 16 as 20.
Parece-me que a massa associativa
procurou corresponder aos meus apelos,
atraves deste Boletim, na'J tendo, todavia, atingido alnda aquilo que todos n6s
desejamos.
Apesar de tudo, as noosas reunioes
tern tide a anima-las uma media de 20
troqui.stas, havendo dias em que este numero se elevou quase aos trlnta, part!cularmente as sextas feiras e aos sabados,
cujas sessoes tlim sido, indubltavelmente,
as de malor concorrlincia.
Assim, merc!! qO incremento que as
trocas tomaram, todos n6s despertamus
daquele tonpor em que nos encontravamos, e vimos com prazer comegar~m a
surgir os tao apetecidos selos, para embelezar os albuns. 11:, no entanto, necessario que mai.s s6cios frequentem as reunioes, porque, se, em vez de trlnta, passar a haver sessenta s6cios presentes,
o niimero de selos, que todos n6s poderemos arranjar, passara, certamente, a
ser tambem duplo do actual.
Nao' fujam tambem os coleccionadores
principiantes a frequentar as nossas reunioes, porque, alem de nelas encontrarem
outros princlpiantes com quem trocar,
aprenderao muito com os seus cons6cios,
e ate mesmo, quem sabe, lhes poderao
ensinar algo, porque, sobre FUatelia, jamai.s qualquer de n6s consegulra. saber
tudo. Na.'J recelem os princlplantes 0 facto de nao apresentarem grandes c:stocks) ,
nem 0 manlfestarern os seus meno,r es conheclmentos, porque para todos n6s houve urn dla em que comegamos, send'J os
nossos conhecimentos de hoje superiores
aos de entao, e os de amanha certamente
superlores aos de hoje.
Crendo ser desnecessari'J inslstir
nas milltiplas vantagens de trocarmos os
noosos selos nas sessoes filateIicas do
Clube, you, no entanto, urna vez mais,
apontar algumas, para que os cons6cios
que alnda nelas nao hajam medltado, 0
fagam, e veriflquem, por sl, a verdade
do que vos dizemos:

Malor facllldade em adqulrir exemplares, devida a quanti dade dos coleccionadores presentes (fac1!1dade que aurnentara com 0 aumento do niimero destes).
Malor facilidade de colocagao dos selos do nosso stock, com'J consequlincla do
anterlormente apontado.
Troca dlrecta, evitando extravios, que
tanta vez se verlficam nas permutas por
correspondlincia.
C'Jnhecimentos tecnicos, apreendldos
atraves das conversas e trocas de impressao sobre os mais variados assuntos filatelicos.
Conhecimento mais preciso sobre 0
real valor dos sel'Js, multas vezes tao diferente daquele por que n6s os pagamos,
quer por ignod.ncla, quer induzldos em
erro pelos catalogos.
E, alem de tudo lsto, um premIo de 300
franc:>s Yvert, em selos novos, a sortear
pelos s6cios presentes, que, quanto>a n6s,
e regalia de somenos importancia, de que
usufrui 0 frequentador das reunioes.
Ha s6clos que nao v!!m as reunioes filatelicas, pelo comodismo de salrern de
casa, por se haverem habituad'J a Ir para
o cafe, e outros ainda, segundo dizem, pe10 facto da sede se encontrar instalada
num andar elevado, 0 que se mantem, porque nao foi possIvel, ate a data, arranjar
cas a que nao n'JS faga passar de c:cavalo
para burro>, e que, sendo melhor ou pelo
menos semelhante a actual, esteja de
aco·r do com as nossas dlsponlbilidades flnancelras, infelizmente bastante reduzldas.
Verlflcamos, p:>rem, com orgulho, que
apesar de todas as deflcilincias imputadas, algumas das quals eu pr6prlo reconhego, 0 nosso Clube e um dos maJores
clubes filatelicos do Mundo, dos poucos
que, vivendo apenas da cotizagao, tem
uma sede pr6prIa, que a ninguem envergonha, e emlte um boletim mensal que, se
por vezes nao e melhor, e por infeliz falta
de colaboragao, que, na malorla das vezes,
creio que poderia vir daqueles que plor
dizem e menos fazem.
Pego, portanto, a to dos, a melhor boa
vontade em prol do nosso Clube, e, neste
caso particular, que, no vosso pr6prlo interesse, e p.o de todos n6s, frequentem as
reunioes filateJ.iCM ii.s ter!;88 e sextas felras, depois das 21 hOr&8, e aDS sabados,
(las 16 ii.s 20.

MUNDO

FILATELICO

DUBLIN - Num leilao da firma Shanahans, reallzado em 22 de Fevereiro, foi
lelloado um lntelro proveniente da Virginia (Estad:>s Unidos), com um carlmbo
em semi-cIrculo, Lisboa, 5 de Malo de
1813, de co'r vermelho. 0 conteudo refere-se a chegada da Esquadra Brltanica do
Chesapeake, e ao bloquelo de Boston. 0
prego base fol de 10 libras.
LONDRES - Os carlmb'Js usados nas
estagoes postals dos Hotels do Egipto, estao merecendo desenvolvidos artigos na
revista c:The Holy Land>.
TELAVIVE - 0 governo de Israel pas
a dlsposlgao d'Js organlzadores da c:Tabilex) a quantia de 175.000 libras israelistas.
MILWAUKEE - A American Topical
Society anuncla para breve a publlcagao
de um cat8.logo descritivo dos selos tematlcos referentes a bois, ovelhas e porcos ...
BERNE - Segund') Inform a 0 c:~rner
Brlefmarken Zeitung>, e possIvel que 0
possuidor do selo de 1 cent., da Guiana
Inglesa, 0 queira vender. Este selo serla
vendldo em globo com a colecgao da Guiana Inglesa, calculando-se 0 conjunto em
melo milhao de d6lares.
LONDRES - 0 39. Congresso FHateIlco da Inglaterra tera lugar, este ano,
de 14 a 17 de Maio.
0

BARCELONA - A maior colecgao de
selos tematicos desportlvos pertence a
Juan Antonio Samaranch Torell6, que
possui a colecgao completa de todos os
emitidos, em blocos de quatro. Este colecclonador expos na c:Lisboa 1953>.
BRUXELAS - 0 niimero de assinantes do servigo de novidades da Adminls~ragao postal belga e, presentemente, de
37.500. e 0 de Bobrescrltos de 1. dla de
2.200.
0

BUENOS AIRES - Acaba de ser cria_
da a Associ6n Filatelica Tematica Argentina, que edita a revista c:Tematica>, de
grande interesse para os coleccionadores
da especialldade.
AMIENS - Encontra-se
Catalogo Yvert 1957.

esgotado

0

PARIS - Uma esplendida colecgao dos
c:ballons montes> sera vendlda, multo brevemente, pela casa Roumet.
ROMA - A medalha c:Alberto Bonacosaa 1955> foi atribuIda a Direzlone delle Posta della Republica dl San Marino,
pelo selo de 10 l,ras (Yvert 407), tendo
como motivo uma patinadora sobre 0
gelo.
DIAS FERREIRA

FREDERICO VILLANI
COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR,
EM QUANTIDADE

FREDERICO VILLANI
LISBOA

Telef. 665'718

R. DOS REM1!lDIOS (8 Lapa), 60
PORTUGAL

BUENOS AIRES - Val ser reconstruido 0 Museu Postal y Telegr8.fico de
la Republica Argentina, que fora desman'telado pelo governo deposto.
BRUXELAS - Para a impressao de
selos a talhe-doce, VaG ser pastas em funcionamento novas maquinas, que perm!tern imprimir simultaneamente em quatro cores.

CLUBE FILATELICO
DE MOQAMBIQUE
L. MARQUES

MOQAMBIQUE

IS

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

do Selo:., fixadas este ano para 1 de Dezembro, possam dar, a futura Dlrecga.o,
sensagao d(). com pIe to exIto no seu empreendImento.
Nao· tendo os elubes federados proposto nenhum candldato a assinatura da Lista dos Filatel!stas Eminentes, decldiu a
Dlrecgao da Federagao Portuguesa de Filatelia perfilhar uma das propostas que

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

no ano passad'J the fol feita pelo Clube
Filatelico de Portugal, e fazer seu candIdato a essa disting8.o 0 sr. coronel Vitorino Henriques Godinh~.
Fjnalmente, a Direcgiio. da Federagiio
P'Jrtuguesa de Filatelia solicita do Congresso a aprovagiio das contas da sua gerencia.

.........................................................--............................................................
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CALENDARIO
1 a 9 Junbo

Torino

Terza Mostra Medici Filatelisti

9 Junho

2.· Die internecionel da filatelia tem6tica
Col6nia

A/emanha

1 a 11 Junho

.

»

Rlmini

Itillia

Jalho ou Agoslo

Faro

Portugal

IgDslo

Beira

Mo~ambique

11 a 23 Set.

Te/av/ve

Israel

PORTARIA N.· 16.254
13 de Abril de 1957
Manda que sejam alterados os bilhefes-postais simples postos em circulagiio
pela Portaria n .' 15.866, da seguinte maneira:
No rosto: Ao alto e ao centro, onde se
ve 0 emblema dos C.T.T., constltuido
pelo desenho do postllhiio e a legenda «Correio de Portugal:., passara. a
ver-se tambem, sobre a legenda, a indlcagao de franquia de $50;
Na zona esquerda, resultante de di~
visao da superficie do rosto por uma
linha vertical, deixara de exIstir a
designagiio cPreg:> $50:., impressa a
negro no canto esquerdo desta zona.
Os modelos alterados por esta portaria continuam em circulagao ate seu
complet:> esgotamento.

ESTADO DA INDIA

Exposic;ao Internecionel Tem6tica «Flore e Filatelia».
4.· Convegno Filatelico Fiorentino
Exposic;ao Regional
Exposic;ao Filat&lica e Numism6tica

PORTARIA N." 16.268
22 de Abril de 1957
Manda emitlr e pOr em clrculagao, no
Estado da India, 10.500.000 selos de franquia-postal, com as dlmensoes de 34,5 X
X 25,4 mm, tendo como motivos brazCies
de alguns vice-reis e govern adores daquele
Estad:>, impressos nas quantidades, taxas
e cores seguintes :

«Tabil», Exposic;ao Internacional

Brazi\o de D. V.a8(l()l daJ Ga.ma. :

Congresso da F. I. P.

reis - azul-palido, canela,
ouro, vermelho, prata, azul,
verde, castanho e preto ......

«Bephila 1957»

Brazilo de D. Fra.nelseo de Almeida:

2

18 a 2D Sel.

Telavive

Israel

23 8 21 Out

serUm

A/emanha

Ou1ubro

SalsDmaggiore

lIalia

»

Paarl

Africa do Sui

20 NovJ2 Du.

PORTUGAL

S.· Congresso de FIPCO

1 a 10 Junbo

16123 Julho

FILATELICO

LEGISLACAO

9 reis -

Bolonha

Italia

Manifestazioni Filatelische Internazionale
Exposic;ao Nacional Sui-African a
«Bophilex II», Mostra Filatelice, Covegno Filatelico Nazionele e Borsa Filatelica Internezionale

DRa A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
ADVOGADO

R. Nova do Almada, 24-2. o-Esq.
Telef. 2 3 0 0 7

LISBOA

5.000.000

15

Noticias de Portugal
e Ultramar
ANGRA DO HEROISMO - Sugere-se
aos C. T . T . a emlssiio de uma serle comemorativa da pr6xIma visita aos Agores do Senhor Presidente da Republica.
PORTO - A I." Exposigao Filatelica
Escolar reunlu 26 ex.positores, alem do
Fomento do Ultramar e da Blblioteca Mu_
nicipal do Porto.
ESTORIL - Havera urn posto de correlo quando do 21.' Campe:>nato do Mundo de tiro aos pombos.
GOA - Ignora-se se havera carlmbo
de 1.° d!a para a emiss8.o dos selos dos
cbrazoes:..
LISBOA - Segundo a Ultima estatistica publicada nos S. 1. R ., estes venderam, de Janeiro a Outubro de 1956, menos
1.010.950$37, de selos para filatellstas, do
que no mesmo periodo do ano de 1955.
BEffiA - O jo·r naI <Diario de Mogambique:. informou que no continente havia
selos falsos do cDla da Miie:..
PORTO - Como nao foi autorizado 0
carlmbo comemorativo para a I." Exposigiio Fllatelica Escolar, 0 posto do correio utillzou apenas a marca de dia com
o n .O 64.
LISBOA - A Comissao organizadora
do X Congresso Internacional dos Hospitals, solicit au aos C. T. T. urn carimbo
comemo.rativo, 0 qual ja foi autorizado
superiormente.
PORTO - Na sede dos Salgueiros, tera -lugar a 1.' Exposigao Filatelica da
Tematica Desportiva, com 0 patrocinlo do
Clube Filatellco de Portugal.

rosa, verde, ouro, vermelh:> e pre to .................. 2.000.000 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......
BraziW de Garcia de Noronha :
1 tanga - cinzento, castanho,
ouro, vermelho, prata, azul,
purpura e preto .... .. . . ....... 2.000.000
Brazilo de Afonso de Albuquerque:
4 tangas verde-esmeralda-claro, magenta, ouro, vermelho, prata, azul e preto 1.000.000
BraziW de Nuno da Cunha :
1 Rupia - cinzento~amarelado,
bordeus, ouro, prata, azul e
preto ... .... .... .. . ... . ... ..... .. ..
500.000
Esta portaria substltui, para todos os
ros ViECAS
efeitos, an.· 16.210, de 14 de Margo de
l'Oezembro,4S-J'
1957, inserta no «Diario do Governo.:., n.'
LIS BOA
59, da mesma data.

A proposito das emissoes de selos postais
PrLO

ENG. MARCOS PEREIRA
:It frequente, quando folheamos revistas fllatelicas estrangeiras, depararmos
com os programas das emissoes de selos
para 0 ano segulnte, ou para 0 pr6prio
ano, conforme Se trata de publicagoes que
dizem respeito ao final ou lniclo do ano
em curso.
Procuram os governos dos paIsese que
assim procedem, levar ao conhecimento
do publico 0 plano das emissoes postals a
reallzar, dentro dum perlodo de tempo
determinado, 0. que nao quer dizer que
uma ou outra altera~o Se nlio veriflque,
como e natural, sempre que as circunstanclas ou os acontecimentos 0 justlflquem.
Deste modo, todos quantos se interessam pela fllatelia tomam pleno conhecimento do pragrama a realizar.
Independentemente do Interesse que
esta forma de actuar possa ter para os
respectivos servlgos, torna-se partlcularmente util para os negoclantes de seloa,
e ate para os pr6prios filatelistas que,
com antecedencia, podem estabelecer 0
seu plano de aquisl~oes. Para os primelros, especialmente, e de mlbdma vantagem 0 conhecimento do que se projecta
fazer, porque flcarn habilltados a prepararem as suas afertas para 0 estrangelro,
o que consequentemente permite que os
seus habltuais cllentes fagam as suas encomendas a tempo- de receberem as novas
emissoes A medida que sAo lan~adas no
mercado. Por outro lado, as pr6prlas entidades emissoras lucrarn tambem com 0
Interesse, pols lograrn fazer a propaganda
das novas emissoes, sem qualquer especle de reclamo ou dispendio pr6prlo.
:It deste modo que procedem a Fran~
e a Belgica, e todos os paIses em que 0
movimento fllatelico e conslderado como
manifesta~lio cultural a acarlnhar nas
suas inlclativas, com 0. objectiv~ de desenvolver ou manter, no mals alto grau,
o Interesse pela filatelia.
Infelizmente, entre n6s, procede-se
exactamente ao contrarlo. Guarda-se
absoluto segredo do que se projecta fazer,
e s6 nas vesperas do aparecimento das
novas emissoes se faz a Indispensavel pro_
paganda.
Programa, se existe, e s6 para uso of1-

clal. 0 publico interessado e mantido na
mals absoluta IgnorAncla.
Julgamos que tal pratica e contrarla
aos interesses de to dos, e por Isso solicitamos a aten~ao de quem de diretto, para
as vantagens que resultarlam se se adoptasse Crlterio Id~ntico ao que e usado noutros paIses.
Aqui deixam')s 0 alvltre. A quem de
direlto compete estuda-Io, na certeza de
que s6 aplausos recebera a entldade emissora, de quantos se dedicam A causa da
filatelia.

...••••..........•.••.......... •........................
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DR. ORLANDO DE PAIVA
VASCONCELOS CARVALHO
Foi promovido A 2.- classe, e colocado
na comarca de Castelo Branco, 0 Julz sr.
dr. Orlando de Paiva Vasconcelos CarvalhO', nosso prezado amigo.
Magistrado multo distinto e altamente
classlficado, 0 sr. dr. Orlando de Palva
Vasconcelos Carvalho tem servido, sucesslvamente, nas comarcas de Elvas, Beja
e Lisboa, como delegado do Procurador
da Republica, e Pinhel e VIla Vl~osa, como Julz, sendo dos mais novos- magistrados da sua categorla, e multo justamente
considerado pelas suas qualidades pessoais e proflsslonais.

CLUDE FILATELICO
"RAMON CASTILLA"
UNmAD VEClNAL, 8
LIMA - PERU
Oferece eos seus s6cios:
4 revistas enueis com ertigos de
interesse, listas de s6cios e entincios de trocas, c6digo num6rico.
2) Aviso permenente pera os s6cios.
3) Cote: - I d61er ou equivalente
em selos novos do seu pars.
4) Servic;o de novidedes. Atende
mancolistas do Peru. Relec;ao de
venda de selos pelo Banco Internacional de Filetelie do CFRC;
vende de selos em livretes IS escolher.
I)

FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

RELAToRIO DA GERENCIA DE 1956
tntrapassada a fase de organlza~lio e
das suas actividades, pode dlzer-se que a Federaglio Portuguesa
de Filatelia inlciou a sua vida normal na
gerencla de 1956.
:It certo que muito ainda ha que fazer,
para slstematlzar a vida fllatelica do
pals, especlalmente no campo associativo,
onde e de esperar a forma~ii.o de clubes
regionals, pelo menos nos mals importantea nucleos populacionals do pals, e na
maior provincia ultramarina portuguesa.
A crla~aO destes clubes tem evldentemente que partir da lnlclativa dos colecclonadores locals, a quem a Federaglio niio
faltar! com 0 seu apoio, na medida do
possivel.
Temos de assinalar, com pesar, que 0
Clube FilateUco da Madeira nao da sinais
de vida, nao s6 na') tendo nunc a pago a s
suas quotas A Federa~ao, como nem sequer respondendo a correspond~ncla que
se the tem dirlgido. Os nossos votos sao
de que esta agremiagao filateIlca reviva,
para 0 que nos parece ni!.o deverem faltar-Ihe condi~oes , num centro cltadino e
cultural tlio importante como e 0 Funchal .
Reconhecendo 0 papel de excepcional
relevo que, na organiza~il.o da Federaglio
Po-r tuguesa de Filatelia, teve 0 sr. brlgadeiro Jose da Cunha Lamas, resolveu a
Direcgao de 1956 oferecer-Ihe, em agradecimento, a sua medalha privativa, facto
que decidiu tornar publico neste Congres:
so, para revestir da maior solenidade a
outo,rga deste excepclonal galardao.
A Direc~ao da Federa~ao Portuguesa
de Fllatelia relembra tambem a colaboragao prestada ao trabalho de organizaglio
pelo sr. coronel Joao Afrlcano da Silva,
e lamentando 0 seu falecimento, sugere
que 0 Congresso exprima 0 pesar que ele
lhe causou.
A situagil.o financeira da Federagao e
bastante modesta, como se pode conclulr
do exame das respectivas contas. Reconhecemos, contudo, a imposslbilldade de
pedir aumento de quotas aos clubes federados, pelo que s6 pelo aumento do numero destes vemos solugao para 0 problema que ela cria.
Continuamos a disfrutar de posi~ao
dlgna dentro da Federation InternationaIe de Philatelie, 0 que e testemunhado peregulamenta~ao

la reelei~ao, em 3 anos consecutivos, do representante da Federa~ao para 0 Conselho daquele organismo internacional. Para esta situa~Ao , muito tem contrlbuldo os
coleccionadores portugueses, que tem extbid') as suas colec~oes nas varias exposi~oes internaclonais, e conqulstado, no melo
filatelico internaclonal, uma considera~ao
que a nossa Federa~il.o de certo modo
aproveita. Torna-se portanto necessario
consolidar a posl~ao conqulstada, e promover representa~oes cada vez mals prestlgiantes do nosso pais, nas exposi~oes fllatelicas Internacionals.
Cabe aqui uma palavra de agradeclmento aos comissarios nacionais, que com
tanta dedica~il.o e desinteresse se t~ desempenhado dos seus encargos.
A Federa~ao viu com muito agrado a
realiza~ao ou prepara~ao dalgumas pequenas exposlgoes fllatelicas locais, no
nosso pais, e poe no devido relevo a contribui~ao que destas Iniclativas advem
para 0 recrutamento de novos coleccionad'Jres.
o cDia do Selo> voltou a celebrar-se
este ano, e com a colabora~il.o de maior
nUmero de cidades e vilas. .A.s pequenas
exposi~oes reallzadas em toda a parte prlmaram pela boa organizagao, pelo que a
Direc~ao da Federagao se julga obrlgada
a agradecer a quantos nelas participaram.
:It espec1alroente de assinalar a valiosisslma contrlbui~ao do Ministerio do Ultramar para estas comemoragoes, pela
considera~ao que testemunha pela Federa~ao .

Dada a dificuldade de comunica~oes
com algumas provinclas ultramarinas,
nao conseguiu a Feder~ao que os sobrescrltos comemoratlvos do cDla do. Selo>,
por ela edltados, a todas chegassem a
tempo de receber 0 carimbo especial. A
Direcgao tem-se esfor~ado para conseguir
que seja permltida a sua aposl~i!.o em LIsboa, em rela~il.o As quatro provinclas uItramarinas onde os sobrescritos chegaram
com atraso, e esta pretenslio, favoravel
mente informada pela Reparti~lio compe,
tente, aguarda despacho superior. Mesmo
que este seja contrarlo aos nossos dese·
lOS, ja. algo se avangou em rela~ao aoa
anos anterlores, 0 que nos fundamenta a
esperan~a de que as celebra~oes do cDla

A proposito das emissoes de selos postais
PrLO

ENG. MARCOS PEREIRA
:It frequente, quando folheamos revistas fllatelicas estrangeiras, depararmos
com os programas das emissoes de selos
para 0 ano segulnte, ou para 0 pr6prio
ano, conforme Se trata de publicagoes que
dizem respeito ao final ou lniclo do ano
em curso.
Procuram os governos dos paIsese que
assim procedem, levar ao conhecimento
do publico 0 plano das emissoes postals a
reallzar, dentro dum perlodo de tempo
determinado, 0. que nao quer dizer que
uma ou outra altera~o Se nlio veriflque,
como e natural, sempre que as circunstanclas ou os acontecimentos 0 justlflquem.
Deste modo, todos quantos se interessam pela fllatelia tomam pleno conhecimento do pragrama a realizar.
Independentemente do Interesse que
esta forma de actuar possa ter para os
respectivos servlgos, torna-se partlcularmente util para os negoclantes de seloa,
e ate para os pr6prios filatelistas que,
com antecedencia, podem estabelecer 0
seu plano de aquisl~oes. Para os primelros, especialmente, e de mlbdma vantagem 0 conhecimento do que se projecta
fazer, porque flcarn habilltados a prepararem as suas afertas para 0 estrangelro,
o que consequentemente permite que os
seus habltuais cllentes fagam as suas encomendas a tempo- de receberem as novas
emissoes A medida que sAo lan~adas no
mercado. Por outro lado, as pr6prlas entidades emissoras lucrarn tambem com 0
Interesse, pols lograrn fazer a propaganda
das novas emissoes, sem qualquer especle de reclamo ou dispendio pr6prlo.
:It deste modo que procedem a Fran~
e a Belgica, e todos os paIses em que 0
movimento fllatelico e conslderado como
manifesta~lio cultural a acarlnhar nas
suas inlclativas, com 0. objectiv~ de desenvolver ou manter, no mals alto grau,
o Interesse pela filatelia.
Infelizmente, entre n6s, procede-se
exactamente ao contrarlo. Guarda-se
absoluto segredo do que se projecta fazer,
e s6 nas vesperas do aparecimento das
novas emissoes se faz a Indispensavel pro_
paganda.
Programa, se existe, e s6 para uso of1-

clal. 0 publico interessado e mantido na
mals absoluta IgnorAncla.
Julgamos que tal pratica e contrarla
aos interesses de to dos, e por Isso solicitamos a aten~ao de quem de diretto, para
as vantagens que resultarlam se se adoptasse Crlterio Id~ntico ao que e usado noutros paIses.
Aqui deixam')s 0 alvltre. A quem de
direlto compete estuda-Io, na certeza de
que s6 aplausos recebera a entldade emissora, de quantos se dedicam A causa da
filatelia.

...••••..........•.••.......... •........................
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DR. ORLANDO DE PAIVA
VASCONCELOS CARVALHO
Foi promovido A 2.- classe, e colocado
na comarca de Castelo Branco, 0 Julz sr.
dr. Orlando de Paiva Vasconcelos CarvalhO', nosso prezado amigo.
Magistrado multo distinto e altamente
classlficado, 0 sr. dr. Orlando de Palva
Vasconcelos Carvalho tem servido, sucesslvamente, nas comarcas de Elvas, Beja
e Lisboa, como delegado do Procurador
da Republica, e Pinhel e VIla Vl~osa, como Julz, sendo dos mais novos- magistrados da sua categorla, e multo justamente
considerado pelas suas qualidades pessoais e proflsslonais.

CLUDE FILATELICO
"RAMON CASTILLA"
UNmAD VEClNAL, 8
LIMA - PERU
Oferece eos seus s6cios:
4 revistas enueis com ertigos de
interesse, listas de s6cios e entincios de trocas, c6digo num6rico.
2) Aviso permenente pera os s6cios.
3) Cote: - I d61er ou equivalente
em selos novos do seu pars.
4) Servic;o de novidedes. Atende
mancolistas do Peru. Relec;ao de
venda de selos pelo Banco Internacional de Filetelie do CFRC;
vende de selos em livretes IS escolher.
I)

FEDERACAO PORTUGUESA DE FILATELIA

RELAToRIO DA GERENCIA DE 1956
tntrapassada a fase de organlza~lio e
das suas actividades, pode dlzer-se que a Federaglio Portuguesa
de Filatelia inlciou a sua vida normal na
gerencla de 1956.
:It certo que muito ainda ha que fazer,
para slstematlzar a vida fllatelica do
pals, especlalmente no campo associativo,
onde e de esperar a forma~ii.o de clubes
regionals, pelo menos nos mals importantea nucleos populacionals do pals, e na
maior provincia ultramarina portuguesa.
A crla~aO destes clubes tem evldentemente que partir da lnlclativa dos colecclonadores locals, a quem a Federaglio niio
faltar! com 0 seu apoio, na medida do
possivel.
Temos de assinalar, com pesar, que 0
Clube FilateUco da Madeira nao da sinais
de vida, nao s6 na') tendo nunc a pago a s
suas quotas A Federa~ao, como nem sequer respondendo a correspond~ncla que
se the tem dirlgido. Os nossos votos sao
de que esta agremiagao filateIlca reviva,
para 0 que nos parece ni!.o deverem faltar-Ihe condi~oes , num centro cltadino e
cultural tlio importante como e 0 Funchal .
Reconhecendo 0 papel de excepcional
relevo que, na organiza~il.o da Federaglio
Po-r tuguesa de Filatelia, teve 0 sr. brlgadeiro Jose da Cunha Lamas, resolveu a
Direcgao de 1956 oferecer-Ihe, em agradecimento, a sua medalha privativa, facto
que decidiu tornar publico neste Congres:
so, para revestir da maior solenidade a
outo,rga deste excepclonal galardao.
A Direc~ao da Federa~ao Portuguesa
de Fllatelia relembra tambem a colaboragao prestada ao trabalho de organizaglio
pelo sr. coronel Joao Afrlcano da Silva,
e lamentando 0 seu falecimento, sugere
que 0 Congresso exprima 0 pesar que ele
lhe causou.
A situagil.o financeira da Federagao e
bastante modesta, como se pode conclulr
do exame das respectivas contas. Reconhecemos, contudo, a imposslbilldade de
pedir aumento de quotas aos clubes federados, pelo que s6 pelo aumento do numero destes vemos solugao para 0 problema que ela cria.
Continuamos a disfrutar de posi~ao
dlgna dentro da Federation InternationaIe de Philatelie, 0 que e testemunhado peregulamenta~ao

la reelei~ao, em 3 anos consecutivos, do representante da Federa~ao para 0 Conselho daquele organismo internacional. Para esta situa~Ao , muito tem contrlbuldo os
coleccionadores portugueses, que tem extbid') as suas colec~oes nas varias exposi~oes internaclonais, e conqulstado, no melo
filatelico internaclonal, uma considera~ao
que a nossa Federa~il.o de certo modo
aproveita. Torna-se portanto necessario
consolidar a posl~ao conqulstada, e promover representa~oes cada vez mals prestlgiantes do nosso pais, nas exposi~oes fllatelicas Internacionals.
Cabe aqui uma palavra de agradeclmento aos comissarios nacionais, que com
tanta dedica~il.o e desinteresse se t~ desempenhado dos seus encargos.
A Federa~ao viu com muito agrado a
realiza~ao ou prepara~ao dalgumas pequenas exposlgoes fllatelicas locais, no
nosso pais, e poe no devido relevo a contribui~ao que destas Iniclativas advem
para 0 recrutamento de novos coleccionad'Jres.
o cDia do Selo> voltou a celebrar-se
este ano, e com a colabora~il.o de maior
nUmero de cidades e vilas. .A.s pequenas
exposi~oes reallzadas em toda a parte prlmaram pela boa organizagao, pelo que a
Direc~ao da Federagao se julga obrlgada
a agradecer a quantos nelas participaram.
:It espec1alroente de assinalar a valiosisslma contrlbui~ao do Ministerio do Ultramar para estas comemoragoes, pela
considera~ao que testemunha pela Federa~ao .

Dada a dificuldade de comunica~oes
com algumas provinclas ultramarinas,
nao conseguiu a Feder~ao que os sobrescrltos comemoratlvos do cDla do. Selo>,
por ela edltados, a todas chegassem a
tempo de receber 0 carimbo especial. A
Direcgao tem-se esfor~ado para conseguir
que seja permltida a sua aposl~i!.o em LIsboa, em rela~il.o As quatro provinclas uItramarinas onde os sobrescritos chegaram
com atraso, e esta pretenslio, favoravel
mente informada pela Reparti~lio compe,
tente, aguarda despacho superior. Mesmo
que este seja contrarlo aos nossos dese·
lOS, ja. algo se avangou em rela~ao aoa
anos anterlores, 0 que nos fundamenta a
esperan~a de que as celebra~oes do cDla

IS

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

do Selo:., fixadas este ano para 1 de Dezembro, possam dar, a futura Dlrecga.o,
sensagao d(). com pIe to exIto no seu empreendImento.
Nao· tendo os elubes federados proposto nenhum candldato a assinatura da Lista dos Filatel!stas Eminentes, decldiu a
Dlrecgao da Federagao Portuguesa de Filatelia perfilhar uma das propostas que

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

no ano passad'J the fol feita pelo Clube
Filatelico de Portugal, e fazer seu candIdato a essa disting8.o 0 sr. coronel Vitorino Henriques Godinh~.
Fjnalmente, a Direcgiio. da Federagiio
P'Jrtuguesa de Filatelia solicita do Congresso a aprovagiio das contas da sua gerencia.

.........................................................--............................................................
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CALENDARIO
1 a 9 Junbo

Torino

Terza Mostra Medici Filatelisti

9 Junho

2.· Die internecionel da filatelia tem6tica
Col6nia

A/emanha

1 a 11 Junho

.

»

Rlmini

Itillia

Jalho ou Agoslo

Faro

Portugal

IgDslo

Beira

Mo~ambique

11 a 23 Set.

Te/av/ve

Israel

PORTARIA N.· 16.254
13 de Abril de 1957
Manda que sejam alterados os bilhefes-postais simples postos em circulagiio
pela Portaria n .' 15.866, da seguinte maneira:
No rosto: Ao alto e ao centro, onde se
ve 0 emblema dos C.T.T., constltuido
pelo desenho do postllhiio e a legenda «Correio de Portugal:., passara. a
ver-se tambem, sobre a legenda, a indlcagao de franquia de $50;
Na zona esquerda, resultante de di~
visao da superficie do rosto por uma
linha vertical, deixara de exIstir a
designagiio cPreg:> $50:., impressa a
negro no canto esquerdo desta zona.
Os modelos alterados por esta portaria continuam em circulagao ate seu
complet:> esgotamento.

ESTADO DA INDIA

Exposic;ao Internecionel Tem6tica «Flore e Filatelia».
4.· Convegno Filatelico Fiorentino
Exposic;ao Regional
Exposic;ao Filat&lica e Numism6tica

PORTARIA N." 16.268
22 de Abril de 1957
Manda emitlr e pOr em clrculagao, no
Estado da India, 10.500.000 selos de franquia-postal, com as dlmensoes de 34,5 X
X 25,4 mm, tendo como motivos brazCies
de alguns vice-reis e govern adores daquele
Estad:>, impressos nas quantidades, taxas
e cores seguintes :

«Tabil», Exposic;ao Internacional

Brazi\o de D. V.a8(l()l daJ Ga.ma. :

Congresso da F. I. P.

reis - azul-palido, canela,
ouro, vermelho, prata, azul,
verde, castanho e preto ......

«Bephila 1957»

Brazilo de D. Fra.nelseo de Almeida:

2

18 a 2D Sel.

Telavive

Israel

23 8 21 Out

serUm

A/emanha

Ou1ubro

SalsDmaggiore

lIalia

»

Paarl

Africa do Sui

20 NovJ2 Du.

PORTUGAL

S.· Congresso de FIPCO

1 a 10 Junbo

16123 Julho

FILATELICO

LEGISLACAO

9 reis -

Bolonha

Italia

Manifestazioni Filatelische Internazionale
Exposic;ao Nacional Sui-African a
«Bophilex II», Mostra Filatelice, Covegno Filatelico Nazionele e Borsa Filatelica Internezionale

DRa A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
ADVOGADO

R. Nova do Almada, 24-2. o-Esq.
Telef. 2 3 0 0 7

LISBOA

5.000.000

15

Noticias de Portugal
e Ultramar
ANGRA DO HEROISMO - Sugere-se
aos C. T . T . a emlssiio de uma serle comemorativa da pr6xIma visita aos Agores do Senhor Presidente da Republica.
PORTO - A I." Exposigao Filatelica
Escolar reunlu 26 ex.positores, alem do
Fomento do Ultramar e da Blblioteca Mu_
nicipal do Porto.
ESTORIL - Havera urn posto de correlo quando do 21.' Campe:>nato do Mundo de tiro aos pombos.
GOA - Ignora-se se havera carlmbo
de 1.° d!a para a emiss8.o dos selos dos
cbrazoes:..
LISBOA - Segundo a Ultima estatistica publicada nos S. 1. R ., estes venderam, de Janeiro a Outubro de 1956, menos
1.010.950$37, de selos para filatellstas, do
que no mesmo periodo do ano de 1955.
BEffiA - O jo·r naI <Diario de Mogambique:. informou que no continente havia
selos falsos do cDla da Miie:..
PORTO - Como nao foi autorizado 0
carlmbo comemorativo para a I." Exposigiio Fllatelica Escolar, 0 posto do correio utillzou apenas a marca de dia com
o n .O 64.
LISBOA - A Comissao organizadora
do X Congresso Internacional dos Hospitals, solicit au aos C. T. T. urn carimbo
comemo.rativo, 0 qual ja foi autorizado
superiormente.
PORTO - Na sede dos Salgueiros, tera -lugar a 1.' Exposigao Filatelica da
Tematica Desportiva, com 0 patrocinlo do
Clube Filatellco de Portugal.

rosa, verde, ouro, vermelh:> e pre to .................. 2.000.000 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......
BraziW de Garcia de Noronha :
1 tanga - cinzento, castanho,
ouro, vermelho, prata, azul,
purpura e preto .... .. . . ....... 2.000.000
Brazilo de Afonso de Albuquerque:
4 tangas verde-esmeralda-claro, magenta, ouro, vermelho, prata, azul e preto 1.000.000
BraziW de Nuno da Cunha :
1 Rupia - cinzento~amarelado,
bordeus, ouro, prata, azul e
preto ... .... .... .. . ... . ... ..... .. ..
500.000
Esta portaria substltui, para todos os
ros ViECAS
efeitos, an.· 16.210, de 14 de Margo de
l'Oezembro,4S-J'
1957, inserta no «Diario do Governo.:., n.'
LIS BOA
59, da mesma data.

AS REUNIfiES FILATELICAS NA SEDE
PO R

LEITE SOARES
11: com imensa satisfaga.o' que tenho
visto haver-se manti do e ate aumentado
a ja razoavel frequlincia as reunloes de
permuta, reallzadas na nossa sede, todas as tergas e sextas feiras, a partir das
21 horas, e aos sabados, das 16 as 20.
Parece-me que a massa associativa
procurou corresponder aos meus apelos,
atraves deste Boletim, na'J tendo, todavia, atingido alnda aquilo que todos n6s
desejamos.
Apesar de tudo, as noosas reunioes
tern tide a anima-las uma media de 20
troqui.stas, havendo dias em que este numero se elevou quase aos trlnta, part!cularmente as sextas feiras e aos sabados,
cujas sessoes tlim sido, indubltavelmente,
as de malor concorrlincia.
Assim, merc!! qO incremento que as
trocas tomaram, todos n6s despertamus
daquele tonpor em que nos encontravamos, e vimos com prazer comegar~m a
surgir os tao apetecidos selos, para embelezar os albuns. 11:, no entanto, necessario que mai.s s6cios frequentem as reunioes, porque, se, em vez de trlnta, passar a haver sessenta s6cios presentes,
o niimero de selos, que todos n6s poderemos arranjar, passara, certamente, a
ser tambem duplo do actual.
Nao' fujam tambem os coleccionadores
principiantes a frequentar as nossas reunioes, porque, alem de nelas encontrarem
outros princlpiantes com quem trocar,
aprenderao muito com os seus cons6cios,
e ate mesmo, quem sabe, lhes poderao
ensinar algo, porque, sobre FUatelia, jamai.s qualquer de n6s consegulra. saber
tudo. Na.'J recelem os princlplantes 0 facto de nao apresentarem grandes c:stocks) ,
nem 0 manlfestarern os seus meno,r es conheclmentos, porque para todos n6s houve urn dla em que comegamos, send'J os
nossos conhecimentos de hoje superiores
aos de entao, e os de amanha certamente
superlores aos de hoje.
Crendo ser desnecessari'J inslstir
nas milltiplas vantagens de trocarmos os
noosos selos nas sessoes filateIicas do
Clube, you, no entanto, urna vez mais,
apontar algumas, para que os cons6cios
que alnda nelas nao hajam medltado, 0
fagam, e veriflquem, por sl, a verdade
do que vos dizemos:

Malor facllldade em adqulrir exemplares, devida a quanti dade dos coleccionadores presentes (fac1!1dade que aurnentara com 0 aumento do niimero destes).
Malor facilidade de colocagao dos selos do nosso stock, com'J consequlincla do
anterlormente apontado.
Troca dlrecta, evitando extravios, que
tanta vez se verlficam nas permutas por
correspondlincia.
C'Jnhecimentos tecnicos, apreendldos
atraves das conversas e trocas de impressao sobre os mais variados assuntos filatelicos.
Conhecimento mais preciso sobre 0
real valor dos sel'Js, multas vezes tao diferente daquele por que n6s os pagamos,
quer por ignod.ncla, quer induzldos em
erro pelos catalogos.
E, alem de tudo lsto, um premIo de 300
franc:>s Yvert, em selos novos, a sortear
pelos s6cios presentes, que, quanto>a n6s,
e regalia de somenos importancia, de que
usufrui 0 frequentador das reunioes.
Ha s6clos que nao v!!m as reunioes filatelicas, pelo comodismo de salrern de
casa, por se haverem habituad'J a Ir para
o cafe, e outros ainda, segundo dizem, pe10 facto da sede se encontrar instalada
num andar elevado, 0 que se mantem, porque nao foi possIvel, ate a data, arranjar
cas a que nao n'JS faga passar de c:cavalo
para burro>, e que, sendo melhor ou pelo
menos semelhante a actual, esteja de
aco·r do com as nossas dlsponlbilidades flnancelras, infelizmente bastante reduzldas.
Verlflcamos, p:>rem, com orgulho, que
apesar de todas as deflcilincias imputadas, algumas das quals eu pr6prlo reconhego, 0 nosso Clube e um dos maJores
clubes filatelicos do Mundo, dos poucos
que, vivendo apenas da cotizagao, tem
uma sede pr6prIa, que a ninguem envergonha, e emlte um boletim mensal que, se
por vezes nao e melhor, e por infeliz falta
de colaboragao, que, na malorla das vezes,
creio que poderia vir daqueles que plor
dizem e menos fazem.
Pego, portanto, a to dos, a melhor boa
vontade em prol do nosso Clube, e, neste
caso particular, que, no vosso pr6prlo interesse, e p.o de todos n6s, frequentem as
reunioes filateJ.iCM ii.s ter!;88 e sextas felras, depois das 21 hOr&8, e aDS sabados,
(las 16 ii.s 20.

MUNDO

FILATELICO

DUBLIN - Num leilao da firma Shanahans, reallzado em 22 de Fevereiro, foi
lelloado um lntelro proveniente da Virginia (Estad:>s Unidos), com um carlmbo
em semi-cIrculo, Lisboa, 5 de Malo de
1813, de co'r vermelho. 0 conteudo refere-se a chegada da Esquadra Brltanica do
Chesapeake, e ao bloquelo de Boston. 0
prego base fol de 10 libras.
LONDRES - Os carlmb'Js usados nas
estagoes postals dos Hotels do Egipto, estao merecendo desenvolvidos artigos na
revista c:The Holy Land>.
TELAVIVE - 0 governo de Israel pas
a dlsposlgao d'Js organlzadores da c:Tabilex) a quantia de 175.000 libras israelistas.
MILWAUKEE - A American Topical
Society anuncla para breve a publlcagao
de um cat8.logo descritivo dos selos tematlcos referentes a bois, ovelhas e porcos ...
BERNE - Segund') Inform a 0 c:~rner
Brlefmarken Zeitung>, e possIvel que 0
possuidor do selo de 1 cent., da Guiana
Inglesa, 0 queira vender. Este selo serla
vendldo em globo com a colecgao da Guiana Inglesa, calculando-se 0 conjunto em
melo milhao de d6lares.
LONDRES - 0 39. Congresso FHateIlco da Inglaterra tera lugar, este ano,
de 14 a 17 de Maio.
0

BARCELONA - A maior colecgao de
selos tematicos desportlvos pertence a
Juan Antonio Samaranch Torell6, que
possui a colecgao completa de todos os
emitidos, em blocos de quatro. Este colecclonador expos na c:Lisboa 1953>.
BRUXELAS - 0 niimero de assinantes do servigo de novidades da Adminls~ragao postal belga e, presentemente, de
37.500. e 0 de Bobrescrltos de 1. dla de
2.200.
0

BUENOS AIRES - Acaba de ser cria_
da a Associ6n Filatelica Tematica Argentina, que edita a revista c:Tematica>, de
grande interesse para os coleccionadores
da especialldade.
AMIENS - Encontra-se
Catalogo Yvert 1957.

esgotado

0

PARIS - Uma esplendida colecgao dos
c:ballons montes> sera vendlda, multo brevemente, pela casa Roumet.
ROMA - A medalha c:Alberto Bonacosaa 1955> foi atribuIda a Direzlone delle Posta della Republica dl San Marino,
pelo selo de 10 l,ras (Yvert 407), tendo
como motivo uma patinadora sobre 0
gelo.
DIAS FERREIRA

FREDERICO VILLANI
COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR,
EM QUANTIDADE

FREDERICO VILLANI
LISBOA

Telef. 665'718

R. DOS REM1!lDIOS (8 Lapa), 60
PORTUGAL

BUENOS AIRES - Val ser reconstruido 0 Museu Postal y Telegr8.fico de
la Republica Argentina, que fora desman'telado pelo governo deposto.
BRUXELAS - Para a impressao de
selos a talhe-doce, VaG ser pastas em funcionamento novas maquinas, que perm!tern imprimir simultaneamente em quatro cores.

CLUBE FILATELICO
DE MOQAMBIQUE
L. MARQUES

MOQAMBIQUE

AVISO AOS MENOS PRECAVIDOS
POR

I

LEITE SOARES

I

lil uma das nossas primeiras missoes,
como dlrectores deste Clube Filatelico,
pOr de sobreaviso aqueles que nos quiseram dar a honra de ern n6s deposltarem
a sua confianc;;a, para defesa dos interesses de todos.
Ja sel de anternao, e felizmente que
assim e, que a grande malorla da nossa
massa a.ss-'Jciatlva conhece, tao bern ou
melhor do que eu, 0 motivo que me levou
a escrever estas linhas.
ll': ele a especulac;;iio que multos senhores fazem, a maloria pseudo-comerciantes filatelicos, com os cartoezlnhos e
as seriezlnhas, que se vilem expostas nas
montras de tantas casas comerciais de
Lisboa, algumas de nomeada.
Dirijo-me muito especialmente aos
principiantes, que, embalados pelo sonho
ris:>nho das cotac;;oes dos cataIogos, caern
que nem uns <patinhos:., desculpern-me a
expressao, e compram a maloria das vezes autilnticas porcarias, que nem dez
rels poderiio valer, por estarem transformadas, pela acc;;ao do Sol, ern <nuances
excessivamente claras:.. Nao quero cQm
lsto dlzer, que algumas das montras que
por essa Lisboa Se vilern, ornamentadas
com selos, nao possuam exemplares a pre-

c;;o razoavel, dignCts dum filatelista que se
preze de 0 ser. Evidentemente que as ha,
embora poucas. Sao infelizmente mals
numerosas aquelas que, tendo expostos
exemplares por urn prec;;o exorbitante, por
vezes estragados, 0 que alnda e pior, procuram vendil-Ios, talvez ao turista, nao
deixando de 0 fazer, tambem, aqueles que,
por ignoriincla, caern na ratoeira dos dIsticos de Raro, Multo Born, etc., que enc!mam, multas vezes, essas <preciosidades:..
Ainda ha dois dlas, tive eu oportunidade de ver, creio que na mal or montra
do nosso Rosslo, cartoes com selos, de entre os quais descrevo os dois segulntes:
Prec;;o 15$00: Camllo $50 - Encomendas
Posta.is 2$50; Obras Socials CTT $20
(novo); Arte Sacra da India 1 Tanga;
A~ores pOTteado 50 lUis; I." Expos!c;;ao Filatelica Portuguesa $40; Vultos da India SYz tangas; Obras Pllblicas 2$00; Padri'ies dos A~ores $10
azul; Infante D. Henrique $15; Lusiadas 1$25; Centen8.rio $40;
Prec;;Oo 20$00: Da India Portuguesa: S. Francisco Xavier 1 tg.; Liceu
Afonso Albuquerque 9 tgs.; Padre
Jose Vaz 1% tg.; Congresso de Mediclna Tropical 41h tgs.; Fatima Coroada 1 Rupia; Dr. Gama Pinto 2
tgs. Macau : - S. Francisco Xavier
2 e 10 avos.
(Continna
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MOTIVOS

DE

lil 0 selo urn elemento precioso de propaganda e cultura, que se destina a correr as Sete Partidas do Mundo, e todo 0
cuidado posto na sua. elaborac;;ao flca sempre, infellzmente, aquem daquilo que seria desejavel, ja que, no aspecto artistico,
a perfeic;;ao e inatingivel.
Existe, contudo, urn minimo de regras
que conduzem ii. perfeic;;ao, e essas jamals
devem ser esquecidas, por que sao de
sempre, e 0 tacito consentlmento dos povos tambem faz lei.
Nos tempos que vao correndo, dos
barbados existencialistas, s6cios permanentes da sociedade do elogio mutuo, a
arte expandida s6 e da compreensao e
reconhecimento dos pr6prlos e seus pares,
nao tendo, por falsa, conseguido subir os
degraus das Escolas de Belas Artes, onde

BELEZA

se continua a ministrar 0 estudo, das regras c1assicas, que gostariamos de ver
traduzidas integralmente nos nossos selos.
Temos de convir em que toda a gente
reconhece a beleza dos selos de D. Maria,
essas maravilhas que ultrapassaram as
frontelras, e todo 0 coleccionador deseja
possuir. Qualquer crianc;;a reconhece estar
all obra de artlstas, e niio nos esquec;;amos
de que foi uma crianc;;a que disse:-o, Rei
vai nll ... - Mas os selos de S. Martinho de
Dume e de Junqueiro, as mascaras de traged!a grega da serie dos <Reis da 1." Dinastia:., a insipidez da serie do grande
Garrett, que foi poeta, dramaturgo, politico e dandy, cavalgam, infellzmente, ern
viagens pelo mundo e pela minha terra ...
A Casa da Moeda cabe a escolha de
bons papeis, tlntas e gravadores, que fa-

FEIRA DE SELOS
PELO

DR. JORGE VIEIRA
o mlmetismo, naqueles casos em que
da c6pia Se tlra ut1l1dade, deve ser april'veitado, e, se possivel, deve levar-se mals
longe a ideia <maten, 0 que com este
artlgo pretendemos.
Aqui a dois passos, em pleno corac;;ao
de Madrid, na Plaza Mayor, todos os domingos de manha, da gosto ver os colecclonadores, mesmo os mals incipientes,
sobrac;;ando pastas e cadernos co'm selos,
albuns e ate calxas ou embrulhos com
eles ern montao, uns ern pe, outros sentados nas solelras das portas do's estabelecimentos, ou na beira dos pesselos, procurando fazer as suas trocas por forma
a aumentarern 0 valor e beleza das suas
colecc;;oes.
Sempre que vou a Madrid e apanho
urn doniingo, tambem eu corro a Plaza
Mayor, e, alheado do, resto do mundo, Ievando como carta de apresentac;;ao alguns selos de Portugal e Ultramar, logo
entro ern contacto com os coleccionadores que apanho a talhe de foice, e sempre conslgo alguma coisa lltil para a minha colecc;;ao, e, algumas vezes, ate amizades que depois, pelo tempo fora, tenho
cimentado atraves de co'r respondilncia e
de ulteriores visltas.
Ora n6s, os llsboetas, bern podIamos,
tambem, aos domingos de manha, fazer
uma autilntica felra de selos, com trocas,
vendas de pacotes apropriados a exportac;;ao, leUao de colecc;;oes ou pec;;as, de certo valor, e ate permuta e compra e venda
de selos em quantidades, para melhoria
do nosso <stock:. de trocas.
Podia, assim, fazer-se uma autilntica
( Bolsa do Selo:., por forma a evitar-se a
especulac;;ao ou, pelo menos, a auxillar
os comerciantes na valorizac;;ao dos selos
que catalogam.
Parece-nos que a experiilncia nao custa a fazer, e que 0 Clube devera 1anc;;ar
a ideia atraves do Boletim ou de uma
circular, dlrig1da aos seus associados, fixando a data do 1. encontrD, e ate as bases orientadoras destas reunioes.
As salas da s ede do Clube Filatelico
de Portugal, amplas, arejadas e, ernbora
sem luxos, bern mobiladas, tilm os necessarios c6modos para 0 caso, e, porque as
sei sempre abertas para s6cios e nao s60

cos, bern serviriam para fazermos uma
prime1ra tentativa, sern corrermos os perigos de chuvas e ventanias, tiio prejudicials a estas lides.
Aprovelternos, pois, as manhas dos domingos, na valorlzaC;;iio das nossas colecc;;oes, e da filatelia portuguesa, acorrendo
as reunioes que, estou certo, 0 Clube marcara para ·b reve.

.........................................................
MARCOFILIA
PORTUGAL
CARIMBOS ESPECIAIS

IV CONGRESSO MEDICO DE
RADIOLOGISTAS E ELECTROLOGISTAS DE CULTURA ,
LATINA

LISBOA - Edificio do InstItuto Superior
Tecnico - 8 a 13 de Abril de 1957

Specializing Exclusively in the
Stamps of Portugal & Portuguese
Overseas
Interested in recelving offers
from wholesalers of Po'rtuguese
Overseas stamps.
Want lists solicited from collectors in the United States &
Canada

Zetfred Company
(J. F. Trick, Mgr)
600 East Fifth Street - North
Manchester, Indiana,. U. S. A.
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los s6cios falecidoo no ano de 1956.
2.· - Que aproveis wn voto de sauda!;ao
e de agradecimento a Imprensa e
a Radio.
3.· - Que aproveis wn voto de agradecimento aos noosos empregados, e a
todos quantos colaboraram com esta

Direc!;ao, ou fizeram ofertas ao
Clube.
4.· - Que delegueis na Dlrec!;ao a designa!;ao dos Delegados deste Clube a
Federagiio Portuguesa de Filatelia.
Lisboa, 20 de Abril de 1957.
A DffiECQAO

Desenvolvimento da conta «Fundo Social»
EM 81 DE DEZEMBRO DE 1956

FUNDO

" TABIL"
EXPOSltAO

FILATELICA

Telavive -17 a 23 de Setembro de 1957

SOCIAL

OFICIAL - Fora de Concurso
Colecgoes oflciais (F.I.P. § a)

1949 - Paris e Bruxelas
1950 - Londr-es
1952 - M6naco - Utrecht - Luxemburgo
1953 - Lisboa
1955 - Oslo - Estocolmo
1956 - Nova lorque - Zagreb - Helsinquia
CLASSE LIVRE
Colecgoes pertencentes a coleccionadores particulares.
As classes dividem-se em Divisoes,
Grupos e Secgoes das seguintes colecgoes:
Dlvlsiio A - Palestina
Grup~) - Precursores
2 - Administragao Militar e Civil (Mandato)
3 - Obliteragoes, marcas postais
e Co·rre1o Milt tp.r
4 - Inteiros postpjs
Divisao B - Israel
Grupo 1 - Periodo intermMlo" locals,
correio militar e Guerra da
Independl!ncia.

2 - 8elos
3 - Obl1teragoes, marcas postais
e inte1ros postais
Divisao C - Medio Oriente
Grupo 1 - Repartigoes d~ correia estrangeiro no Levante
2 - Outros paises (excepto Palestina e Israel)
Divlsao D - Europa
Divlsao E - Estados nao europeus
Grupo 1 - Africa (excepto Egito)
2 - Asia (excepto os · compreendidos nas divisoes A, B e C)
3 - America do Norte
4 - America Central e America
do SuI
Dlvisao F - Dominios, Co16nias, Protectorados e Paises sob mandato
Dlvisao G - Colecgoes Tematicas
Divlsao H - Ltteratura Fllatelica
SEOQOES
As Dlvisoes A a G serao subdlvididas
nas secgoes seguintes:
8ecgao (a) Estudo e pesquiza
(b) Colec!:oes especiaJizadas
(c). Colecgoes Gerais (catB.logo)
( d) Correio aereo
( e) Hlst6ria Postal
(f) Intelros postais
(g) Ensalos
(h) Rarldades
(1) Gorreios locais
(j) Obltteragoes e marcas postais
(k) Pre-fllatelicos

gam de cada selo uma pequena obra de
arte, e a arte nao tern medida. Mas aos
C.T.T. cabe papel primacial - 0 de escolher, ao elaborar wna nova serie de selos,
o escol de artistas, historiadores e pes-

soas de requintada sensibilidade, que sejam capazes de nos dar Motivos de Beleza. Isto e que e necessario, - e lsto e
que nao temos visto!
Jorge Melo Vieira

CLAS~.I!1

Saldo de 1955 ................. ..
Donativos ......................... .
Receitas Diversas .............. .
Cotas cobradas ................ ..
Anuncios cobrados 13.440$20
Anlincios por cobral' em
1955 : 702$20

38.271$76
5.345$40
25.403$35
84".796$00

Despesas Gerais ............... ..
Boletim do Clube .. .. ......... ..
Saldo para 1956 ............. ..

92.363$50
32.737$30
42.426$31

972$60
167.527$11

IJID1BItnllIM

1m
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UMA ACTIVIDADE DESeONHEeIDA DO PROF. DOUTOR
BISSAIA BARRETO
(Contin~

da. p6.glna. 9)

com a Unica excepgao do sabado em que
aquela Casa das Belras Ihe prestou tao
grande e tao expressiva homenagem.
A ta.I homenagem, nlio fica mal acrescentar aqui uma pequena pedra, revelan·
do urn facto totalmente desconhecido dos
bi6grafos de Bissaia Barreto: :Ii: que 0
eminente professor, espirito multiforme,
e actividade das mais extraordinarias da
actualidade portuguesa, ainda por cima
de tudo isto, - e coleccionador de selas!
-V. C.

CLAS8E DE HONRA
Colecgoes que tenham obtido duas medalhas de ouro au urn Grande Premio e
uma medalha de ~Uro, ou premtos correspondentes as duas medalhas de ouro,
quando das seguintes exposigoes: (F. I.
P. § 6).

12.738$00
Anuncios que flcaram por cobrar .......................... .

167.527$11

Lisboa, em 31 de Janeiro de 1957.
A DmECQAO
P ARECER DO CONSELHO FISCAL
Ex.mos Cons6cios:
De acordo com os prece1tos estatutarios que obrigam 0 Conselho Fiscal a pronunciar-se sobre as coritas referentes ao
exerclcio de 1956, podemos afirmar que
tudo se encontra em perfeita ordem, mantendo a sugestao de que se proceda as
amortizagoes devidas, nas rubricas <mobiliario~ e <maquinas~, e organizagao da
bibltoteca, em face das desvalorlzagoes
sofridas.
Assim, e de parecer que as referidas
contas devem ser aproiVadas, propondo
urn voto de louvor a dignissima Direcg§.o,
pela proficil!ncia e dedicagao com que se
houve no desempenho das suas fungoes.
Lisboa, 23 de Abril de 1957.

o

INTERNACIONAL

CONSELHO FISCAL,

_--_.....

.........................................................................................................._
...
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D. Feliciana Pinto de
Sampaio e Melo Osorio
Em Lisboa, na sua resid~ncia da Rua
do Dr. Oliveira Ramos, 49-3.'~Dt.', faleceu a sr." D. Feliclana Pinto de Sampalo
e Melo Os6rio, de 89 anos, natural de Arc') de Bamhe, Cabeceiras de Basto.
Viuva, a ilustre senhora era mae dos
srs. Americo e Eurico PInto Os6rio, este
ultimo nosso prezado cons6cio, casado
com a sr." D. Marla Alice de Sa. Nogueira
Pinb Os6rlo, pais da sr.' D. Maria Teresa Sa Nogueira PInto Os6rio, e primos dB
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, ilustre advogado e Presldente do nosso Clube.
Aquele prezado cons6cio e a toda a famUla enlutada, apresentamos sentidos p~
sames.

D. Maria da

BOLETIM
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da Silva
Cravo Lindim
LUI

Em Torres Novas, faleceu, em 19 do
corrente, a sr.' D. Maria da Luz da Silva
Cravo, senhora de excelentes vlrtudes, e
irma dos noasos queridos amigoS srs. Manuel Fernandes da Silva Cravo, grande industrial e proprieta.rlo no Rio de Janeiro,
e apaixonado filatelista, e coronel Silva
Cravo. A toda a llustre familia enlutada,
e em especial a estes nossos· prezados
amigos, apresentamos sentidiasimos p~
sames.

D. Sylvia Irene Miranda
Romariz
Em 19 de Margo ultimo, faleceu no
Porto a senhora D. Sylvia Irene Miranda
Romariz, esposa do ilustre filatelista e
nosso prezado cons6cio e Amigo sr. Claudino da Rocha Romarlz, consul da Flnllindia naquela cldade, e antigo Presidente
da Direcgao do Bureau d'Echanges Phllatel.ques (actual Clube Internacional de
Filatelia), a quem este Clube Filatellco de
Portugal apresenta sentldos pesames.

Jose Maria de Barros
Rodrigues
Em Espanha, Lougares, Mondariz, terra da sua naturalidade, faleceu, em 18 de
Fevereiro paasado, 0 comerciante de selos Jose Maria de Barros Rodrigues, estabelecido em Lisboa, na Rua do Arsenal
n.' 80, e mats conhecldo' pelo Barros· da
Rua do Arsenal.
Antigo empregado -de Ant6nio Myre,
Barros Rodrigues era urn comerciante de
selos com grandes qualldades de trabalho, muito sabedor, serio e coonceituado.
A seu f!lho, Ricardo Barros Barros,
nosso prezado cons6cio e amigo, e seu
continuador n a que I e estabelecimento,
apresentamos sentidas condol~ncias.

Aos menos precavidos
(Contin~o

da pagina. 20)

em que se verlficava, num exame superflc al, estarem os exemplares referldos
num estado incoleccionavel, ate para 0 fllatelista menos exigentEl, embora conhecedor.
Talvez que 0 seu dono os considerasse
bons para figurarem em seus albuns.
Neste caso, confrange-nos a sua ignorlincia , e bom sera que ele e outros quejandos nao constinuem a vender por baixo
prego alguma raridade que desconhegam,
embora habitualmente fagam pagar caro
os seus maus exemplares.
Quem quiser compra, quem nao quiser
nao compra, e 0 dIstico desses <senhores>. Na realidade assim e, e, porque 0
sabemos de sobejo, e niio eata na nossa
mao impedir que assim seja, fazemos a
(mica coisa ao nosso alcance : Fllatelista
menos precavido, niio vas no oonto de serela. Antes de comprares, vI! bem 0 que
fazes ...

JORN AL FILATELICO
Av. Ant6nlo Augusto de Aguiar, IS-l."-D.
USBOA

DO CLUBE

FILAT~LlCO

necessitam qualsquer comentarios, quer
quanto aD nosso trabalho, quer quanta
ao desenvolvimento crescente da filatelia
no nosso pais, quer quanto ao prestigio
sem par de que, junto dos filatelistas portugueses, goza 0 nosso Clube Filat~lico
de Portugal.
FESTA DE FIM DE GERI.JNCIA
No an') paasado, realizamos uma festa
de flm de ger~ncla, para homenagear alguns fllatelistas eminentes, entre os quals
o sr. Prof. Doutor Carlos Trincao.
Este ano, fizemos uma festa de despedlda muito mais modesta, e certo, mas
nao men')s interessante: Sem urn centavo de encargo para 0 Clube, UIl1 <cup>
de honra dedicado aos h8lbituats frequentadores das nosaas reunioes filatelicas
das tergas e sextas feiras a nolte, e dos
sabado's a tarde.
Festa extraordinarlamente s1mpatica,
ela teve 0 conda') de aproximar, ainda
mals, dirigentes e dirlgidos, e de respeitosamente irmanar todos quantos, de tantas classes ou credos, nos dedlcamos a
Filatelia!

I

OUTROS N'tTMEBOS
Meia dUzia de niimeros, destacados da
Receita e da Despesa, vos dirao, melhor
do que qualsquer palavras nossas, 0 que
tern sldo a vida do nosso Clube. Assim:
Total das receltas:
1952 ............ ................. . 122.963$00
1953 .. .. .... ..................... . 245.045$75
1954 ............. .. ....... .... .. .. 257.321$59
1955 ...................... . ..... .. 229.776$05
1956 .... ...... .................. .. 220.089$80
(Como it. no ana anterior, esta
baixa resulta do pequeno numero
de salas emitidos pelos C. T. T.

Cotas cobradas
1951 ............................ ..
1952 .... .. ... . ... ... ... . ... .. . .... .
1953 ............... . ......... . ... .
1954 ............................. .
1955 ...... . ......... ...... .. ..... .
1956 .... . .......... ... . . .. ....... .

35.245$77
39.693$90
71.310$80
76.029$50
87.007$40
84.796$00

Ordenadas e gr.a.t1fl~oes a.o pessoaJ:
5.153$60
1951 .. .. .. .... ............. .... ...
1952 .... . .........................
10.668$10
1953 ............ .. ................
16.520$00
1954 ..............................
21.124$40
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.672$60
1956 ............ .. ......... . ......
29.815$30
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Bendas de casa.:
1951
1953
1954
1955
1956

9.600$00
15.050$00
16.200$00
16.200$00
16.200$00

Boletim do Clube:
1952
1953
1954
1955
1956

9.097$70
21.227$60
12.823$00
26.277$40
32.737$30

Correlos e Telegrafos:
1951 .. . .... ..... .. ............... .
1952 . .... .. .. . .. ... .. ........ .. . ..
1953 .............. ......... .. . .. . .
1954 ........... .. ............... ..
1955 .. .. ..... .. .. . ............... .
1956 ... . . .. ...... . . ...... ....... ..

9.097$70
6.964$80
11.925$65
15.003$90
11.677$55
9.695$90

Outras despesas em 1956:
Artigos de expedlente .... ..
Catalogos e revistas . .. .... .
Propaganda ................... .
Agua e luz ............... . .... .
Telefone . .. .. .. .. . .. . .... . ... .. . .

5.326$30
2.274$00
2.670$20
1.756$90
2.061$40

DOIS COMENTARIOS
Estes niimeros levam-nos a dois esclarecimentos ou comentarios:
1!l urn, que, embora tendo entrado multoe s6cios novos, no ano de 1956, a verdade e que salram multo::; outros, inscrltos nos anos anteriores, por nao saberem,
nao quererem ou nao poderem continuar
as suas colecgoes.
E e outr~, que aumentaram consideravelmente quase todas as despesas, e
principalmente a do Boletim, agora a publlcar doze numeros em cada doze meses.
Sem necessldade de mats, uma conclusao se impoe : A de que e necessario,
absolutamente indispensavel, aumentar a
massa assoclativa, em ordem a que as receitas ordinarias cubram as despesas, e
a que 0 Clube tenha a vida financeira desafogada que the permita manter e aumentar as suas realizag6es, em prol do
desenvolvimento' e do prestigio da Filatelia!
CONCLUSOES
Concluind'), temos a honra de vos propor:
I." - Que aproveis urn voto de pEsar pe-
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RELATORIO DA GERENCIA DE 1956
Prezados cons6clos:
Uma vez mais, e-vos apresentado tardiamente 0 relat6rio da gerencia do n05so Clube.
Mas se, por urn lado, vos podemos assegurar que tal nao e da responsabllidade
desta Direc!<ao, pois s6 ha poucos dias
nos foram apresentadas as contas, que
tern de estar na base deste relat6rlo, por outro lado e indiscutivel que as contas estao certas, 0 que e o· essencial, e,
ainda pOl' outr~ lado, indiscutivel e tambern que este atraso em nada afectaqualquer aspecto da vida da colectividade, da
qua}, em rela!<ii.o ao ano de 1956, vamos
focar-vos, multo resumidamente, aquilo
que mais importa :
BOLETIM
Muito longe, alnda, de ser 0 que pretendemos, 0 nosso Boletim deixou de publicar-se de dois em dois meses, e passou
a publlcar-se mensalmente, embora lutando com atrasos da tipogratia, ainda para
mais tipografia no Fundao, 0 que dupUca
o nosso trabalho, e lutando, principalmente, com falta de colaboradores.
Neste Ultimo aspecto, esperamos que,
a partir do pr6ximo niunero, alguns novos colaboradores valorlzem ainda mals
as paglnas do nolSso Boletim, do mesmo
modo que esperamos que determinado
subsidio nos permita fazer dele, em artigos, ilustra!<oes, aspecto grafico, etc., a
publica!<ao fllateUca que todos n6s ambicionamos.

a I." Exposi!<ao. FlIatelica da Tematica
dos Caminhos de Ferro, e a I." Exposi!<li.o
Fllatelica na Faculdade de Medicina de
Lisboa, para ja nao falar na notavel exposi!<!lo-reHl.mpago realizada na nossa sede, durante 0 2." Dia do Selo, com a comparticipa!<ao dos ilustres filateUstas prof.
doutor Carlos Trlncao, Eduardo Cohen,
coronel Vitorino Godinho, brigadeiro Cunha Lamas, prof. doutor Freitas Simoes,
Oliveira Marques, etc., etc., a todos os
quais aqui manliestamos 0 nosso mais
sincero agradecimento,.
Igual colabora!<ao vamos dar a outras
exposi!<oes, como a da Casa do Pessoal do
Porto de Lisboa, a inaugurar no pr6xlmo
domingo, na esta!<a'J da Rocha do Conde
de Obidos; e a de Bombarral; a I." Expos t!<iio Filatelica do Algarve, a realizar
brevemente em Faro; a 2." Exposi!<ao Fllatelica da Beira, comemorativa do cinquentenario desta grande cidade mo!<ambicana, etc., etc ..
11: extra'Jrdlnarlo este movimento de
exposi!<oes filatelicas, no nosso pais, se
o compararmos com 0 zero anterIor ao
ana da nossa entrada para a Dlrec!<ao do
Clube Filatelico de Portugal .
Mas pouco mais e do que zero, se 0
compararmos com 0 que devla ser. Em
Espanha, por exemplo, e raro 0 meg em
que se nao realizam duas, tres e mais exposl!<oes fllatelicas, em cidades e vlIas. No
nosso pais, muito pelo contrario, cidades
como Colmbra, Viseu, Braga, Setubal,
etc., nunCa tlveram uma exposi!<ao filatellca.. .

SEDE SOCIAL

MASSA ASSOCIATIVA

Man.tem-se inteiramente 0 que vos
dissemos no relat6rio de ha urn ano : Temos uma b'Ja sede, com inumeras salas,
mas necessitamos de uma sede melhor,
com duas salas maiores, e, principalmen""
te, num andar mais baixo, ou num predio
com elevador. Continuaremos procurando
urn andar nestas condi!<oes, agradecendo
todas as indlca!<oes que, a tal respeito, os
nossos assodados de Llsboa nos possam
dar.

Este Clube Fllatelico de Portugal esta
prestes a atinglr 0 niunero de tres mil,
de associados, 0 que, num meio pequeno
como 0 nosso', importa sallentar.
Descontados os falecldos ou demitidos,
tern sido 0 segulnte, 0 movimento da nossa massa associativa:

EXPOSIQOES FILAT1tLICAS

Temos, incansavelmente, procurado
organizar, ou ajudar a organiza!<ao de exposl!<oes filatelicas, como, p'Jr exemplo,

Em
Em
Em
Em
Em
Em

principlos de 1952 ......
fim de 1952 ...............
fim de 1953 ...............
f:m de 1954 ...............
fim de 1955 ...............
fim de 1956 ...............

,,
,

838 s6c10s
956
1.349
1.400
1.508
1.540

,
,

Independentemente do esclarecimento
prestado mais adiante, estes niuneros des-

UMA SOBRECARGA FALSA
NUM SELO PORTUGUES
POR
DIAS

FERREIRA

Sobre a origem, valIda de e legalidade
do selo conslderado como <semi-oficlal>,
e descrito a paginas 366 do <Sanabria's
Air Post CataJlogue>, qUe se edlta em Nova Iorque, podemos hoje acrescentar mals
duas notas complementares a noticia intercalada num arUgo de Simoes Ferreira,
e que dizia 0 seguinte:
<Os leitores portugueses ignoram, provavelmente, de que selo se trata. Vamos,
por isso, contar a sua hist6ria. Ha tempos, um negoclante portugues recebeu dos
Estados Unidos, preclsamente da firma
que adquirlu t'Jdas as series das sobrecargas de Nova Iorque, a encomenda duma quanUdade importante de urn selo,
nessa ocasUio emitido pela Sociedade de
Geografia, ou, antes, que se supunha ter
sido emitldo pela Sociedade de Geografia. Chegados a America, foi aposta nesses selos a sobrecarga: <Costa- Trans
- Atlantic Flight 1936 New York - Lisboa>, e vendidos ali. Pois esta preciosldade flgura no cataIogo Sanabria, sendo-lhe atribuida cota!<ao elevada para 0 selo
isolado, para 0 bloco de 4 selos novos, e
para 0 mesmo bloco de quatro selos usados!!! (I)
Fol esta a Unica referencia feita em
Portugal, sobre a falsa sobrecarga em ingles (!) que existe num selo da Sociedade
Geografia de Llsboa. Lembramos qUe os
s elas desta S'Jciedade deixaram de t er
valor de franquia a partir de 1938, pelo
que os falsliicadores, tiveram 0 cuidado
de indicar como data de emissiio 0 ana
de 1936.
A sobrecarga tern as seguintes palavras:
COSTA
TRANS-ATLANTIC
FLIGHT
1936
NEW YORK - LISBON
As descri!<oes do cat8Jogo sao as seguintes: d 936-Aug. Issued by Geographical Society of Portugal for flight N.
Y. - Lisbon, via South America by Jose

Costa. Flight ended after plane crashed
in Brazilian Jungle. P. 11.
501 SO 1 ($2.50) red & blUe
5.00
em sobrescrito
15.00
a - Inverted overpint
10.00
b - Double o.verpint
10.00
Quem desejar ficar com a colec!<ao
destas quatro especies, tern de dispender
cerca de 1.200$00 ...
Vamos, seguidamente, tornar publicos
os elementos de que dispomos sobre esta
faJsifica!<ao, e vejamos 0 que nos disse,
em pr:meiro lugar, a S'Jciedade de Geografia de Lisboa:
<Cumpre-nos informar que das sobrecargas postas por esta Sociedade nas suas
emissoes, nao consta a que nos e indicada,
senda. ate para n6s grande surpresa 0 seu
aparecimento, que desejariam'Js ver esclarecido, e, para tanto, ousamos solicitar de V. Ex."s 0 obsequio de nos conseguirem urn exemplar do selo com a referida SJbrecarga:..
Impondo-se assim uma nova diligencia, procuramos saber no Aero-Clube de
Portugal alguma coisa sobre 0 presumivel vao" e fomos sU11preendld'JB com esta
resposta:
<Apesar de varias dillgencias levadas
a efeito nesSe sentido, nao me foi possivel obter elementos pedldos no referido
of[elo.
Este Aero Club nao, tern conhecimento de que qualquer avlador com 0 nome
de Jose da Costa tivesse rea:llzado qualquer vao Ltsboa-New York, em 1936, .
P'Jrtanto, estas noUcias sao suficientemente claras para condenar uma sobrecarga falsa, num selo portugues, e que
tao bem cotado esta no catalogo de fama
mundlal, que deu materia-prima para este
artlgo.
(I) - Portuge l Filat6Iico-n .D IOO-Setem bro-O utub ro de 1942.

NuCLEO FILAT1ilLICO DE
ANGRA DO HEROISMO
ANGRA DO HEROISMO

AQORES

FEDERACAO INTERNACIONAL SAO GABRIEL
Circular n.O 15 -

1 .0 de Agosto de

1956.

AdvertElncia, prevenindo contra uma
serie americana de «selos), apresentando
efigies dos Papas.
A Federagao Internacional Sao ' Gabriel, como r epresentante internaclonal
dos interesses de quantos colecclonam
motivos cristaos, vivamente lastima
as bases problernaticas da aparigao 'recente de uma serie de selos de Panam~
representando 0 Papa Pio xn e os seus
11 predescessores que levara.tn 0 mesmo
nome.
o facto e que estes selos nao foram
postos em curso pela administragao postal do respectivo pais, mas p':lr conta dum
«cons6rclo financeiro). 0 valor nominal
da emissao e de 5 d61ares, atingindo no
comerc!o mais ou menos 8 d61ares. InfelIzmente, esta emissao de modo algum
tern a finalidade de homenagear 0 Papado, mas sua finalidade e lin!camente lucrativa. A emissao anuncia 250 selos posteriores, representando outros papas, e
atingindo, assim, urn lucro de mals de
100 rnilhOes de d61ares.
Quando, ha mals de urn ano, os primeiros pIanos de tal serie monstro se espalharam, unil.nimemente todas as revistas e organizagoes de coleccionado·r es de
todo 0 mundo rejeitaram ta':l inaudito projecto. Torna-se, asslm, tanto mais Iastimavel a tentativa de reaJ.izar de forma
fora do comum, essa edigao, mediante todos os recursos da propaganda moderna.
Assim, foram pubUcados ern revlstas
americanas de grande vuIto, aniincios de
·p aginas, onde, como se sabe, cada pagina custa 21.000 d61ares. Ja.tnais, em
toda a htst6ria (de 116 anos) do selo, foram postos em circulagao selos de tal
maneira. :Ii:, pois, signlflcativo que a aquislgao destes nao se possa fazer junto a adrninistragao postal do respectivo pais,
mas sim ao enderego de uma caixa postal.
o C[rculo Internacional S. Gabriel, de
coleccionadores de selos com motivos
crlstaos, vEl-se por isso na penosa contingElncla de prevenir contra a aquisigiio destes selos, que nao representam valo·r interno, e nem servem aos fins que pretendem ter. Devem, pois, ser postos no rol
das «emissoes abusivas de selos). Tanto
estes selos, como os de caracter serneIhante, qUe eventualmente aparecem, foram oflc!almente boicotados por parte da
organizagao dnternacional de colecciona-

dores. Por isso, ilentro dos c[rculos e grupos associados em to do 0 mundo, eles nao
podem ser trocados, nem negociados. Em
exp'Jsigoes de caracter intel'llacional, as
colecgoes que con tern estes selos devem
ser desqualiflcadas.
o C[rculo Internaclonal S. Gabriel
tern, por flm, todo 0 interesse em salientar que nao Se opoe, ern consequElncia de
seus princ[pios, de modo algum, a ernissoes de selos com a eflgle de Papas ou de
principes da Igreja. A sua reputsa atinge
apenas 0 caso que ficou acima exposto.

l7>tlseIJItUJs
No desejo, que sempre nos anima, de
pugnarmos pelo aumento das regalias da
nossa massa associativa, vamo·s hoje in!clar uma nova campanha, cuja finalidade sera angarlar descontos para os s6clos, em casas comerciais de todos os ramos, mediante a apresenta!;Ao do cartao
de s6cio· do Clube Filatellco de Portugal.
Esta iniciativa, alem de ser de grande
beneficio para os nossos associados, representa tambem, para todos os comerclantes que nos quelram oferecer descontos, urn aumento consideravel da sua
clientela, visto que passarao certamente
a contar com a preferGncia dos nossos
quase 3.000 s6cios.
Alem deste facto, 0 comerciante tera
tambem uma propaganda gratuita da sua
casa, atraves d() nosso Boletim, que em
todos os niimeros inserira uma l1sta dos
descontos, nomes e direcgoes daqueles que
forem aderindo a este movimento, e de
alguns daqueles que ja tenham aderido.
Com este prop6sito, agradecemos as
casas comerciais de todo 0 Pals, e multo
particularmente aos comerciantes nossos
s6c1os, que que!ram ter a gentileza de
nos conceder descontos, 0 favor de no-Io
dizerem por carta, nAo se olvidando de
informar de quais os seus quantitativos.
E, por hOje, resta-nos agradecer a todos os comerciantes a atenlliio que certamente irao dispensar a nossa campanha, esperando podermos ja no pr6ximo
Boletlm inserir os nomes dos prlmeiros,
que nos quelram mostrar a sua boa vontade em prol do nosso Clube.
LEITE SOARES

2

CR6MCAS DO

1'itirio

Uma actividade desconhecida Em complemento das provas
e dos ensaios
do prof. doutor Bissaia Barreto
Esta cr6n!ca devia ter sldo pubUcada
no domingo passado, ou seja no mesmo
dla ern que este jornal sublinhou, multo
excepclonal e justamente, a homenagern
na vespera prestada ao eminente prof.
doutor Bissala Barreto, durante 0 grandioso banquete realizado na Casa das
Belras.
Professor dos mais !lustres da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra. Bissaia Barreto goza da fama,
nada simpatica aos estudantes, de apenas
ter dado mela diizia de faltas as aulas,
durante os quarenta e tantos anos do seu
professorado . ..
Apesar disto, Bissaia Barreto exerceu
sernpre grande cUn!ca ern Coimbra, e, como clrurglao, sempre dlariamente fez iniimeras operagoes nos Hospitals da Un!versidade de Coimbra, e, nos mesmos dias,
cinco, dez e qu1nze operagoes, quase todas
gratuitas, nos hospitals dos concelhos circunvizinhos: Agueda, Arganil, Lousa, Tabua, etc., etc.
De Bissala Barreto se dlz que nao tern
tempo para almogar nern para jantar, e
que se' alimenta de chocolates... Mas a
verdade e que, sern prejulzo das suas referidas actlvidades, ele e presidente da
Junta da Provincia da Beira Litoral, e
nestas fungoes criou e dirige muitas dezenas de hospitals, sanat6rIos, prevent6rIo·s, casas da crlanga, col6n!as de ferias,
etc., etc., num conjunto assistencial que
e linico ern to do 0 Pals, e que ele comanda nos pormenores mlnimos, des de a nomeagao de urn medico, a escolha de um
candeeiro ou de um azulejo ...
Nao obstante tudo isto, Bissaia Bar:eto consegue 0 rnilagre de vir ipassar a
Lisboa os fIns de sernana, e de todas as
sextas-felras chegar vagarosamente no
<fapido) ou no «foguete), e de todos vs
sSlbados descer e sublr as ruas da Baixa,
vagarosa e anonimamente, - a fazer horas para o's jantares de todos os sabados,
(ContinU81 na paglna 12)

Referimo-nos, recenternente, em duas
ou tres cr6nlcas, ao extraordinario interesse que, em Portugal, como alias eD7
todo 0 Mundo, estao a obter as provas e
os ensaios de selos, e tanto para aparecerem intercaladas n03 selos, a seguir a cada serie, seu ,l!omplemento e ilocumento
de real valor, filatelica, estetica e econornicamente, - como para constitulrem
colecgoes, belas e vallosas, somente de
tais provas e ensaios.
Possuimos u m a destas coJecgoes,
abrangendo Portugal e todas as nossas
oito provincias uItramarlnas. E porque de
provas e ensaios se trata, dlgamos, da
preparagao e do estudo dos selos, especlalmente nos aspectos desenho, cor da
impressao e papel, - facilmente se compreendera caber ern tal colecgao 0 requinte da inclusao, sernpre que possivel, mas
evidentemente rara, dos pr6prios desenhos orlginarios ilos selos.
Possuimos, fellzmente, alguns destes
desenhos, e tivernos a sorte de liltimamente adquirir mals tres, sern diivida raros
e valloso's.
Urn deles, adquirlmo-lo na Casa Molder. Trata-se do desenho original, a tinta
da China, do projecto de urn selo com 0
busto do Presidente General Cravelro Lopes. :Ii: da auto ria dQ pintor Dlas Sanches.
Outros dois, provenientes da colecgao
de D. Fernando de Almeida, foram-nos
oferecldos pelo comerclante Hernan! Viegas, e sao dois belos desenhos de mestre
Alberto de Sousa, para os selos, da sua
autoria, da emlssao comemorativa da 3.Exposigao Filatelica Portuguesa, Lisboa,
1944.

Mals do que raras, claro, trata-se de
pegas iinicas, que sao aquelas que mats
valorlzam uma colecgao, e maior prazer
espirItual conferem ao seu possuldorV. C.

OS SELOS «·L AND MAIL»,
DAS tNDIAS HOLANDESAS
Anngebragt. per Land - Mail!.

Te belalcD port i',/ /,( kOI'~r.
HA'J'AVIA

J

L,

/P/"IJ~"fI-

A sociedade holandesa de vendas pliblicas cDe Nederlandsche Postzegelveiling>, de Amsterdam, procedeu recentemente a venda de uma sensacional descoberta: doze cartas com os selos chamados
d and-maib , das Indias Holandesas, as
quais alcan~aram os pre~os de 1:250 a
2.800 florins, cada.
Estes selos sao considerados os primeiros de todo 0 mundo, pois mostram-se datados de Mar~o de 1843 a Janeiro
de 1847.
Foram exclusivamente usados nas cartas expedidas pelo servi~o, postal Overland, ingH!s: Alexandria-Suez-Singapura,
com destino aquelas Indias holandesas.
Pelo interesse que tais selos encerram,
transcrevemos d~ respectivo cat8.logo:
d Is sont tres rares, et detenus par peu
de personnes (Le Musee Postal Neerlandais, a la Haye, en a acquis par des donations une grande partie) et justqu'a ces
temps derniers on Ie -::royait presqu'impossible d'~n trouver d'autres exemplaires. Ce fut donc pour nous un grand privilege d'avoir decouvert dans des vieux
archives ayant appartenus a une famille
depuis quelques generations, et d~nt la
vente aux encheres nous fut confiee, douze de ces timbres sur leftres entieres, et
que nous sOommes en mesure de mettre
en vente par encheres. Nous sommes d'autant plus heureux du fait que parmi .Jes
exemplaires retrouves, et qUi prqviennent
tous de differents courriers, nous avons
trouve des timbres de deux courriers d~nt
jusqu'lci aucun exemplaire n'etait connu.
Considerant la regularlte des departs
mensuels des bateaux, 11 semblerait normal que les dates d'arrivees sont espacees
d'un mois. Dans son ouvrage connu cDe
Landmallzegels>, Korteweg estime que
pendant Ie laps de temps relativement
court de la validite des timbres-taxe
d andmaib it peu pres 21 different cour-

riers ont ete achemines, et croit qu'entre
autres celui qui aurait du arrlver en decembre 1846 a Batavia, fut supprime. _Les
c~urriers connus jusq'ici portent la date
d'arrivee a Batavia:
18/3'45, 21/4'45, 30/5'45, 21/6'45,
26/7'45,
12/11'45,
17/3'46,
12/4'46,
12/5'46, 13/6'46, 11/ 7'46, 13/8'46, 11/9'46,
11/10'46, 13/11'46, 16/ 1'47.
Parmi les lettres offertes par nous, se
trouvent certaines avec timbres clandmaib dates de Batavia 14/1'46 (lOot No.
359) et 18/12'46 (lot No. 367).
On peut b 'en supposer que ces derniers
sont les seuls exemplaires qui existent de
ces courriers, et qu'on ne trouvera pas
d'autres. Ceci s'applique specialement au
timbre-taxe Landmail, date Ie 18 decembre 1846. Korteweg dit dans sa publication: cn n'existe pas de timbres taxe
Landmail «dulten>, dates decembre 1846>
et a tire cette conclusion du fait, que 1'0n
a cons tate, que toutes lettres expediees
de la Holland aux lndes neerlandaises, en
octobre 1846, par voie terrestre, ont ete
arrivees a Batavia en janvier 1847 (Ie 16
janvier 1847) ensemble avec les lettres
landmail qui ont ete experliees de la Holande en novembre 1846. nest vrai que
nous avons trouve ma!ntenant une lettre
landmail avec timbre-taxe landmall, date
Batavia Ie 18 decembre 1846, mais cette
lettre (lot N'J. 367) fut estamp!llee en
Hollande Ie 23 septembre 1846, vraisembablement par erreur passait par
Hongkong, ou la lettre fut estampillee
Ie 18 novembre 1846. La lettre (lot No.
366) estamp'llee en Hollande Ie 22 septembre 1846, arrivait avec Ie courrier
landmall a Batavia, regulierement, Ie 13
novembre 1846. En consequence, il n'existait donc pas la possibilite d'envoyer en
'Jctobre 1846 des lettres par la voie terrestre, ou bien Ie mail hollandais a manque la correspondance a Marseilles. Notre lettre (lot No,. 367) dolt avoir ete
expediee par erreur a Hongkong, et reexperl'ee de IS. a Batavia. C'est par suite
de cette coinCidence que neanmoins une
lettre landmail arrivait a Batavia en decembre 1846, et que Ie timbre-taxe landmail correspondant fut date en Ce mols.
SANS DOUTE, UNE CHOSE UNIQUE>.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos vArios colecclonadores
qUe pretendem relacionar-se com coleccion adores portugueses, entre eles :
KERT1l'::SZ VILMOS - Bercsenyi u 10
- Pestszentlorinc - Hungria.
VICENTE IBA1itEZ BELMONTE C/ Sastre n." 6 - Olesa de Montserrat Barcelona - Espanha.
BOUBETA L1t:OPOLD - Barrage du
Mellegue - par Souk-el-Arba - Tunisia.
HEINZ STEMPELE - Bad Kissingen - Maxtstrasse, 6 - Alemanha.
XAVIER BAQUERO DffiANI- P. O.
Box, 111 - Quito - Equador.
WONG YOE TJWAN - c/ o Fhoto
Studio cWong> - 19 Kehanga st. Klaten
- Java - Indonesia.
JOAQUIM AUGUSTO PATRICIO Rua Taquarl, 828 - Sao Paulo - Brasil.
A. CINTAS - Sierpes, 15 - Sevilla
-

(Espana).

HEITOR C. DA SILVA - Av. Cruz
das Armas, 583 - J~a.o Pessoa - Paraiba - Brasil.
JARMILA STEFANOVA - ul. L. ZApotockeho 108/ III - MIadA Boleslav Checoslo,vAquia.
KOWALSKI WACTAW - skr. poczt.
63. - By tom 1 - Pol6nia.
SANTIAGO BAROIELA VILLANUEVA - Barrio de Ribadavia, n ." 23 - Vigo
- Espanha.
VIJAS MffiOSTAW - ptozncklego
1. m. 24 . - Kielce - Pol6nia.
JUAN DE DIOS NAVARRO GUIJ ARRO - Apartado Correos, 21 - Lorca - (Murcia) - Espanha.
INOCENCIO PADRON HERNANDEZ - San Francisco, 2 - Santa Maria
de Valverde - Isla Del Hierro - CanArias.
DORIS A. CHAMBERS - 4535 East
Lake Road - Erie (Pennsylvania) - U .
S. A .

DR. JOSll'l L . GUTIll'lRREZ DE PEDRO - Navezuelas - (CAceres) - Espanha.
Estes endere~os sao indlcados sem
compromisso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thess addresses are given withouth
engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsab:Ilte de notre part.

VINHE'TAS PORTUGUESAS
Muit'Js dos nossos Cons6clos coleccionam vinhetas de propaganda. Alguns de
entre eles ignoram que, para a sua aflxa~ao legal, existem vArias disposi~oes oficlais.
Em 1956, os C.T.T. autorizaram a circula~ao de vArias, cuja IIsta completa e
como segue:
Comemorativa do prlmeiro centenArlo
do nascimento de Marcelino Mesquita.
Empr~sa de Limas Uniao Tome Feteira, com as datas de 1856/1956.
Comissao Munic'pal de Turismo da
Covilha.
Ed tora Ulisseia, Ld.· .
C~missao de Festas da Semana Santa
em Braga.
Exposi~ao Tecnica Alema.
Companh'a de Seguros A Nacional.
Corpora~ao Internacional de Seguros
S. A. R. L.
Castro Maia & C.·, Ld." (re16gios Zephlr).
Indlistrlas A. J. Oliveira, Filhos & C.",
Ld." (mAquinas Oliva).
Comissao da Queima das Fitas da Universidade do Porto.
Com!ssao das Festas da Queima das
Fitas de Co!mbra para 1956.
Sociedade Comercial Guerin S.A.R.L.
Empresa Metaliirgica Duarte Ferreira, S.AR.L .
Clube lnternac.onal de Filatelia- (Dia
do Selo) .
General M{)tors Overseas Corporation
(Lisbon Branch) ..
Comissao Executiva da Feira do Ribatejo.
Comissao Central das Festas dos Tabuleir'Js de 1956.
Corpora~ao Industrial do No,r te.
Castro Maia & C." Ld." (rel6gios
Doxa ) .
Comissao de Festas do Concelho de
Sinfaes.
H6quei Clube de Belem.
Junta Central do Corpo Nacional de
Escutas.
Cruz Vermelha Portuguesa.
Abadia de Alcoba~a, Ld."
Laborat6rlos Vit6ria, S.A.R.L .
Por estas, notas se deduz que algumas delas, recentes, e outras tradicionais,
nao passam de simples cvinhetas>. Estao
neste nlimero aquelas que vulgarmente
cham amos cselos da Cruz Vermelha>,
emitidos nestes tiltimos anos, autorlzados
a circular pelos C.T.T.
DIAS FERREmA
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(Conclusio)

Emissao de 1948 - ComemGratlva dO'
S." CentenAriG dO' Nascimento de S . .JoAo
de BritO' - Dois desenhes diferentes. Urn
para 0 scio das taxas de $30 e 1$00 (S.
Jeao de Brite, menino) e eutre para 0'
das taxas de $50 e 1$7:1 (S. Jo4o de Brito, no periodo de evangelizagao).
EmissA.o de 1948 - OomemGratlva Clot;
Congre88GS Naclenais de Engenharia. e
Arquitectnra, e da ExpOtJl~ de Obl'88
PUbHca.s. Uma s6 taxa, 1$00.
Emissiio de 1949 - ComemGratlva dO'
75." anlversArlG da Fon~ da Unlito
Postal Universal, com urn s6 desenho para os quatre val ores de que se compoe a
serie.
Emissao de 1950 - CGmemG~ de
AnG SlLIlto, hGmenagem a N08S& Senhora
de Fatima-com 4 valores.
Emissao de 1950 - CGmemGratlva dO'
4." centenArlo da mGrte de S. JGAo de
Deus - com 4 valores.
Renato de Araujo, falecldo recentemente, apenas com trinta e no,v e anos de
idade, foi, neste genero de gravura, uma
das mals destacadas figuras da sua geragao.

GUSTAVO DE JESUS DE
ALMEIDA ARAUJO
Filho de Jose Alves de Almeida Araujo e de Laura de Jesus Almeida Araujo,
nasceu em Da.:fundo, a 29 de Dezembro de
1902.
Tirou 0 curso de gravura artistica, na
Escola de Belas Artes de Lisboa; e fre·
quentou a Escola de Artes .Decorativas
de Paris.
Entre os seus mestres, contam-se O'S
notaveis artistas Ernesto Condeixa, em
desenho; e Cabral de Lacerda, Renefer "
Marcci Hermant, em gravura.
Em Franga, fez urn longo e proveitose
estlligle, nos ateliers de Edmond Debalnes
e de Paul Boutet, especiauzados na gravura em madeira e talhe doce para Bustragao.
De regresso a Portugal, ingressou na
Casa da Moeda, na qualidade de praticante, em 16 de Julho de 1931, e comegou
a exercitar-se na gravura tipogr8.fica ern
ago, sob a direcgiio de Arnaldo Fragoso.
A 1 de Margo de 1937, entrou no quadro,
com a categoria de gravador, e f1cou a
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dirigir a secgae de gravura, pela aposentagae do respective chefe. Em 1946, ao
criarem-se es trabalhos de fetGgravura e
de fetolitografla na Casa da Meeda, fei-lhe cenfiada a direcgiie desses Servigos.
No ane seguinte, chefiou a missae que foi
estagiar na Fabrica Nacienal de Meneda
y Timbre, de Madrid.
A margem das suas ecupagoes no estabelecimente fabril de que e funcienarie
multo competente, tem-se evtdenciado como ilustrader de livros e gravader de estamp as de arte, frentisplcies, vtnhetas,
etc.
Cern plene sucesso, apresenteu trabalhos da sua autoria em varias exposlgoes,
ern p,ertugal e nO' estrangeiro (Espanha,
Canada, Luxemburgo e Inglaterra).
Fei Directer da Seciedade Nacienal de
Belas Artes, ern 1933; Secretarie da secgAo de excursoes cientfflcas da Seciedade
de Geegraifia de Lisboa; e e colaborader
da Enciclepedia Portuguesa e Brasilelra.

•

•

•

A contribuigao, de Gustavo de AraujO'
para a gravura filatelica pertuguesa e de
neVe cunhos ern age para impress1i:o tipegr8.fica, distribuidos pelas emissoes seguintes:
EmissA.o de 1938 - Cememerativa de
Cengresse Internacienal de Vinhe e da
Uva, cern urn s6 desenhe para os quatro
val'Jres.
Emissiio de 1940 - Legliio Portugue88.. Uma s6 gravura para es 9 valores.
Emissae de 1941 - Costumes pOTtugueses (1." serie). Des iez cunhes, urn
para cada valor, da emissao, sao dele es
das taxas de $05 (Coimbra) e $25
(OlMe).

Emissao de 1943-1949-Caravela. Uma
s6 gravura para es vtnte e seis valeres.
EmissA.o de 1944 - Comemoratlv& do
2.· Centenarie do nascimento de Flillx
Avelar BroterG. Des deis cunhes diferent es da eml ssao, s6 urn e de Gustave de
Araujo: 0' das taxas $10 e 1$75 (buste de
Brotero).
Emissli.e de 1946 - c'ememerativa do
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Manuel Passos, chefe do governo revolucionario-, e seu amigo, confIa-lhe a
missao de cr;ar urn teatro nacional. Nomeado Inspector Geral dos Teatros, Garrett erganiza 0' Conservat6rio, 0 Teatrc
Nacieual, e com ega, ele mesmo, a escrever pegas ipara constituir urn report6rio
naclonal: «Urn Auto de Gil Vicente:.
(1838) ; «0 Alfageme de Santarem:.
(1841) .
Em 1842, da·se 0 gelpe de estade reaccionarie de Costa Cabral, que restaura
a Carta. Garrett, demitido das suas fungoes ofIcials, langa-se numa activa epoalgao ao novo Governo, a qual se reflecte
na sua ebra Hteraria: nO' romance «0 Arc') de Santana:. (1845) ataca a reacgao
clerical renascente sob 0 c8!bralisme; nas
«Viagens na Minha Terra:. (1846) combate a agiotagem que 0' cabraIismo favereceo Publica, neste periodo, eutras ebras,
como 0 «Frei Luis de Sousa:. (1843) e 0'
«Romanceiro·:. (1." volume, 1842), colecgA.o de romances populares.
Com a queda do cabra:llsmo, em 1851,
e a subida ao peder do partido em que
m litara Garrett, dentre de uma grande
collgagao conhecida pelo neme de Regeneragao, velta a assumir fungoes eficials,
entre cias a de Ministre dos Neg6cies Estrangeiros, em 1852. 1!l distingulde cern 0
tltuh de vtscende de Almeida Garrett .
Uma paixao· outeniga por uma celebrada
dama da alta reda, casada, lnspira-Ihe 0'
seu ultimO' livre de poeslas l1rlcas, as «FoIhasCaidas:. (1853). Faleceu em 1854.
Pessoalmente, Garrett tern a preocupaga') das exterieridades, cultlva a elegAncia de maneiras e vestuarie, gesta das
ccndecoragoes e 'des tltulos nobUiaries;
e a sua ebra literarJa e urn aspecte deste
conjunto de aparencias, de mascara elegante c')m que se apresentava aos cen-

PEQUENO LABORATORIO
--FOTOGRAFICO - REVEll I IMPRIMA AS SUAS
'OTOGRA'IAS EM CASA

Enviamo9, pelo correia, equlpamento
completo, incJuindo Instruccoes para a sua
utlllzHcl!.o pelo princlpiante, composto de :
pren~a , cuvetes, plnca-, papels e ban hOB
para 100 foto~ at~ 6x9, etc.
Conlra anvio de cheque au vele • • 190$00
i cabr.n~a (.6 conlinenle) mai, • .
15$00

LUIZ DA SILVA (HERDEIROS)
R. de S. Vicente, 2:1 - LISBOA
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temperaneos. Mas, sob esta mascara, ha
uma vida emocional intensa, que da a
parte da c·b ra literaria de Garrett uma
profundeza pslcel6gica ern qUe niio se tern
reparado bastante. (1)
Suas obras: <Urn Auto de Gil Vicente:. (1838); cO Alfageme de Santarem:.
(1841); «0 Arca de Santana:. (1845);
«Viagens na Minha Terra:. (1846); «Frei
LuIs de Sousa:. (1843); «Folhas Caldas:.
(1853); «Fleres sern Fruto:. (1843); <Camoes:. e «D. Branca:., uma tentativa delIberada para introduzlr em Portugal 0'
aspecto felcl6rico e medievalista de romantism') ingH!s e alern1i:e, e em particular para substitull' a mitelegla greco-romana po,r uma suposta mitelogia naclenal e popular.
Finalmente, ceme ap6stole da reforma
llteraria, Garrett deixou algumas paginas de crittca ern que preconiza insistentemente 0' aproveltamento da hi!!t6ria e
das tradigoes nacienals ceme terna literario. Este pensamente concretizeu-se
principalmente nO' <Remanceiro:., onde
Garrett reuniu «remances:. tradicionals,
sem grande criterie cientifico, e suprJnde
cern 0' pr6pr!0 gesto as falhas da erudigae.
Assim Se cememorou 0' Centenario de
Almeida Garrett, 103 anos ap6s a sua
morte, 0' que nos leva a repetir 0 que dissemos n') inlcie desta cr6nica - mals vale
tarde do que nunca ... E ago,r a falta distin_
guir eutra flgura contempera.nea de Garrett - esse glgante da literatura portuguesa que se chameu Alexandre Herculano (1810-1877).
J. Campelo.

(1)

Ant6nio Jose Sereive : «Hist6rie de Litereturo Portuguese:., colec~iio Seber.

Seiu 0 SUPLEMENTO A L1STA DE
OFERTAS N." 6, composto totelmente
de saries desportiv8s IEnvie-s. gr6tis)

Coimbra Filafelica
Rua da Sefia, 23-1."
COIMBRA - PORTUGAL
Comprames letes, centos e quilos
de PORTUGAL e ULTRAMAR
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c:§arrett na, ?lrilateLia
Embora tarde - mas la diz 0 adagio
que vale mais tarde d~ que nunca - eis
a flgura de Garrett reproduzida nos selos
postals portugueses. 0 facto de os C.T.T.
faze rem reproduzir 0 busto da estatua
que se ergue no largo do Municipio, no
Porto, talvez seja motivo de controversla,
iOiiIUUUlllOOIlUIllBUUHUlBUlWIIl!llliIIW_IRlllli1III IUl1IIIIIIIIIIIIIn
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territ6rlos uItramarlnos nao nos deixarao sem pOr n? papel tudo 0 que sabem.
E deveria estar registado, por forma a
que prontamente pudesse estar a disposlgao de todos.
A l[ngua portuguesa e uma dlflculdade, e embora tenha uma famlliaridade
com ela que pode ser ligeiramente superior a da media do forasteiro, ha certas camb:antes de expressao que necessltariam de esclarecimento. <in loco>, com
o fim de obter essa absoluta precisao exigivel dum compendlo tipo na lIngua Inglesa sobre Os selos de Portugal e seus
territ6rios do ulttamar. Urn tal livro terIa tambem de ser revisto., quase llnha
a linha, por especialiallstas como 0 Dr.
Carlos Trincao, e urn bastante elevado nu_
mero de especialistas que podem, c?m autori dade, falar sobre 0 assunto, muito. do
qual esta conUdo em folhetos, revistas e
noticias de conferencias, que tern sldo
constantemente impressas, e uma grande
quantIdade de outr~ material, que nunca
apareceu em qualquer outra l[ngua alem
do portugues.
.
Mas nao vejo urn tal livro ser escrito,
visto que tomaria a urn profissionai urn
ano do seu tempo, e nao teria esperanga
de ser urn sucesso, comercial, pelo que,
por rawes de prestfgio nacional, tal
livre deve ser recomendad? as autoridades portuguesas, como merecedor de
apoio financeiro >.
No final da sua palestra, Wilkinson,
grande amigo de Portugal, exibiu uma selecgao de sel?s portugueses de D . Maria,
D. Pedro e D . Luis, bern como uma colecgao de carimbos, e as emlssoes completas d!:.., <Ceres->.
Pelo seu brilhante e notavel trabalho,
que multo decerto -contribuira para a
pr3jeCgaO e prestfgio dos selos portugueses em Inglaterra, deste modo enviamos
urn apertado abrago ao nosso quer!do
Amigo Wllkinson, que breve teremos 0
prazer de tornar aver n? nosso pals.

POR
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mas, pessoalmente, nao desgostamos do
selo. FoI, pelo m enos, bastante mais feliz do qUe Guerra Junqueiro . ..
A serle, composta de 4 taxas, tern,
realmente, seus aiiciantes, mas terla flcado mais completa, mats verdadeira, digam?s, se the tivessem aposto as milesimas.
Na realidade, torna-se imprescindfvel
que qualquer figura reproduz,da nos selos tenha, alem do nome, as datas extremas do nascimento e da morte. Bem sabem?s que 0 seu centenarlo ja passou ha
muito, e talvez que, por sa' r fora de horas, e que decidiram delxar apenas urn
nome - Garrett - tendo em vista exclusivamente 0 usa interno. De qualquer modo, parece-nos urn erro, dad? que a expansao da filatelia -p ortuguesa e hoje uma
magnfflca realldade, e impoe-se, por isso,
que as flguras reproduzidas nos nossos
selos aparegam tant? quanta possivel
completas, filatillicamente falando .
Neste como noutros casos, nao ha necessldade de nos socorreI"JIlOS de exempl -:s estrange!ros, uma vez que os C.T.T.
do Ultramar podem servlr de exemplo, sob
todos os aspectos. Ali parece ter-se, de
facto, assimilado bern a boa tecnica filatel ca. Desnecessario se t'Jrna enumerar
os selos emitJdos em que sao observados os principios tecnicos fundamentais.
Joa? Baptista de Almeida Garrett cNasc'do em 1799, de uma familia de comerclantes com neg6cios no Brasil, Garrett recebera uma educagao arcadlca, e seguira a escola de Fillnto Elfsio, a quem
pretendeu, mais tarde, inculcar como aut?r do poema <Camoes>. Em Coimbra,
onde cursou Diretto, fizera parte de assoclagoes secretas, e comegava a adquirir
notoriedade, com odes comemoratlvas dos
aCJnteClmentas de 1820. Vemo-Io depois
na emigragao e no cerco do Porto. Instaurado 0 novo, regime, volta ao estrangeir'), como Consul Geral na Belgica, e
aproveita os 6clos para estudar alemao.
Abandona a emprego e vern para Portugal, em 36, onde, ao lado dos irma'Js Passos, ajuda a preparar 0 ambiente donde
saiu a Revolugao de Setembro, que restaura a Const1tuiga~ de 1822.
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125

Selo de Junho 1877, 2." serie com estrela
5 si lO reis, preto, sobrec. vermelha ....... ........ .
Tipo de Junho 1877, 3." serie com estrela
5 si lO reis, preto, sobrec. vermelha ....... . ...... .
5 > 20 >
vermelh~, sobree. preta ... ... .. ... ....

Variedades
126

5 rels

127

5 l'eis

128

5 refs

129

-5 refs

Sobrecarga invertida
sabre 20 r., vermelho, sobrec. preta
Dupla sobrecarga 10
sobre 10 r., preto, sobrec. vermelha .........
Tendo Uma dupla sobrecarga 5
s~bre 10 r., preto, sobrec. vermelho ........ .
Sobrecarga invertida
sabre 10 r., preto, sobrec. vermelha ........ .

Mllio 1881. Tipo s 1876 com II lgllrismos peq uenos, sobre·
cllrgll pretll, C. so bre B. lIZU lll d o , furlldo em pontos Ilh.

Tlpo Julho 1873
s~brec . preta .... .. .... .. .. .
(?) Tfpo de fim 1874
s/ 20 r., vermelho, sobrec. preta .. .. .... .... .. .
Tipo de Margo 1876
s/ 10 r., preto, sobrec . preta ................ ..
sl 20 r., vermelho, sabree. preta .............. .
Tipo de Maio 1876
sl 20 r., vermelho" sobrec. preta .. ........ .... .
Maio 1881? a. Selos de Maio 1872
r. sl 40 r. ultramar, sobree. preta .............. .
> > 100 > verde azul,
>
>
> > 200 > amarelo
>
>
............ ..
b. Selos de Junho 1872, sobre avergoado
r. sl 100 r. verde azul, sobrec. preta
> > 100 >
>
>
>
>

130

llh sl 20 r., vermelho,

131

11h

132
133

11h

134

llh

135
136
137

4lh
4lh
6

138
139

4 1h
6

llh

1.· CentenArlo da Escola Naval - Urn s6
desenho para os quatro valores.
Emissao de 1948-1949 - Mo~ique
- MotlV'OS lndigenu - Dos dez eunhos
de qUe se compoe a serie, sAo deste gravador os das taxas de $60 e 3$50 (Ba.rue,

>

4.00

6.00

Serra. Choa., queda do Nhanhangare) e

1$75 e 3$00 (Praia da Pola.na -

LourenMarques).
Todos os eunhos aeima apontados sAo
de exeeugl:lo perfeita, e affrmam 0 ineontestA-vel m~rito do artista.

!;O
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c. Selos de Mar!;o 1876

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

140
141
142

4% r. s/ 40 r., azul, sobrec. preta
4 1h ) ) 100 ) verde,
)
)
6 > > 100 >
)
>
>

142A
142B

d. De Julho 1879 e Setembro 1880
4'h r. s/ 10 r., verde, sobrec. preta ...............
4'h ) > 100 > lilas
...............
>

143
144
145
146
147
148
149
150

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

Mllio 1881. Tipo Coroa de Julho 1879, sobrecarregado
em cor com urn algarismo, C. sobre B., denteados 13. 2797
1'h r. s/
5 r., preto, sobrec. preta ...............
1'h > > 10 > verde
...............
>
>
1'h > > 20 > bistre
...............
>
>
1'h > > 25 > ard6sia >
...............
>
1% > > 25 > vloleta
...............
>
>
1% > > 100 > lilas
...............
>
>
4 1h r. s/ 5 r., preto, sobrec. azul
4'h > > 20 > bistre
> preta ...............

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

SELOS
De uma

vista de olhos pelos
albuns, tire nota de algumas faltas, e venha a n/ ca.sa., ou
manda-nos essa nota de fsltas.
88US

Desta forma I.nt enriqueeendo
a 150& coI~o, pols nos n/ stocks
hit certamente exemplares que
Ihe lnteressem.
p~ 0 6rgoo da n/ casa, «Bevista FlIateIlca», que lhe sera enviada gratultamente.

Ramalho Guerra,
R. Joao das

R~gras,

3-2.·-Dt.·

(IIntigll RUII do Ampllro)

Telef. 368666 -

LISBOA

)

)

)

>
>

)

)

)

)

>

1.00
0.75
2.00

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

>
3.00
2.00

ANONCIOS ECONOMICOS
TROCO Sl!iRIES COMPLETAS NOVAS, IDtramar Portugu~s, D. Carlos e D.
Manuel. Dou Belglca e Europa, series
completas, novas. Echange - Exchange
- Tausch. P. Detemmerman - Notelaarstraat 92 - Gent - Belgica.
Je desire des timbres, tous differents
50 PORTUGAL 1853-1933
20 Croix
Rouge contre 50 BELGIQUE - CONGO
+ 20 Croix Rouge. 50 a 100 Outremer
Portuguals (pas Angola nf Mozambique)
contre merne nombre Congo BeIge. DELNEUVILLE, K 21, Dlksmuldelel, BRASSCHAAT - POLYGONE - BELGIQUE.

+

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bardez, Goa, India Portuguesa. SOcia AFS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especlalmente India; Envelopes do
1.· Dla; M8.xImos e Intelros. Pregario a
pedido.
CARIMBOS PUBLICITARIOS
Co·m pro e troco, portugueses. Escrever
para este Clube, ao n.· 21.

Uma palestra sobre selos portugueses,
em Inglaterra, pelo distinto jornalista
LAURENCE WILI(INSON
o distinto jo·malista e escritor Ingles
Laurence Wilkinson, redactor de alguns
dos maiores jornals londrinos, e entusiastIco e sabedor coleccionador de selos portugueses, fez, em 15 de Margo ultimo, na
<Brighton and Hove Philatelic Society>, uma interessante palestra sobre salos portugueses, da qual transcrevemos
as seguintes passagens :
<Especializando, c?mo eu fa!;o, selos
de Portugal e seus territ6rios do ultramar, sou um coleccionador do que, filateIicamente, e um paLs <impopulan.
Isto, nao obstante 0 facto de Portugalser urn belo paLs, povoado por uma
raga com urn encanto unico - urn encanto, que e dificil definir, mas que tern 0
p:>der de apoquentar 0 estrangeiro com
urn mal que os portugueses chamam S&Udades.
Esta agradavel doenga e uma melancolla ou nostalgia que fere 0 estrangeiro,
quando compreende que nao, pode voltar
ao pals, e apreciar 0 brllho do seu so,l, 0
seu tempo, 0 seu culto da cortezia, e a
SUa rever~ncia por esses valores civilizados, dos quals apenas as mals velhas na!;oes do mundo sao hoje guardioes.
Ha certas desvantagens em coleccionar selos dum pals d mpopular>, mas ha
vantagens que vagarosamente 0 valorizam.
Uma desvantagem e que ha aJpenas
um pequeno suprlmento de selos no mercado f1latellco, pois que pouca gente esta
ansiosa de vender, porque os pregos nao
sao altos, embora os suprimentos sejam
estritamente limitados.
Uma vantagem e que urn ardente estudioso pode adqulrir 0 conhecimento filatellco deste assunto especiallzad'J, que
o negociante medio nao tern.
Por conseguinte, examinando 0 material oferecido num lellao em Londres, pode melhor saber, por exemplo, que 0 que
parece ser urn vulgar selo portugu~s, e
uma raridade consideravel, por causa de
uma perfuragao pouco vulgar, ou qualquer outra particularidade.
Ha negoc1antes portugueses que estao
preparados para pagar a sua viagem aerea a Londres, para assistir a urn leilao

principal, e, entao, 0 verdadelro valor dos
selos em oferta sera realizado. Mas na.o
podem esperar recuperar as despesas de
vlagem e de estadia numa pequena venda, apenas com meia duzia de lotes oferecidos. Entao t~m que fazer uma oferta
por correio, sem terem visto os selos em
leilao, ou tern que confiar nos servigos
dum negociante de L:>ndres, posslvelmente, ou mals provavelmente, que nao e perito neste especlalizado e mul complicado
campo de pesquisa.
o proflssional em evid~ncia na Gra-Bretanha foi Mr. Wllllam Houtzamer,
urn homem que mulb amou selos, dizendo-se que sempre os escolhia para os seus
cl1entes com grande reluta.ncia. Em lnumeras ocasioes, fazendo as minhas modestasofertas na sala de lel1oes, des cobri que 0 meu Unlco oposttor era Mr.
Houtzamer, pols era 0 unlco presente que
conhecia 0 verdadeiro valor dos selos em
leUao.
Mr. H outzamer faleceu recentemente.
Foi uma perda para a fllatelia em geral.
Foi urn homem com urn vasto fundo de
conhec!mentos fllatelicos. Infelizmente,
o· que sabia morreu com ele, nao reglstado em qualquer mol de permanente.
Isto, penso, deve ser urn motivo de
pena para todos os sinceros fllatellstas,
visto que a soma de conheclmentos filatellcos registada e insuflciente, em comparagao com 0 que e conhecldo, talvez
obtido atraves da experl~ncia duma vida,
mas nunca posto no papel para beneficio do estudioso. l!i encarado I como
obrigagao' de saber tudo mals que
qualquer outro hom em soube, e pode
bern ser que haja conhecimentos, no cerebro do homem que morreu, que 0 posterior estudioso nao mals sera capaz de
reaver.
Multo do que esta reglstado sobre os
selos de Portugal vem-nos de homens que
ja. faleceram, e estao 1mpossibilltados de
resolver as questoes qUe 0 modemo C<J.lecc1onador que investtga gostaria respondidas.
Espero que esta tradiga'J nlio seja perpetuada. Fago votos porque os grandes
espec!allstas dos selos de Portugal e seus

4

BOLETIM

DO

CLUBE

FILAT~LlCO

contramos, afs. 576 daquela edi!Oao, referencia ao voo· de 1926, 18 Setetnbro, Lisboa-Tanger, pela <Societe des lignes aeriennes Latecoere ~ , descrito como sendo
<vol effectue au profit des sinistres du
tremblement de terre des A!Oores-Surtaxe
aer~enne de 3 esc., cachet suivant cliche,
et cachet d'arrivee du meme jour~. Indica
coma pre!Oo (em 1937) Fr. Fr. 400.
Podernos acrescentar que, conforme
<Aviso importante ao publlco), mandado
publicar pela Administra!Oao Geral dos C.
T . T., nos jornais diarios de Llsboa, em
18/ 9/ 1926, <realizando-se no pr6ximo domingo, 19, urn ensaio de correlo aereo
para 0 estabelecimento ulterior, com escala conveniente, de carreiras regulares,
por meio de avioes postais·) , ensalo este
entre Lisboa e Tanger, Alicante, Perpignan, Marselha, Toulose, Paris, Casa BlanCa e Dakar, - aquela Administra!lao Geral aceitou correspondencias para Espanha, Franga, ItaUa, Sulga, Inglaterra,
Amer:ca do Norte, Mar das Indlas, Extrema Oriente, Marrocos e Africa do SuI,
no mesmo d1a da partida do avliio, correspondencias que <ganharil.a 15 dias de
avango as que forem serVidas por Dakan .
Acrescentava: <Para poderem seguir
no aviiio postal, as correspandenclas devern ser entregues em mao na esta!liio
postal do Rossio (guichet da illtima hora) das 14 as 23 horas de sabado, 18) .
«Todos oe· objectos a exped ,r serao
considerados, sem excepgao, como cartas
para os efeitos da franquia em vigor,
acrescida com uma sobretaxa de beneficl!ncia eS'peclal de 3$00 por cada 20 gramas).
«A importA.ncia total das franquias sera cedida a favor das vitimas dos tremores de terra de Faial, de comum acordo
entre esta Administragao Geral e a Empresa Latecoere, que se ofereceu para
realizar 0 referido ensaio).
E 0 aviso terminava: «Em comernora!lao do 1.0 ensaio do correio aereo entre
Portugal e 0 estrangeiro, esta Administra!liio Geral fara marcar os selos com urn
carimbo eSPEl.cial, unica e exclusivamente
destin ado para esse fim).
Na vespera, 17 de Seternbro, 0 aviiio
respectivo efectuara urn voo sobre Lillboa e arred:}res, conduzindo 0 senhor Presidente da Republica, General Carmona,
o seu ajudante, capitao Menezes Alvas, e
o r epresentante da casa Latecoere.
Naquele d1a 18, afluiram bastantes filatellstas So esta!liio postal do Rossio, onde
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as correspondenclas eram entregues, e,
conforme ordens expressas, carimbadas
apenas pelos respectivos empregados.
Fechadas as malas com tale· correspondl!ncias, em numero de oito, foram
conduzidas para Alverca, pelo carteiro sr.
Seguro, no comboio das 0,47 do dla 19,
tendo side entregues ao piloto do aviiio
pelo sub-inspector sr. Joao Silva.
Logo depois de fechadas as malas, 0
aludido carimbo foi embrulhado e lacrado
na presenga dos quatro empregados que
tlnham procedldo as operagoes de carlmbagem e expedi!lao, e queimado no dia
20 do mesmo meso
Conhece-se hoje urn reduzldIssimo numere de sobrescritos com este carimbo
<Lat. 17) , que deve ser cons:derado 0 primeiro carimbo aereo portugul!s, e, por
tals motivos, uma das mals raras e mais
valiosas pe!las da nossa marcof,lia.

As chamadas

•

colec~oes

de historia postal

(C ontinulIC;So da 2.a poginll)

emissoes. Mas, num caso ou noutro, 0
acess6rio nao deve pretender sobrepujar
o principal.
Efectivamente, se ern exposigoes de selos (de selos, D'Jte-se bern) fossemos a
dar os primelros premIos a colecgoes de
marcas postais prefilatelicas, que premlos nos ficarlam para dar aos selos- com
as mesmas e outras marcas e ate novas,
sem marcas nenhumas ?
Nao s e pretende, com este criterio, banir as marcas prefllatelicas das exposi!loes de selos, nem sequer dar-lhes, por
s:mples toler§.ncia, 0 lugar dos parentes
pobres em certos festins. Reconhece-se,
pelo contrario, a necess!dade de que elas
flgurem nas exposi!loes de selos. Nao, nos
esque!lamos de que as colec!loes de selos
nao classicos tambem la tern 0 seu lugar,
sern aspirar as recompensas m8.ximas.
Por que motivo hao-de as colec!loes de
hist6ria postal ter male largas ambigoes?
C. TRINCAO
N. do D.: Publicllndo este IIrtigo do eminente filotelistll e nossa qu erid o Amigo ,nSo po·
demos deixllr de expressllr IIq ui II nossll discordoncio do sua opin iiio sab re um ossunto de que
nos ocuporemos num dos pr6ximos numeros
deste Boletim .

ANDNCIOS

ECON6MICOS

Grandes e pequenas quantidades de
de Portugal ou Ultramar Portugu~ s, troco por selos para a sua c:>lec!llio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
selDS

Rua da Mad.lena, BO-3.· -

LISBOA

SA CARVAI,JIO-Heroes Africa, 255,
Leocoes - Compra e troca. Vende com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro .
Ofere go series tematicas: sports, etc .,
cOliloamorativos, avia!lao, aerogramas Zeppelins, de todos os palses. Desejo series
novas desde 1948, assim como novidades
do mtramar Portugul!s. Resposta ime·
diata aas envios de Fr. 10.000 Yvert, ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
Correspondente alemao, oferece-se para pOr gratuitamente anlincio de troca,
compra, venda, correspondencia, etc., dos
s6cios do C. F . P., em publicagao alema
que e d1stribuida pela Europa. Enviem 0
texto (ate 25 palavras) em portugul!s
(compreendo mas nao escrevo) espanhol,
frances, Ingles ou alemao a W . B. Kleinert - Soellingst. 5 - Essen Ruhr Alemanha.
caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
'('.P. Na!lao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, p~r 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt."- Lisboa- (Portes
ref,istados extra).
CARIMBOS MECANICOS
Compro e troco, portugueses. Escrever
para este Clube, ao n." 21.
A.B.I. - 'Onica publ1ca!lAo filat611ca
em lingua espanhola e alema, na Alemanna. Oferece por ano 6 boletins informatlvos, e 2 anuncios gratis, ate 20 palavras. Cota anual 20$00. Agente em Portugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida
da Liberdade, 204-2. 0-Esq. - Llsboa.
Respondo siempre. Trocas sellos 1.000
3.000 6 5.000 comunes. Portugal, mundo
entero . Series Deportes frs Yvert. ENVIOS CERTIFICADOS. GARANTIZO
TROCAS. STAMPS « GALINDO~ Cabeza
de Vaca, 2, Salamanca - ESPA~A.

FILATELIA MOTIVOS - Troca series completas, novas, base Yvert - A.
Guerra - Moral 7 - GALDAR - CANARY ISLANDS.
Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24
- Novo Redondo - Angola. Colecciona
Portugal e Ultramar. Procura correspondentes das Provincias Ultramarinas.
Josep Pujol, C. Xandri. Andorra. Nao
troca. Fornece Portugal e IDtramar, Espanha, Col. e Ex-Col6nias (especialmente antigos) por mancolista. TamMm selos raros de todos.os palses. Compra: Andorra, Nagoes Unidas e Israel.
DESEO Portugal y Ultramar.
Doy Espaiia, Colonias y Francia. A.
Cintas. Sierpes, 15 - Sevilla - Espaiia.
Desejo correspondentes para troca de
sel:>s nacionals, novos ou usado·s, ern cabo Verde, Guine, India, Macau, MO!lambique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P . 1.051, Luanda, Angola.
Desejo trocar, com qualquer pals, selos do Brasil, de preferencla usados, c:>muns e comemorativos, na base de urn
por urn, repetidos ate cinco. Pronta resposta. Jaime Almeida- Av. Getulio Vargas, 196 - Colat:na - Espir;to, Santo
BRASIL.
Classlflcador de bolso e cadern:> para
100 selos. Remeto contra 0 envlo de 2$50
em selos. Apartado, 495 - LISBOA.
Vende-se c'Jlec!lao Universal (sern
Port., Ultramar) 2.400.000 frs. Yvert
1954.
Cal!lada Tapada, 63-2.0-Esq. - Tel.
637107, das 21 as 22,30 horas.
Hungarian, stamps give in exchange
of Portugal, and Portuguese Overseas
and British Colonies stamps. I give also
Polen and Russia. Desired unused cpl set
new issues. Please send you first. Satisfaction assured. Miss CATHERINE KER_
T:mSZ - 10, rue Bercsenyi Pestszentlorinc - Hungary.
MIRCH LOHR - Telegraf - Karlo,v y Vory, 1 - Checosbvaquia. Troca selos de motivos desportlvos. CorrespondencIa em alema~. Compreende Ingles.

MARCOFILIA
SERIES
neuf -

unused -

COMPLETAS

ungebraucht

N.·' Yvert ou Eladio de Santos
PORTUGAL
2.250$00
PORTEADO
109/123
115$00
154/167
450$00
295$00
1/6
182/195
25$00
30$00 28/43 ......
257/272
60$00
299/329
350$00
334/364
ENC. POSTAIS
270$00
383/403
I60$00
20$00
404/413
1/17 ......
100$00 .
414/437
60$00
438/452
A<;ORES
454/490 }
205$00
507/513 •........
330$00
199/225 ......
70$00
491/506
47$50
529/546
ENC. POSTAIS
85$00
547/552
.90$00
553/5!i8
1/17 ......
120$00
35$00
559/564
30$00
565/570
25$00
A<;ORES-CERES
572/574
30$00
588/591
35$00 Selos isoledos novos
592/599
$
16$00
616/625
189
3 00
628/644 )
230$00 192
3$50
707/715
193
3$50
22$50 194
655/662
5$(\0
25$00 210
663/670
2$50
25$00 211
675/682
3$00
20$00 212
688/695
3$50
25$00 214
696/701
4$$50
10$00 215
702/705
4 00
30$00 217
716/723
4$50
17$50 219
726/729
6$00
40$00 220
730/733
35$00
22$50 221
734/739
35$00
10$00 222
744/747
12$00
20$00 223
752/759
16$50
766/769
15$00 224
30$00
774/778
120$00 225
135$00
70$00
797/804
813/816
22$50
817/825
20$00
PROVINCIAS UL-

r······ ..

TRAM. -

CORREIO AEREO
1/10

U. P. U.

completa 8 valores
novoa, E a cud 0 S

450$00

ANTONIO

35O$OU

"

unused - ungebrauch1
N.·' Yvert & Tellier
PROVINCIAS ULTRAMARINAS
ANGOLA
299/308 Serie Resteure!;iio ........ .
50$00
309/312 F6timll ................... .. . ..
27$00
313/319 Peisegens-20 c. e 50$00
85$00
357/376 Animeis - 5 c. II 20$00 .. .
110$00
383/390 Mapas - 5 c. a 20$00 .. .
47$50
Costumes indigenes 12 val ..... .... .
26$00
C. Aereo I 1/15 - Serie Globo .. .
27$00
GUIN!:
258/270 Serie Indigenes ........... .
50$00
27$00
281/290 In~ectos ....... ............ ..
INDIA
412/419 F6tima ............. .... .... .. .
160$00
436-444 Cent.· Pedre Jose Vez .. .
25$00
1955 - (3 emissoes) - Fortalezas.
Vice-Reis e Vultos celebres. 18
valores complete ...... ....... .... .
75$00
MACAU
353/355 Embarca!;oes I. 3. 5
Petllclls ............................ ..
70$00
363/372 Flores-I evo e 5 Petaces
78$50
375-382 Mapas - 8 val. - I avo
a 1.50 Pateces ..... .. .... ... ...... .
25$00
MO<;AMBIQUE
100$00
360/379 Serie Peisagens .. ....... .. .
380/383 F6timll .................. ...... .
33$00
387/ 410 SlIrie Peixes-5 c. II 50$00
230$00
419/438 Borboletas-IO c. a 20$00
85$00
442/449 Mapes-IO c. a 20$00 .. .
47$50
C. Aereo 25/29 - Serie Globo .. .
40$00
C." DE MO<;AMBIQUE
178/196 1937 - Mot. diversos
60$00
I c. e 20$00 .. .................... ..
C. Aereo 11/25-5 c. a 20$00 .... ..
60$00
S. TOM!:
344/353 Serie Frutos .. ... ......... ...
70$00
C. Aereo 1/9 - 1938 I.' serie .. ..
600$00
TIMOR
.
255-262 Guerreiros ... ...... ....... ..
50$00
269/278 Serie Flores - I avo e 5
Pataces ............................. .
80$00
289/296 Mapes - 8 val. - I evo
e 3 Petacas .... ......... ..... ........
40$00
ULTRAMAR PORTUGUES
1950 - Ano Santo - 8 Colonies.
42$00
16 valores completa .... ..... .... ..
Encerramento Ano Sento - 13-1140$00
-1951 - 8 Provlncies completas

{(a
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primeiro carimbo aereo portugues
Ha ja anos que possuirnos na nossa
coleCll8.o, supornos que oferecido pelo nosso prezado. amigo Gomes de Sousa, urn
sobrescrlto com 0 carlmbo 4."Lat. 17~, desconhecido de quase todos os rnarcofilistas
e f,latelJstas portugueses, rnuitos dos:
quaIs por n6s consultados a tal respetto,
e carlrnbo este ,n unca incluido nos catalogos de carlmbos portugueses.
Ha co!sa de urn ano, adquirirnos ao
cornerclante Cunha Vaz, de Coimbra, urn
outro sobrescr~to com igual carimbo, que

~:&akqll

Pe 10
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARVALHO

posterlorrnente Dias Ferreira, dinAmico e
estudioso secretario-geral do Clube Filatelico de Portugal, nos inforrnou encontrar-se relacionado no catalogo Champion
«Poste aerlenne>, ed. de 1937.
'
Consultado este afarnado cat8.logo, en-

de eOflservas, L.da
Ll:S::SOA. .

II

SI~GE PRINCIPAL

Rua Conde Redondo, 37

-'i..-- - - - - - -

1

fERREIRA

Praca do Municipio, 32-5." (Elevador)

NOVAS

neuf -

8[.

-----

,

_-----

.....

--~~------------------

AcS ch,arnadacS coLeccoe8
)

de hicStoria pOcStaL
Pe 10
PROF. DR. CARLOS TRINGJ.O

I

o desenvolvimento cia especial1za(;ao
ftlatellea tern levado os colecclonadores a
alargar 0 A.mblto da sua actlvldade, e a
procurar preceder as suas, colec(;oes de
seles, de determinado pais ou terrlt6rio
filateIlco, pela perspectlva pre-filatelia.
lil inegavel 0 interesse do estudo do
inlcio e d') desenvolvlmento das comuni-.
~a(;oes postaU:i, sob 0 ponto de vista hist6rlCO. Inegavel nos parece, tambem, que
ele contribuiu para 0 cenheclIDento de
muitos factos qUe importa saber, para poder sltuar as primeiras emU3soes de selos
no seu ambiente hist6rico.
Enquanto a colec(;ao destes documentos precede a colec(;B.o de selos e the serve de prefacio, nenhuma objec(;ao razoavel se Ihe pode opor sob 0 ponto de Vista
estrltamente filatel1co. 0 facto, porem, e
que, ern muitas colec(;oes a'Presentadas ern
exposl(;oes internacionaIs, 0 prefacio e tude·... e os seus expositores nao reconhecern com justeza a importAncia do material que expoern. Daqui originarem-se reclama(;oes perturbadoras da boa paz que
deverla reinar depois de fechadas as portaS dos certames.
Numa interessantisslma entrevista da.da a <D Colezzlonista>, 0 conceituado julz
internaclonal Sir John Wilson exprfme 0
seu parecer sobre tals colec(;oes. E como
a sua opiniao e sernpre ouvida com respelto pelos Juris internacionals, embora
nem sernpre logre 0 seu plene· assentimento, julgamos interessante dlvulga-Ia, traduzlndo-a, dlrectamente, do texto ingll!s
da entrevU:ita que, por certo, e 0 que mals
fielmente traduz a opiniao do eminente
Conservador da Colec(;ao ~eal BritAnlca.
~ <lil V. Ex.' contrario as colec(;oes
de hist6ria postal e de precursores ?>, perguntaram-lhe.
- <Nao, mas fa(;o certas reservas,
quanta ao seo lugar e importAncia nas
exposi(;oes filatelicas, e nao considero as
colec(;oes de hist6rla postal urn beneficia
isento de objec(;oes para a fllatella ern
geral.

Nlnguem nega 0 interesse do estud')
dos servl(;os dos correles, e ate os que nao
gostam de selos, e com ares superiores e
geralmente ignorantes chasquelam d')s
coleccionadores, concedern que a hU3t6rla
das comunica(;oes censtltua uma parte
importante da hlst6ria do progresso humano.
Para serem expostas, tals colecgoes
tomam multo espa(;o, e frequ~nternente
exigem anota(;oes excessivas; correndo
asslm 0 rU:ico de parecer incolores, e urn
tanto mon6tonas, aos que por e1as nao ,sejam extremamente entus'astas.
A sua forma(;a') nao implica 0 mesmo
conhecimento fllatelico, e apresenta menes d ficuldades . Nunca consegui convencer-me a dar urn grande premio, numa
expos!(;8.0 fllatelica, a uma colec(;ao de
material com 0 '4ual 0 investigador possa
de facto nao gostar dos ipr6pries selos,
nana. saber nern cuidar do seu modo de
impressao, e que nao the tenha serv:do de
verdadeira aprendizagem na apreciag!i.')
dos selos, ou dos intelros postais selados,
Mals alnda, acho que 0 factor tempo
tern a sua importAncia. SupQnho que um
coleccionador de correio do Medlo Oriente poderia logicamente come(;ar com um
tejolo assirlo, mas acho que ele nao flearIa bern numa exposi(;!i.o filateIica, preferindo que, para fIns de exposi(;ao, 0 material pre-filatelico tivesse rela(;8.0 pr6x1ma
com os selos. As marcas ipostals ent40
tern interesse geral, visto frequentemente
sao ernpregadas tambem com os selos,
quando estes entram em circula(;ao>,
Estas palavras pedem servir de tema
a frutuQsas refiexoes.
Os fllatelistas puros, do tlpo de S ir
John Wilson, nao des denham as marcas
postais enquanto e1as lhes servem para estudar 0 selo sob 0 ponto de vista da sua
utUizagao. Nestas condi(;oes, admitem
sern dlflculdade que elas podem valorlza-10 substanctalmente, como sera, por
exernplo, 0 caso de certos carimbos raros sobre 0 6 quartos de Espanha, de
1850. 19ualmente admitem que as marcas
prefllateUcas constituam urn desejavel
enquadramento dos selos das primeiras
(Continuo!l no!l 4." p6gine)
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Colecclles
500 dlt,
150fOO

N.·· I o!I 14
os 14 bloeos em
conjunto .. .. .. ...

600 dlf.
700 dlt
~'( o

dlf

350$00

350$00
8UO$OO
1.500$00

I 953 - Arte Seero!l - 8 Provlncio!ls,
24 vo!llores, completo!l .. .... .. ... .. ..
Colecc;;o-I.OOO diferentes-Esc.
Colecc;;0-1.500 diferentes-Esc.
Colecc;;0-2.000 diferentes-Esc.
Colecc;iio-3.000 diferentes-Esc.

35$00
300$00
600$00
1.000$00
3.000$00

Prec;os em Escudos Portugueses U.S.A. $1.00 - Escudos 28$60
CONDI<;6ES DE VEND':-: -As encomendo!ls devem ~ir o!Icompo!lnhodo!ls des respectivo!ls importencio!ls,
.
ou env lo . a eobro!l nc;o po!lro!l 0 Contlnente, Ilhes, Ultro!lmar e Estro!lngeiro.
•
A mlnho!l e~sll POSSUI um gro!lnd e <stock:. de selos, e est6 o!Ipto!l II satisfo!lzer todes o!IS moncoIlsto!ls de selos o!Intogos e ro!lros, novos ou uSll dos, de PORTUGAL e ULTRAMAR PORTUGU(;S, com
gro!lnde desconto 51 co!lt6 10go.

Antonio Ferreira da Silva
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS

Escrit6rio Residencia

PRAQA DO MUNICiPIO, 32-5.° (Elevador) LISBOA
-

Rua Moraes Soares, 45 -

Telefone 845759 LISBOA

C/C Cheques Posteux : PARIS 1800-41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742
Frs. SUISSES - Bo!Inque Commerciele a Zurich - Telstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434

CASA FILATELICA J. ElL
SELOS TEMATICOS, ESPECIALMENTE OESPORTIVOS
E CENTENARIO DO SELO

----$---EM DISTRIBUICAO A 1,- PARTE DO CATALOGO-PRECARIO
DE SELOS DESPORTIVOS REFERENTES A EUROPA
COMPRA E VENDA DE SELOS DE PORTUGAL
E ULTRAMAR
MATERIAL pLASTICO PARA PROTECCAO DE SELOS, MARCA HAWID, E
MAIS MATERIAL FILATELICO DE QUALIDADE

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Boa c1a Prat&, 184-2.·

L1SBOA

Telef. 281508

Filatelista austriaco necessita das seguintes series
YVERT 1957:
ANGOLA: 328/ 51, 357/76, 381/ 88. P. A. 11/ 15
GUlNs): 251/ 57, 258/70, 271, 271, 275, 281/ 290
INDIA: 412/ 19, 420, 463/80
MACAU: 324/ 35, 340/ 43, 344, 345/52,363/72, P. A. 1/6
S. TOM1JJ E PRINCIPE: 344/53, 355,358, 360/65, P. A.
TIMOR: 255/ 62, 265/ 66, 269/78
QABO VERDE: 244/ 46, 249/57, 259, 262, 269/78
Oferece em troca:
n = Novos
u = Usados
F.nJNGRIA: 971/ 75u, 997/100u, 1024/28u, 1013/16u, 1034/39u, 1046/ 49u, 1097/
/ 1101n + u, 1158/ 77u, 1191/97n, JogoE Olimplcos 56, Cruz Vermelha. Correlo
a~reo: 106/ 10u, 115/ 17u, 119/29n+u, 130/31u, 136/45n+u, 148/ 52n + u, 153/
/ 59u, 160/ 69n, 173/ 80n, 181/88n+u.
JUGOSLAVIA: S~rles completas, nova 225/30, 290/94, 297/300, 306/ 9, 345/ 48,
349/ 52, 352/ 56, 370/ 74, 375/79, 380/83, 388, 389/92, 397, 399, 418, 485/ 88,
495/ 98, 505/ 11, 630/ 33
Corre:o a~reo: 7/ 16, 16a/d, 17/22, 47u.
Trieste B 78/ 81u.
Tamb6m da Pol6nia e Rii.ssia.
Todos os selos devem ser de prlmelra escolha e carimbados lige!ramente. Remessas por correlo a~reo, registado. Envio minimo : 8.000 Frs.

F. KOSINA
Serao bern recebldas as consultas por

DEDAL DE OURO, L.DA
(EDIc;:6ES DE aURO)

, - - - - GRANDE SORT/DO EM ------.
Sobrescritos de 1.0 dla, l.os Vooa e
Comemoratlvos de Portugal. Ultramar
e Estrangelro
(Edl<;oes dOR C.T.T., Comlssoes Organlzadoras, Ouro. C F. P. Alfil etc .. )

'~.

Vienna. X, Weldengasse 8
AUSTRIA

MERCADO FlLATfLiCO
RUII

do Crueifixo, 2b-Telefone 24891

LISBOA

PORTUGAL

VARIADO STOCK DE Ss)RIES
COMPLETAS E SELOS ISOLADOS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO,
EDI~OES MERCADO FILATlilLICO E ELADIO DE SANTOS

'J/

MATERIAL FILATELICO

TODO 0 MATERIAL NECESSARlO AO FILATELISTA

Postals Mlixlmos de Portugal. Ultramar
e E strangelro

ESTRIOl DE BEHfIC', 263 B

LlSBOA N

CIRCULARES GRATIS CONTRA SIMPLES PEDIDO

ANO XI

N.· 71

ABRIL 1957

uLTIMA nORA

A VIAGEM AO BRASIL
DO PRESIDENTE

GENERAL eRA VEIRO LOPES
Por lnfo~oes dos ilustres filatellstas e nossos querldisstmos Amigos Hug'O
Fla.ccaroll e Fernando da Silva. Cravo,
sabemos que, aUm dOt selOi comemorativo
da pr6xima viagem ao Brasil do Presidente do. RepubUca Portuguesa, Sr. General Craveiro Lopes, que nesta. paglna
reproduzimos, e que tera a. tiragem de
5.000.000 de exemplares, havera dois carimbos·, urn obllterador e outrol comemoratlv.o.
Mats, alnda: 0 Clube Filatellco do
Brasil, aJ.~m de edltar uma foIhlnha e urn
sobrescrlto, reallzara. nessa. altura urna.
exposi~ de selos de Portugal e IDtramar.
Aconteclm.ento fila.teUeo verdadeiramente notavel, que multo pode contr~buir
para a expa.nsao e para 0 prestiglo do
selo> portugu~s na.s Americas, e sobretudo
no Brasil, p.elo que com vivisslma. satlsf~ 0 trazemos so conhecimento dos
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nOSS08 prezodos cons6clos e de todos os
fUateIlstas portuJrUeses.
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Anunclos econ6mlcos :
250$00
Ate 3 linhas •... 7$50
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Por cada linha a mais • • 1 $50
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APARTADO N.o <1-4

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
AV. ALMIRANTE REIS, 70-3. o-Dt"-LiSBOA-Tel. 54936
CORRESPOND~NCIA:
APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEOIENTE - Ter'iils e Sextils-feirils, dils 21 As 24 horils, e Sabildos, dils 16 As 20
SEOE:

J,or~s

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provincias Ultramaclnas
Efectivos ......... 60$00, por ano ~ou equivalente em moeda local
Juniores .......... 30$00, p'Jr ano
Brasil .............................. Cr. $30, por ana
LISBOA - Efectivos...... 10$00, por mes; Juniores...... 2$50, por mes
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

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

"hlp6Llto"
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE
FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES CALDEIRAS DE DESTILAQAOPRENSAS «MARMONIER» - PRENSAS IDDRAULICAS, ETC., ETC., ETC.

AGENTE DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MADEffiA - Funchal - M. M. Louren!;u
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R. Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S. TOMl!: - Henrique Vidal de L. A. Cor-

te

R~.

TIMOR - Dill - Anibal Ribas Lopes
Pra!;a.
ARGENTINA - Buen'Js Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S23).
INDIA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havel'Jck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - Liberty
Avenue, 112-108 - Richmond HillNew York.

CASA I-IIP6LITO, L.DA
TELEF. 3 E 53

TORRES VEDRAS
PORTUqAL

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

A CASA A. MOLDER
e

sempre fornecedora c.as melhores
pe~as
classicas de toda a Europa,
taridades de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leiloes filatelicos mensais,

I de eonservas, L.da
Ll:S:eO.A

Compra colec~6es, «stocks-, variedade ~ ,
cartas, blocos, pares e tudo que ofere<;CI
interesse a grandes coleccionador cs

Rua 1.0 de' Dezemhro, 101
TELEFONE

21154

LISBOA

SltGE PRINCIPAL •

Rua Conde
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SELOS - ALBUNS
.....
MATERIAL FILATELICO

o

«LAT. 17», PRIMEIRO CARIMBO A~REO PORTUGU~S.

VER ARTIGO NO INTERIOR

RUA DE BERNARDO LIMA, 27

N.O 71

ANO XI
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