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MonESTA MAS PROFUNDA DISCORDANCIA 
EM RELA<';AO OPINIOES DO 

Prof. Doutor Carlos Trincio e de Sir John Wilson 
SOBRE CARIMBOS OU MARC AS POSTAIS 

1 

'Nesta luta ingrata e ing16ria em que, 
por mal dos nossos pecados, que muitos 
sao, nos metemos, temos tide de vez em 
quando, fug;diamente, momentos de sin
cera hesita!iao, Nesses momentos, hemos 
posta a n6s p..r6prios urn problema angus
tlante: 

- Sera que a Borte nos poe na frente, 
dla a dia, egolstas, valdosoiS e maus, in
vejosos e despeitados pelasnossas activl
dade, pelos nossos trlunfos, pelos nossos 
contactos, pelas pe!ias que adquirimos, pe
las ofertas que nos fazem, pelas rarida
des que revelamos, pelas indlvidualidades 
que nOB procuram, - ou nao seremos n6s 
quem esta crrado? . , Niio seremos n6s 0 

mau, 0 verrinoiSO, 0 conflituoso?.. Nao 
possuiremos n6s a sadica aberra!iao de 
contrariar toda a gente? .. Nao se dara 0 

case de n6s, pre.sidente do Clube Fllate
Ilco de Portugal, pretendermos por con
tra n6s tooa a masBa associativa, a fim 
de que amanha nos empurrem especta
cularmente? ... E mals, ainda: Sera. que 
n6s, Advogado que niio pOSSu! urn centa
vo que nao seja ganho pela proflssiio, e 
Advogado que nao esta encostadQ a ne
nhuma empresa ou companhia, pelo que 
vive apenas de uma clientela numerosa 
mas med ana, - sera que n6s perdemos 
completamente a cabe!ia, e pretendemos 
desfazer-nos, urn a urn, dos cllentes e dos 
amigos?! .. . 

Pe/o 

DR. A. J. DE VASCONCELOS 
CARVALHO 

2 

N6s temas posto a nos propr;os 0 pro
blema angustioso, e a verdade e que, com 
o mesmo desassombro com que 0 temos 
posto, - com igual sinceridade e igual 
desassombro, sempre chegamos, feliz
mente, a urna conclusao negatlva. 

Ocorreu-nos agora tal conclusao, ao 
termos de contrarlar, pela primeira vez 
na nossa vida fllatelica, uma oplniao do 
Prof. Doutor Carlos Trincao. E ocorreu
-nos precisamente porque 0 nome do 
Prof. Doutor Carlos Trlncao nos serve ii 
maravilha para veriflcar e refor!iar aque
la conclusao negativa. 

Medico e professor catedratico dos 
mals distintos do nosso pals, sen!l.o mes
mo 0 mals distinto na sua especialidade 
da hematologia, e filatelista de lange 0 
mals eminente, com uma colec!iao ou com T 

varias colec!ioes que valem uma grande 
fortuna, e com conhecimentos fllatellcos; 
com contactos internacionais, com urn 
prestigio sem par, - 0 Prof. Doutor Car~ 
los Trlncao de ha sets 'anos a esta parte 
que tern estado em contacto permanente 
connosco. 
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Prlmelro como notavel orientador da 
1." ExposIlOao Fllatelica Internacional 
Portuguesa, Lisboa-1953, depols como 
presldente da Assemblela Geral do Club.e 
Filatellco de Portugal, agora como presl
dente da FederalOao Portuguesa de Fila
telia, e sempre como Amigo, - 0 Prof. 
Doutor Carlos Trlncao tern contactado 
connosco, ou n6s com ele, quase diaria
mente, em assemblelas gerais, em festas, 
trabalhos, d,scussoes, sImples conversas 
partlculares. 

E nao cometemos Inconfldlincia pro
clamando aqui: Nunca discordamos nem 
encontramos motiv~, grande ou pequeno, 
para discordar do Prof. Doutor Carlos 
Trlncao! E tambem nos nao lembra que 
alguma vez 0 Prof. Doutor Carlos Trin
cao tenha discordado de qualquer oplniao 
nossa! 

Facto que, sem comentarios nem com
paralOoes de qualquer ordem, que, alias, 
seriam legitimas, - para n6s constltui 
motivo de justlficado orgulho! 

3 

Ate que surge agora a prlmeira discor
dncla de doutrlnas : exceplOao que, alem 
de servir para confirmar a regra, serve 
tambem para mostrar e demonstrar que, 
sem quebra da consideral;M e do respeito 
mutuos, ambos n6s somos senhores das 
nossas oplnioes, alIas mutuamente sus
ceptiveis de esclareclmentos, estudos e 
rectificalOoes. Ou, por outras palavras, co
mo escreveu recentemente Jose Augusto 
FranlOa, numa resposta a Jose Regio, pu
bllcada na <Dlario Popular>, - em con
formldade e confirmaliao do <preceito hu
mano e humanista que nos enslna que, 
mesmo discordando irremediavelmente 
num ponto', em todos os outros, 'Ou em 
multos outros, os homens podem encon
trar-se>. 

Estavamos bastante longe deste pre
facio, mas ainda bern que a escrevemos, 
para total esclare<;lmento de tercel rOB. 

Porque a verdade e qUe tencionava
mos manlfestar apenas, em apressadas ll
nhas, a nossa discordlincia em relalOao as 
oplnioes do Prof. Doutor Carlos Trlncao, 

• e do, igualmente eminente, Sir John Wil
son, sobre carlmbos ou marcas do correIo, 
contidas no artigo <As chamadas colec-

lOoes de hist6rla postal>, pubUcado no Ul
tImo nfunero deste Boletlm. 

Ja 0 titulo do artigo contero urn erro 
de definilOao. Visto como os carlmbos, ou 
marcas do correio, nao sao h st6ria pos
tal, ou sao-no na mesma medlda em que 
o sao os selos do correIa. 

5 

o erro e mai~r, e maiB evldente, se 
atendermos a que, referlndo-se a carlm
bos, ou marcas do correio, 0 Prof. Dou
tor Carlos Trlncao, logo no primelro pe
riodo, fala da <perspectiva pre-fllatellca>, 
e a que, logo na primeira pergunta feIta 
a Sir John Wilson, estM incluidos <os 
precursores> . 

Ora os carlmbos pre-filatellcos e os 
precursores nao sao mera <hist6ria poa
tab . Sao pre-fllatelicos,sao precursores 
dos selos, sao pre-selos, - ou, mals precI
samente, sao selos. 

l!: conhecida e ja antlga a classifica
lOao dos selos em trlis grandes ramos, au 
especles.: fixos, sejam os de carimbo, a 
que outros chamam pre-filatellcos; m6-
vels ou adeslvos, qUe sao o.g selos pro
priamente ditos; e meca.nicos, tambero 
cons,iderados selos, e ja a constituirem 
objecto de coleclOoes, quer gerais, quer 
tam bern tematlcas, como as dos selos 
proprlamente dltos. 

Portanto, sendo os pre-filatelicos ver
dadelros selos, e mais antigos e multo 
mats raros do que muitos selos, nao se 
compreende nem se aceita que sejam con
slderados menos do que os aelo.g, e olha
dos e julgados com a medlda deprecla
tlva de S!r John Wilson: <opiniao sem
pre ouvida com respeito' peios juris inter
naclonais, embora (como desassombrada
mente reconhece 0 Prof. Doutor Carlos 
Tr;ncao!) nem sempre logre 0 seu pleno 
assentimento) . 

6 

E nem se dlga nem suponha que uma 
colecl;ao de pre-fllateucos <nao implica 0 
mesmo conhecimento f 'latellco, e apre
senta menos dlflculdades>, nem que <0 
factor tempo tern a SUa importancia>. 

Em prlmelro lugar, e evldente que 
uma colecl;ao de pre-f.latelicos pode re
velar mais conheclmentos filatelicos do 
que urna coleclO8.o de selos. 

Em segundo lugar, lsto de conhecl-
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mentos filat~lJcos ~ muito relativo, e de 
muitos grandes coleccionadores de selos 
sabemos n6s - e dos mais majestOS06 ... . 
- que de selos nada percebem. Basta ter 
muito dinheiro, urn born t~cnico, - e urn 
born caligrafo ... 

Em terceiro lugar, a colec!)Ao de pr~
-filat~licos, at~ po'l'que sAo anteriores aos 
selos, apresenta tantas ou maiores dlfi
culdades do que ados selos. 

NOs somos coleccionadores de selos e 
de pr~-filat~licos. P()si!)Ao decerto invul
gar, que nos permite ver 0 problema tan
to do ponto de vista fllat~lico, como do 
pr~-filat~lico. Portanto, em plena objec
tividade. E ~ em plena objectividade que 
afirmamos que a colec!)Ao de pr~-filat~li
cos oferece maiores dificuldades do que 
a de selos. Ja qUe possuimos muitas mar
cas pr~-fllat~licas que sAo pe!)as iinicas, 
ou de que so se conhecem dois exempla
res, - 0 que nAo acontece, nem de longe, 

com nenhum dos selos portugueses, e s6 
com rarlssimos de todo 0 mundo. 

7 

Se fomos longos no prefacio, tamb~ 
o fomos na resposta, que nem sequer pre
tende ser uma resposta, mas urn esclare
cimento a glosa tAo gentilmente feita pe-
10 Prof. Doutor Cl\rlos Trincao, para este 
Boletim de que ele ~ 0 mais ilustre cola
borador, - da entrevi·sta concedida a ell 
Colezzionista:. , pe10 c:conceltuado SIr 
John Wilson:., filatelista competentissi
mo, que 56 tem 0 contra e 0 perigo de ser 
dema:.siadamente c:puro:. , e tao puro que 
t a sua oplniAo ~ sempre ouvida com res
pelto pelos juris internacionais, embora 
nem sempre lo'gre 0 seu pleno assent!
mento) ... 

A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 
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1.a EXPOSIQA.O FILATELICA 
INTEGRADA NOS JOGOS 

CULTURAIS DO PESSOAL DA 
ADMINISTRAQA.O GERAL DO 

PORTO DE LISBOA 

No passado dia 5 de Maio, inaugurou
-se, na Es.tagao Maritima da Rocha do 
Conde de Ob,dos, a Exposigao dolS Jogos 
Culturais do Pessoal da Administragao 
Geral do Porto de Lisboa, com varias sec
goes, entre as quals uma filatelica e ou
tra numismatica. 

Ainauguragao foi presidida pelo sr. 
General Gomes de Araujo, ilustre Minis
tro das _Comunicagoes, estando presentes 
o sr. Dr. QUirino Mealha, em representa
ga.o do sr. Mlnistro das Corporagoes, to
dos os Administradores e funcionarios su
periores do Porto de Lisboa, Dr. FrancIs
co Catarino, presldente da Casa do Pes
soal, varios · dirigentes desta Casa do Pes
soal, etc., etc .. 

Do Clube F llatelico de Portugal, esta
vam presentes os srs. Dr. Vasconcelos 
Carvalho, Presidente, e D.as Ferreira, Se
cretario Geral, tendo 0 primeiro ofereci
do ao sr. Ministro das Comunlcagoes uma 
colecgao de sobrescritos de 1.. dia, edita
dos pelo Clube, e os ultimos nilmeros do 
Bolet.m do Clube, em exemplares da edi
gao de luxo. 

Os exposltores da secga.o filatellca fo
ram os srS'. Vital M. Avila Avelar, Jose 
de Morais Carvalho, Horacio Jose ' da 
Cruz, Armando Hasse Ferreira, Joao de 
Sousa Ferreira, Helder Ramos Gouveia, 
Paulo A. Ferre:ra de Lemos, Mario da 
Cruz Mendonga, Joao da Conceigao Nu
nes, Joao D. Carpenter Robertson, Julio 
Jacinto da Sllva, Mario Araujo de Sousa 
e Mario L. Carvalho Tavares. A todos 
eles, foram oferecidos lotes de sobrescri
tos de I.· dia e comemorativos, pelo Clu
be Filatelico de Po·rtugal. 

Foram premiados: Premlos gerais: 1.n , 

PaJ.\lo A. Ferreira de Lemos; 2.·, Marlo 
Araujo de Sousa; 3.·, Mario L. de Carva
lho Tavares. Classe A, Mario da Cl'1,IZ 
Mendonga; Classe B., JUlio Jacinto da 
Silva; Cia sSe C., Helder Ramos GouveIa; 

Classe D., Vital M. Avila Avelar; Mengoes 
honrosas, Jose Morals de Carvalho e Joao 
Carpenter Robertson. 

Na secgao num.smatica, fdram expo
sitores os srs. Horacio Jose da Cruz, An
t6nio Lima da Cunha, Vitor V. Venanclo, 
Paulo A. Ferreira de Lemos, Joao da 
Conceigao Nunes, Ant6nio Afonso PInto, 
Joao D. Carpenter Robertson e Marlo 
Araujo de Sousa. 

Foram premlados: Premios gerais: 1.-, 
Paulo. A. Ferreira de Lemos; 2.·, Joao 
D. Carpenter Robertson; 3.·, Ant6nlo 
Afonso PInto; Iniciados, HorS:clo Jose da 
Cruz. 

No reclnto da exposigaq, e no posto 
dos C.T.T. privativo daquela Estagao Ma
ritima, foi oposto na correspondencia urn 
carimbo comemoratlvo, cuja gravura pu
blicamos adiante, na secgiio· respectiva. 

1.a EXPOSIQA.O FILATELICA 
DO BOMBARRAL 

No passado dia 2 de Junho, realizou
-se a inaugt!ragao da La Exposigao Fila
telica do Bombarral, acto a que, alem da 
comissao o·rgan zadora, vereadores da Ca
mara Municipal e outras entidades locais, 
assistiram Os srs. Dr. Vasconcelos Car
valho e Jose Rodrigo Dlas Ferreira, res
pectivamente presidente e secretario ge
ral do Clube Filatelico de Portugal. 

A refer;da exposigao, montada no sa
liio nc·bre da Associal<ao dos Bombeiros 
do Bombarral, compreendeu os seguintes 
expositores : 

Miguel Ranlamu J,-mto 
Dr. Joao Vieira Pereira 
Agostinho Prism 
Sergio W. d~ S(lu~a Simoes 
Cap. Dario de Carvalho Preto Ramos 
Joaquim da Silva Santos 
Ant6nlo Piedade de Sousa 
Jose Neto Pereira 
Joao Jose Simoes· BuI~ 
Padre Carlos Leonel Pereira dos Santos 
Vasco Pereira dos Santos 
Joaquim Vicente Serrao 
Jaime Viegas 
Armando Marques Laborinho 
Vitorlno Leonardo de Sousa Valverde 



1." EXPOSIQAO FILATltLICA DO PESSOAL DA ADMINISTRAQAO 
GERAL DO PORTO DE LISBOA 

UM ASPECTO DA EXPOSIC;AO 

o sr. General Gomes de Arll6jo, ilustre Minis
tro dlls Comunica'ioas, visita a Exposir;io, acom

panhado pelo sr. Dr. Francisco Catarino 

o sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, prasidllnta do 
nosso Cluba, antragando ao Sr. Ministro das 
Comunicar;oes axamplaras da edi'iio de luxo 

dade Bolatim 
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Virgilio de Carvalho 
Americo Valente 
Ant6nio Bandeira JUnior 
Dr. Francisco Joii.o Cunha da Silva e 

Costa 
Ant6nio da Costa 
Jorge de Almeida Monteiro 
Jose Adam 
Humberto Sousinha Macatrii.o 

SECQAO INFANTIL: 

Francisco Azevedo e Castro
Carlos Americo Viegas 
Luis Ant6nio Marreca de Matos Botica 
Jose Pedro Marreca de Matos Botlca 
Luis Carlos Baptista 
Ant6nlo Jose Barardo Marreiros Neto 
Rui Ant6nio de Moura Cosme 
Manuel Alberto Coimbra R. Simoes. 

Ap6s a inaugura!;ii.o, 0 sr. Dr. Vas
concelos Carvalho proferiu uma palestra 
sabre caracterlsticas e tendllncias da mo
derna filatelia, sendo escutado com vivo 
interesse pela assistllncia, e no final 
multo aplaudldo. 

o juri, constltuido pelos srs. Dr. Vas
co·ncelos Carvalho, Jose Hip61ito e Jose 
Rodrigo Dias Ferreira, concedeu os se
guintes premios: 1.° premlo geral, Ant6-
nio da Costa; 1.° premio de tematicas, 
Dr. Joiio Vieira Pereira; 2.° premio geral, 
com fellcita!;oes do juri, Dr. Francisco 
Silva e Costa; 2.°' premios, <ex-equo:. , a 
todos 05 demals expositores, excepto os 
da sec!;iio infantil, que receberam pre
mios constituidos por material filatelico. 
Todos os expositores rece,beram ainda 
premlos oferecidos pelo Clube Filatelico 
de ' Portugal: dois exemplares do respec
tivo Boletim, e dez sobrescritos de 1.0 dia 
e comemorativos, cl:tda. 

No final, 0 sr. Jorge de Almeida Mon
teiro entregou lembran!;as aos membros 
do juri, e urn lindo ramo de flo~es a. es
posa do presidente do Clube Filatelico de 
Portugal. 

EXPOSIQAO-REL!.MP AGO 
DE SELOS J APONESES 

No passado dia 17 de Junho, realizou
-se a inaugura!;iio, nas salas do nosso 
clube, de uma exposi!;ii.o-rela.mpago de 
selos japoneses. 

Foram exp05itores: Prof. Doutor Car
los Trlnciio, com uma colec!;iio especia-

lizada da emissii.o das aves (1875), e se
los oficials de corresp.:mdllncia, colec!;ii.o 
qUe pertenceu ao falecido especialista de 
selos do Japii.o, Tracey Woodward; capi
tiio Sid6nlo Pals, com primeiras series do 
Japiio; Clube Filatelico de Portugal, do is 
quadros com selos modernos do Japii.o, 
somente novos; general Mario Nogueira, 
dois quadros com sobrescritos de 1.0 dia; 
e eng. Ant6nio dos Santos Furtado, pos
tais mAxlmos. 

.A. referlda inaugura!;8.0 presidiu 0 ilus
tre Ministro do Japiio, sr. J. Koda, que 
ao nossa. clube chegou acompanhado pe
los srs. dr. Tadashi Iwase, secretario da 
Lega!;iio e actual Encarregado de Neg6-
cios, e dr. Horacio Garcia, funcionario 
superior da Lega!;iio; os quais foram re
cebidos pelos srs. dr. Vasconcelos Carva
Iho, presidente do Clube, e Alberto Ar
mando Pereira, e seguidamente foram 
apresentados a todos os presentes, entre 
os quais se conbwam os srs. Prof. Dou
tor Carlos Trinciio, Coronel Vitorino Go
dlnho, Eduardo Cohen, coronel Santana, 
tenente-coronel Godofroy de Abreu Lima, 
major Cardoso Salgado, dr. Ant6nio de 
Figueiredo, eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado, drs. Francisco Heitor Catarino e 
Manuel Martins da Cruz, capitiio Sid6nio 
Pais, e muitas dezenas de filatelistas, al
guns dos quais acompanhados de suas 
esposas. 

o sr. dr. Vasconcelos Carvalho usou 
da palavra para saudar todos os presen
tes, exaltar as belezas do Japiio e dos 
seus selos, e agradecer a honrosa pre
sensa do sr. Ministro do Japiio. 

o sr. J. Koda, depois de fazer a ofer
ta, ao sr. dr. Vasconcelos Carvalho, de 
urn album com uma colec!;iio de selos no
vas do Japiio, agradeceu as palavras do 
pres'dente do Clube Filatelico de Portu
gal, exaltou a beleza da exposi!;iio, e dls
se ter sido ele pr6prio, ha anos, filate
lIsta. 

Foram seguidamente projectados tr~s 
belos filmes japoneses, ap6s 0 que se re
tirou 0 sr. Ministro do Japii.o, demoran
do-se todos os restantes convidados a 
adm'rar as belas colec!;oes expostas. 

1.a EXPOSIQAO FILAT:mLICA 
ESCOLAR 

No Porto, no Ginasio do Colegio de 
Joii.o de Deus, realizou-se a 1." Exposi!;ii.o 



1.a EXPOSICXO FILATELICA DO BOMBARRAL 

UM ASPECTO DA EXPOSI<;.i.O 

o sr. Dr. Vasconcelos Carvalho profarindo a 
sua palestra 

Filatelica Escolar, a que concorreram os 
exposltores Raul Amaro da Veiga Mar
tins Coelho, Raul Jose da Costa Dias Ta
vares, Paulo de Oliveira Sa. Machado, Jo
se Carlos de Pina Rebelo, Jose de Assun
!lao Teixeira Trigo, Jose Azevedo Maga
lhaes, Joao Ant6nio Marques da SUva, 
Joaquim Augusto Barbosa Pedroso de 
Azevedo, Abel Jose dos Santos Pereira, 
Joaqulm de SOUsa Alves da Costa, Leo-

Outro aspaeto da pelestra do Presidente do 
nosso Clube 

ne Carlos Fragata Guedes Rufino, Luis 
Alberto Godinho Meira, Jose Carlos Leao 
da Silva Cunha, Jose Guedes Rodrlgues, 
Ferniio Vasco de Pina da Silva Leal, An
t6nio Augusto de Sa. Carvalho Pacheco, 
Francisco Naya, Vitor Manuel Castro, -
alem de uma dezena de pequenos fllate
listas, alunos de instru!liio prlma.ria da
quele Colegio de Joao de Deus. 



EXPOSIQAO-RELAMPAGO DE SELOS JAPONESES 

o Ministro do Jepao, Sr. J. Kode, eo cheger 
eo Clube File+elico de Portugel, fo) recebido 
pelo respectivo Presidente, Sr. Dr. Vesconcelos 

Cervelho 

o Senhor Ministro do Jepao e 0 primeiro se
cret.&rio da Lega'iao, conversando com 0 Sr. 

Dr. Vasconcelos Carvalho 

o Senhor Ministro do Japao e 0 Sr. Tadashi Iwase, encerregado de Neg6cios do J/lpao, tendo ao 
seu redor os srs. eng. Ant6nio Santos Furtado, Alberto Armando Pereira, prof. doutor Cerlos 

Trincao e cepitao Sid6nio Peis 



,. 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
PROF. DOUTOR CARLOS 

TRINCAO 
o nos so ilustre cons6clo e querido 

Am'go Prof. Doutor Carlos Trlncao, 0 

unlco filatelista portugul!s dlstinguldo 
com 0 <Roll of Distinguished Philate
lists:., acaba de ser escolhldo para a Co
m 'ssao de Eleigao de tal premlo. 

Para se avaliar de tal honra, ba.l!ta 
acrescentar que 0 Prof. Doutor Carlos 
Trlilcao fol escqlhido em representagao 
dos filatelistas nao Ingleses, sendo 0 unl
co estrangeiro que, ate ao presente, faz 
parte de tal comissao. 

Por tal motivo, aqui expressamos vi
vissimas saudagoes, em nome de todos os 
fUateUstas portugueses, ao emlnente fi
latelista, presidente da Federagao Portu
guesa de Filatella. 

MARIO FORTE 

A cidade de Santarem prestou justis
s'ma homenagem a urn dos seus maiores 
benemeritos, 0 distinto filatellsta e no,sso 
prezado cons6cio e Amigo Marlo Forte, 
antigo Governador Civil daquele dlstr' to. 

Durante as festas comemorativas da 
fundagao do Centro de Assistlinc!a Social 
Infantil (lactarlo), reuniram-se, na sede 
desta prestimosa colectivldade, os srs. 

Governador Civil, eng. Joao Carlos de 
Castro Re1s, presldente da CA.mara Mu
nic.pal, e Inl1meras outras Indivldualirla
des de Santarem e seu dlstrito, sendo 
prestada calorosa homenagem a Mario 
Forte, e tendo-Ihe side entregues as In
signias da Ordem da Benemerlincla, com 
que fora agraclado. 

Com urn apertado abrago, assoclamo
-nos as homenagens tao merecldamente 
prestadas ao nos so querido Amigo. 

ENG. PIN A SERRA 
Dentre os s6clos mais jovens do Clube 

Filatelico de Portugal, queremos hoJe 
destacar, muito merecidamente, 0 eng. 
Pina Serra, Importante industrial e dis
t:nto filatellsta, recentemente reeleito oi
rector do nosso Clube, ao qual tern prell
tado valiosos servigos, e fetto dadivas nao 
menos valiosas. 

A muito tftulos, 0 eng. Plna Serra e 
urn dos mais sallentes s6clos do Clube 
Filatelico de Portugal, que multo espera 
das suas excelentes qUalidades pessoais, 
e, designadamente, do seu grande entu
s asmo pela Filatella. 

LEGAQOES DO JAPAO 
E DO EGIPTO 

A Legagao do Japao acaba de of ere-
cer urn cocktail ao corpo diplomatico e p-----------------. a outras altas ind.vldua1ldades da capi

NTOsviECAS 
.111 De Zflm bro, 4S- 3' 

LIS BOA 

tal, para despedlda do respectiv~ Minis
tro, senhor J. Koda, promov.do a Embai
xador, e colocado na Venezuela. 

Tambem 0 senhor Ministro do Egipto 
e a senhora EI Hakeem ofereceram, no 
palacio da Legagao, e como nos anos an
teriores, uma festa que teve como con
vivas centenas de altas individualidades 
da diplomacia, da poUtica, das letras, etc. 
etc. 

Foram duas festas encantadoras, I'm 
que os ilustres diplomatas, e todos os 
demais funcionarios das respectivas Le
gagoes, cumularam de gentilezas os seus 
inl1meros convldados. 
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·PUAS NOTULA·S .SOBRE 
Peto 

DR. A. J. DE VASCONCELOS 
CARVALHO 

1 

PubUcamos, no Iiltlmo nfunero desta 
revista, a reprodu!;ao de urn dos dois so
brescritos que possuimos, com 0, ate en
tao ignorado, carimbo do <Lat 17:. , nao 
incluido ern nenhum dos dois cataJogos 
de carimbos portugueses, 0 espanhol, edi
!;ii.o Gomis, e ' o portugu~s. 

Tal reprodu!;ao e 0 artigo respectiv~ 
tlveram, alem do mais, 0 merito de tra
zer ate n6s tr~s prezados cons6cios, os 
srs. tenente Jose Est~vao Pereira Reis, 
Manuel de Coimbra e Artur da Silva Ca
lado, que nos mostraram possuir, em suas 
colec!;oes, sobrescritos com iguais carim
bas, 0 que, por multo que custe a certos 
garotos da filatelia, nao e mera vaidade 
de quem quer mostrar aquilo de bom que 
possui - e ja seria merit6rio! -, mas, 
multo mB.!S do que iSso, tern 0 intere3se 
de dar a conhecer pe!;as desconhecidas, 
ou quase, de apontar onde e que elas se 
encontram, e de servir para avaliar a 
quantidade existente, em ordem a calcu
larose 0 seu valor filatelico (neste caso 
marc6filo) e econ6mico. 

Porque assim e, sern receio de que 
os garotos nos acusem de generosamente 
os termos levado a nossa casa, ' e sentado 
a nossa mesa, para fraternalmente lhes 
darmos de comer e de beber, e de que, 
no intervalo, lhes tenhamos mostrado PP
!;as que eles entA<;> viram maravilhados, 
e agora, aos primarios da filatelia, tanla 
inveja lhes fazern, - ell. continuamos e 
continuaremos nesta politica de nAo afer
rolhar alguma coisa de melhor ou mais 
interessante que possuamos, mas de, 
multo pelo contra.rio, as darmos a conhe-

cer a todos Os coleccionadores, com as 
. vantagens resumic1amente apontadas, e 

outras que sao 6bvias. 

2 

Assim sen do, cabe hOje a vez a mals 
urn carimbo das viagena do <DO X>, tie 
que, no penultimo nfunero, reproduzirnos 
uma pe!;a pertencente ao Hustre marcof!
rata Coronel Andrea Ferreira, igual, eata 
pe!;a, a varias que temos na n(}ssa colec
!;a.o universal de carimbos de 1.°' voos. E, 
a prop6sito, seja-nos permitido salientar 
que, possuindo varias pe!;as iguais nessa 
nossa colec!;ao, publicamos, de preferen
c a, a daquele nosso querido Amigo. 

Hoje, ao contrario, reproduzlmos uma 
pe!;a nossa, que dias depois adquirimos 
ao mesmo comerciante que nos vendeu 0 

famo·so sobrescrlto com 0 rarissimo ca
rimbo <Pago/Em/Macao:., 0 comerciante 
Adelino Cardoso, a cujas qual 'dades tie 
honestidade temos sincero prazer de aqui 
expressar as nossa.s homenagen.s. 

Trata-se de um postal com igual ca
rimbo vermelho, igual carimbo circular, 
preto-ac!nzentado, e, sobre aquele primci
ro, urn car:mbo tambem preto-acinzenta
do, com os dizeres: <DO X/Primeiro Voo/ 
jEuropa-America do SulJEstados Unl
dos/193h. 

o postal foi remetido do Porto, por 
urn individuo com apelido bastante conhe
c~ do, Gustavo Burmester Martins, Campo 
Alegre, 1055, e dlrigido para Kurt Schu
chrdt, Camalstrasse, 19, P ., Hamburg, 
21, Alemanha, e ostenta dois carimb'Js 
do Porto Central, 28 jan. 31. 

Cremos ser postal, aquele carimbo 
preto, com a legenda acinla, possivelmen
te brasileiro. Mas n6s linUtamo-nos a re
produzir a pe!;a rara, sem tempo, que os 
nossos afazeres profissionals nos nao con-

o 



CARIMBOS DO "DO X" 

cedem, para procurar uma referencia que 
urn emlnente f,latelista portugues, ha ja 
muito5 anos publicou a respeito de tal 
carimbo. QUe n6s, uma vez mais 0 pro
clamamos, nunca pretendemos ser eru-

Aguordom resposto 
Be hOje em diante, passariio a ser pu

bUcadas no nosso Boletim, nesta nova 
secgiio" os nomes e as direcgoes dos ,co
leccionadores que niio hajam respondido, 
na devida altura, a cartas do's nossos COD

s6cios, sempre que estes se nos d.rijam 
para 0 fazermos, e n6s acharmos por bern 
assim proceder. 

d 'to .de selos ou de carimbos. Mas ape
nas coleccionador de uns e de outros. 0 
que dizemos e escrevemos em plena sin
ceridade, ate para just:ficar a nossa 
ignori!.ncia. 

Sobrescritos «Diti» 
Pas edigoes «Ditt. , recebemos urn 50-

brescrito com 0 carimbo comemorativo 
do IV Congresso Medico de Radiol'ogistas 
e Electrolog:stas . Os nossos agradeei
mentos. 

CLUBE FILATELICO 
DE MOQAMBIQUE 

L. MARQUES MOQAMBIQUE , 



SELOS, SELINHOS & SELOES ... 
IPLAGIUM VAGY FELTUNO HASONLATOSSAG ~ I 

Com este titulo - Plagio ou grande 
parecenga ? - , a revista hungara ( Fila
teUai Szemle>, n.· 5, de 1 de Malo de 
19157, pubUcou um artigo, ilustrado com 

I HOMEM OU MACACO? 

o nosso prezado cons6c!o Ant6nlo 
Ferreira da SUva envlou-nos estes dois 
selos da taxa de 3$150, da serie comemo-

(Conclul na paglna segulnte) 

varias series de selos, plagiadas ou sim
plesmente parecidas, entre as quais as 
que reproduz!mos, uma hlingara e outra 
portuguesa: ados Re!s da 1.' Dinastia, 
19155 (EIMlo de Santos, n .·· 817/ 8215). 

I 
UMA FOLHA DE SELOS I 
POR DO IS MIL CONTOS ... , 

Em Londres, urn fllateUsta descobriu, 
num lote de selos, que comprara por bai
xo prego, uma folha de estampilhas ale
mas, nao perfuradas, cujo valor foi ime
diatamente calculado em 2.000 contos. 

o filatel ista adquiriu 0 lote, de 150.000 
selos, a urn negociante americano que, por 
sua vez, 0 comprara na Alemanha. Quan
do proced 'a a uma selecgao de amostras, 
deparou com a folha, de 24 l>e!;8;S, sem 
qualquer perfuragao, coincidancia extra
mamente rara. Os selos tam 0 valor no
minal de 84 pfennings, e foram emitidos, 
em 1948, na Alemanha Oriental. 



AVISO AOS MENOS PRECAVIDOS 

CARAPUCA DIFICIL DE DESENFIAR 
Por 

LEITE SOARES -, 
Publiquei com este titulo, no Ultimo 

nl1mero do nosso Boletim, uma pequena 
advertencia a todos os cons6clos e fllate
Hstas em geral. 

Aconteceu, porem, que alguns senho
res resolveram enfiar uma carapu!<a que, 
na realidade, lhes era atrtbulda. Ao ten
tarem, depois, tirar tao inc6moda protec
!<ao, nAo 0 conseguiram, havendo-me pro
curado na esperan!<a de .que eu 0 fizesse. 

Nao, meus senhores! Lastimo dizer
-vo.s, uma vez mais, que se enganaram re
dondamente na porta a que ~leram bater. 

Fostes v6s quem enflou a carapu!<a, 
n[nguem vo-ll) for!<ou a fazer. NAo con
tern comigo para vo-Ia tirar, porque, aqui 

para n6s, s6 desejo que fa!<am ainda 
maior reclame dela do que ja fizeram, 
para que ass'm Se mantenha bern em evi
d~ncia, servindo de aviso aqueles que, 
porventura, passam ser levados pelas vos
sas can!<aes embalado·ras. 

Por tudo lsto, a m:nha resposta aos 
vossos protestos e muito s'mplesmente: 
Procurem-me, que terel imenso prazer em 
vos enterrar ainda mais tao I1til carapu
!<a, s6 (l' nao fazendo se me for de todo 
em todo imposs[ve!. 

Entre aqueles a quem esta resposta e 
dirigida, encontram-se, infelizmente, al
guns comerciantes que considero amigos, 
os quais espero que reconsiderem, e reco
nhe!<am, qUe na minha posi!<ao dentro 
deste Clube, e como filatelista que me 
prezo de ser, s6 esta resposta poderia sair 
da minha boca. 

... E os AVISOS CONTINUAM 
Chamo hoje a aten!<Ao do.s nossos con

s6cios, para os defeitos de <duplo den
teado:.. 

JIl poss[vel, na realidade, safrem, (jas 
casa manufacturadoras dos selos, exem
plares com duplo denteado, e alguns ha
verAo, delas provenientes. 

Sera, porem, de atrlbuir valor exces
sivo a tais pe!<as, conforme a opiniao que 
tenho ouvido a muitos colecclonadores, 
alguns de nomeada? 

Quanto a mlm, sera urn erro faze-Io, 
em vlrtude da dlficuldade, para nao dizel' 
quase Imposslbilidade, de garantir a au
tentlcidade da sua maioria, porque qual
quer filatelista razoavelmente conhece
dor, e precavldo contra preciosidades que-

......................................................... 
ratlva do 8.0 Campeonato do Mundo de 
H6quel em Patlns (Eladlo, n.O 763), em 
qUe 0 jogador da dlre!ta do segundo selo. 
por virtude de uma desloca!<ao da Impres
sao clnzenta, apresenta uma cabe!<a niti
damente dlferente. Mala exactamente, urn 
macacAo ... 

jandas, podera, ate em SUa pr6pria casa, 
fazer duplos denteados. 

Poder-me-ao' responder os seus pos
suidores que, seguindo tal manelra de 
pensar, a maior parte das vezes, nem as 
maiores preciosidades se poderla atrtbuir 
valor, por ser pon[vel em dl1vida a sua 
autenticidade. :m de facto verdade, mas 
tambem 0 e que urn <classlco:., por exem
plo, s6 homens como urn Spen~ti, sao ca
pazes de reproduzir, enquanto que urn du
plo denteado ate uma crtan!<a 0 pode fa
zer, sem dificuldade de maior ... 

Ate mesmo qualquer cas a, litografia 
, em geral, que possua uma maquina de 

dentear, pode <fabrican, a seu bela pra
zer, os denteados mais varlados, nas 
em'ssaes modernas ou antigas, sem que 
dlsso de contas seja a quem for . 

Nao pretendo depreciar os' duplos den
teados, mas sim procurar por as coisas 
no seu devido lugar, e, muito especial
mente, colo car de sobreaviso os possu'do
res dessRS pe!<Rs, e aqueles que possam 
v;r a atribulr val ores excessivos a tais 
defeito.s, sem terem em aten!<iio aquilo 
contra que hoje vos procuro precaver. 



Departamento dos Correios e , eleg. do Brasil 
DIRECTORIA DOS CORREIOS 

COMISSAO FILA YfLlCA 
ED/TAL N.D 19/ 57 

SELO COMEMORATIVO DA VI
SITA DO PRESIDENTE DA RE
PuBLICA PORTUGUESA, GE
NERAL FRANCISCO HIGINO 
CRAVEIRO LOPES, AO BRASIL 

o Departamento dos Correios e Tele
grafos tornou publico que, na data da che
gada a. Capital Federal do Excelentlssimo 
Senhor Presldente da Republica de Por
tugal - General Francisco Higlno Cra
veiro Lopes - foi posta em circula!<iio 
o selo comemorativo da sua visita ao Bra
sil, e cujo desembarque teve lugar no d'a 
7 de Junho. 

VISITA 

;0 
o 
5 
-0 
m 
VI 

» o 
()) 
;0 
» 
VI 

r-. 
t).,ij;.,hjj ~ 
~ CO.RREIO ~ 

CARACTERISTICAS : 

Taxa ................................................ . 
Cor .......................... . ....................... . 
Formato ........................................... . . 
Desenho ............................................. . 
Desenh1Bta ........................................ . . 
Fot6grafo ......................................... . 
Fotocompositor .................................. . 
Gravadores ................... . .................... . 

Impressor ......................................... . 
Papel . .............................................. .. 
ImpresBAo ......................................... . 

CR$ 6,50 
Azul Europa 
Rectangular vertical 
A tra!<o 
Bernardino da Silva Lanceta 
Feliciano Silva 
Walter Lopes Quinteiros 
Gildasio Ferreira e Neposiano M. dos 
Santos 
Jalr IEleteriO 
CoycM lisa 
TaIhe doce 

DIMENSOES: 

Do selo ........................................... .. 
Da picotagem .................................. .. 
Da estampa ........... ........ .......... .. .... . . . . 

0,0245 X 0,037 m. 
0,029 X 0,041 m. 
0,260 X 0,310 m. 

QUANTIDADES: 

De selos por estampa ......................... .. 
De estampas ..................................... .. 
Total da emLssiio ................................ . 

50 
100.000 
5.000.000 

DESCRIQAO: 

Nas margens superior e dlreita, extre
mamente, com as bases voltadas para 0 
interio'l', em caracteres unidos, sobre fun
do branco, a inscri!<ao: c:VISITA DO GE 
NERAL CRA VEIRO LOPES AO BRA-

SIL - 1957:.; na base do motiv~, em 
duas linhas horizontals, sobre fundo bran
co, as palavras: c:BRASIL:. na primeira. 
e em caracteres linhados e sombreados, e 
<CORREIO:. na segunda linha, em carac-
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teres unldos; no Angulo superIor direlto, 
em caracteres brancos sombreados a 
taxa. 

Ao centro, destacando-se do fundo Ii
nhado cruzado, interpretada a tral<o, a 
effgie do ilustre visitante--Generai Fran-

cisco Higino Craveiro Lopes, Presidente 
de Portugal. 

Processo n." 23.397/57 
Rio de Janeiro, 30 de Malo de 1957. 

a) ANG~LICO DE MIRANDA LOUREIRO 
Director dos Correios - Eventual 

CARIMBOS COMEMORATIVOS DA VISITA DO PRESIDENTE 
DE PORTUGAL AO BRASIL, E DO DIA DE PORTUGAL 

Torno piiblico que 0 Senhor Director 
Geral d9 Departamento dos Correios e 
TeUigrafol9 autorizou 0 uso de dois carim
bos de metal, obliteradores, comemorati
vos da visita do Presidente da Republica 
Portuguesa ao Brasil, e do Dia de Por-

tugal, a serem utiUza<los nesta Capital, 
sendo 0 primeiro a partir de sua chegada 
ao Rio de Janeiro e durante sua perma
nencla em Terrlt6rio Nacional, e 0 outr~, 
aluslvo ao Dia de Portugal, a ser utU!
zado em 10 de Junho. 

CARACTERISTICAS DO CARIMBO DA VISITA : 

Fonnato ..................... . ...................... . 
Dimensl!.o .. . . . .............. ....................... . 
Tinta ...... .. .. . ........ .. ..... .. . . .. .. ............. . . 
Material ......... .... ... .. . .. . .......... .. ..... ..... . 
Local da aplical<iio ...... .. .................. .. .. 
Periodo . .... ................ . . ...................... . 

Mottvo .... . .................... .. ................... . 

DESCRI~A.O 

Acompanhando a for
ma circular do referido 
carimbo, It~em-se 08 se
guintes dizeres: cVISI
TA AO BRASIL DO 
PRESIDENTE DA RE
PtJBLICA PORTUGUE
SA- RIO DE JANEIRO 
---D.F.> no circulo maior; 
ao centro, na parte supe
rior, a palavra cCOR
REIOS>, em caracteres 
horizontals; a. altura do 
dil!.roetro, a. esquerda, 0 

escudo de Portugal, e a 
direita, as arm a 8 do 
Brasil; na parte inferior, 
circunscrita a urn peque
no cfrculo, a data m6vel, 
correspondente ao perio~ 
do compreendldo - entre 
a sua chegada ao Rio de 
Janeiro, ate 0 dia de sua 
par tid a do Territ6rlo 
Nacional . 

\ 

Circular 
40 mm. de dll!.roetro 
Preta 
Metal 
Saguao da DR do D. Federal 
A partir da chegada do Gal. Craveiro 
Lopes ao R. de Janeiro, ate a. sua partida 
V1sita do Presidente de Portugal ao 
Brasil 

M'N'ST~R'O OA V'ACI.O E OBRAS PUBL.'CAS 

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS 

COMISSAO FILATJa:L1CA 



22 BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 

CARACTERtSTICAS DO CARIMBO DO DIA DE PORTUGAL 

Formato ............................. .. ....... ...... . 
Dimensoes ...... ................................... . 
Tinta .... .... ....................................... . . 
Material ............................................ . 
Local da aplica,.i'lo ........................... .. . 

Motivo .. ...... ................. ....... ............. .. 

DESCRIQAO 

Rectangular horizontal 
40 mm no sentido da maior dlmensao 
Preta 
Metal 
Balci'lo postal provis6rio a ser instalado 
na sede do Clube Filatelico do Brasil, sito 
a Av. Gra,.a Aranha, 266 
Dia de Portugal 

o referido carlmbo e 
conto~ado por urn friso, 
tendo na partesuperlor 
o s segu~ntes dizeres: 
<DIA DE PORTUGAL:.; 
ocupando a parte cen
tral, a esquerda, a figu
ra de uma caravela qui
nhentista, do tempo dos 
descobrimentos; a data 
d O DE JUNHO:. e <DE 
1957:., em dois lances ho
rizontais, ao centro, e a 
direita 0 desenho da es
fera armilar, tambem co
nhecida como 0 mundo 
portugues. Na base do ' 
rectangulo, os dizeres: 
«CORREIOS - RIO DE 
JANEIRO - D. F.) . 

M1NISTaRIO DA VIAC;:.i.O E OSRAS P\)SL.ICAS 

DEPARTAMENTO DOS COR REI OS E TELtGRAFOS 

COMISSAO FILATi!:LlCA 

Os referidos cartmbos, 
alem de obliterarem os 
selos postais representa
tivos do franquiamento 
da cor res pondencia a 
mesma aderldos, poderao 
ser utilizados em selos, 
folhas, bloc os, quadras e 
em pape's avulsos, des de 
que sejam manipulados 
exclusivamente por servldores postais, 
mediante fiel observanc!a das nonnas 
reguladoras do assunto. 

Os aludidos carimbos estao a disposi
,.ao do publico nesta Capital, da seguinte 
forma: 0 carlmbo da vlslta propriamente 
dUo, sera. utilizado no saguao da Directo
ria Regional do Distrito Federal a partir 
do d!a da chegada do homenageado ao 
R'o, ate a data da sua partipa, eo cartm
bo do Dia de Portugal sera. utilizado no 
balcao postal provis6r:o a ser instalado 

DIA DE PORTUGAL 
A 10 DE JUNHO ~ 
S DE1957 '* 
CORREIOS·RIO DE ,JANEIRO-D.F. 

na sede do Clube FilateIico do Brasil, sito 
a Av. GralOa Aranha, 226, 4.· andar, local 
on de sera. reallzada uma exposi,.lI.o fila
telica, de seloa portugueses, em homena.
gem a visita ao Brasil do Presidente Ora
veiro Lopes, a qual funcionara. no dia 10 
de Junho pr6ximo. Processo n.· 23.379/57. 

Rio de Janeiro'. 30 de Maio de 1957. 

a) ANGWCO DE MIRANDA LOUREIRO 
Director dos Cprreios - Eventual 

• 

) 



LISTA DOS SOCIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAt 
L1nA DfL sou - MlfimD~ftllSU - MfMBfR~ LInE - tun DU IEMBBfS 

-x-

Altera~oes - Reingressos - Novos 
, . 

SOCIOS 
PORTUGAL 

523 - Nicolas de Gory O'Ne!lI - Avenida 
Ant6nio Augusto de Aguiar, 116, 
r/ chao - Lisboa - (A) Po, Es, 
T. N. U. 3. 4. 

1379- Jorge da Silva Pinto dos Santos
Avenida General Ro!;adas, 175 -
cave, Dt." - Lisboa - (P) Po, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 10. 90 . 94. 

1464--Jos6 da Costa Moreira - Rna do 
Passadi!;o, 58-1.o-Dt.o - Lisboa 
(P) Po, Fr, T. C. N. U. Suspensas 
as Permutas. 

1863- VirgUio Campos Portela- Rua dos 
Fanqueiros, 68-70 - Lisboa - (M) 
Po, Fr, Ep, T. N. U. 60. 1. 2. 10. 
12. 15. 19. 21. Pol6nia, Checoslova
quia, Japao. 90. 

2081- Jos6 Augusto da Costa Sliva Pinto 
- Rua Coelho da Rocha, 128-r/c-
-Dt.o - Lisboa - (P) Po, Fr, In, 
Es, It, AI, T . N . U. 3 . 10. 13. 16. 
21. 24. 26. 28. 29. 30. 32. 90. 91. 92. 
96.97. 99. 

2256- Duarte Ferreira da Costa Mota 
Rua Pinto Ferreira, 14-1.o~Dt.o -
Lisboa - (M) Po, Es, Fr, In, T. 
C. V. N . U. 60. 1. 2. 3. 

2378--Roland Emmanuel Alves dos San
tOoS---'Rua da Madalena, 80-2.o-Esq. 
- Lisboa - (M) Po, Fr, In, 3. 4. 
T. N. U . 3. 90. 

2412- Jose Mota Pereira (Filho) - Rua 
do Cals de Santarem, 36 - Lisboa 
- (P) Po, Fr, In, T. C. N . U . 60 . 
1. 2. 16. 18. Da 3. 90. 93. 

2M3- Manuel dos Santos Lousa - Rua 
Alexandre Herculano, 54-5.o-Esq.
Caldas da Ralnha - T . C. V. N. U . 
60. Desportivos. 

2981-JustinOI da Silva Santos - Oliveira 
de Azemeis - (M) Po. Fr. T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 14. 21. 28. 90. 93 . 

2983-J096 Joaquim Demetrio Jesus -
Av." Guerra Junqueiro, 5-5.o-Esq. 
-Llsboa- (M) Po. Fr. In. Es. T . 
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. Tematicos 

desportivos, fauna, motivos marlU· 
mos. 90. 93. 

2984--JOS6 Carlos de Pina Almeida Re
belo--Rua Francisco Carqueja, 118 
- Porto - (P) Po. Fr. In. T. N. 
U. 60. 3. 

2985- Mario Louren!;o Pascoal - Estra
da Velha da Amadora - Vivenda 
Costa 1." andar - Queluz - (P) 
Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 72. 

2986- Mario da Cruz Mendon!;a - Rua 
das Talpa.s, 55 eVila Martel> n.O 
9 - Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 72. 

2991- Dr. Carlos Rafael Anahory - Fer
reira do Alentejo - (M) Po. Fr. 
In. T. C. N U. Terra Santa (Pa
lestina e Israel) 90. Masden. 

2998--Jose Manuel Azevedo Ribeiro -
Rua da Cedofeita, 223 - Porto -
(P) Po, Fr, Compo Es, It, T . U. 60. 
3. 90. 94. 

2999- Saul F'ernando Machado Viegas -
Rua Silveira Peixoto, 2-r/c. Esq. 
- Lisboa - (P) T. N. U. 60. 8. 

30DD- Eng. Raul Costa Santos - Av." 
Miguel Bombarda, 1-1.° Esq. -
Lisboa - (A) C. N. U . 60. Class!
cooS do ContInente e Dhas Adjacen
tes (Especiallzada) Alemanha (Es
pec!allzada) . 

3001-Capitao Sid6nio Bessa Paes - Cal
!;ada da Estrela, 75-r/c-Dt.o-Lts
boa. 

3002-NIna Aisberg de. Men,don!;a - Rua 
Diogo Bernardes, 15-r/c - Lisboa 
- (P/M) T. C. N. U . 1.2.24. Lu
xemburgo, Vaticano, Composito
res. 

3003-Carlos Eduardo Guerreiro Santos-
Av. Almirante Reis, 70-1.°-Esq. -
Lisboa - (M) T . C. V. N. U. 60. 
2. 93. 94. 

3005- Armando Delflm Neves Hasse Fer
reira - Travessa da Palmeira, 27-
_3." - Lisboa - (P) Po, Fr, In, 
Es, AI, T. U. 60. 3. fauna, flora, 
desportos, paisagens, trajes e ca
rimbos de maquInas de franqula. 
Portugal: 0 mesmo e sobrescrltos 



MARCOFILIA 
UM CARIMBO TURiSTICO 

FRANC~S 

A BOA POSIQA.O DO CARIMBO 

Da COmissao de Turismo de Alvignac 
- Miers, Fran"a, recebemos alguns 80-

brescritos com 0 bela carimbo publicita
rio, de turismo, que reproduzimos. 

Este belo carimbo mostra qual deve 
ser a pos:"ao dos. carimbos publlcitarios, 
conforme ha anos defendemos, nestas co
lunas e nas do «Dlario de Lisboa:.: a fra
Se publicitarla a esquerda, bem legivel, e 
o carimbo propriamente dito a dlreita, 
obl1terando 0 selo. 

AlVJGNAC·MIERS 

PORTUGAL 
CARIMBOS ESPECIAIS 

I EXPOSIQAO FILATELICA DO I X 
PESSOAL DA A.G.P.L. 

CONGRESSO INTERNACIO
NAL DE HOSPITAlS 

c;1 :-..J o crr <:to 
-0<:" (IS sol>- ,,?-(;j' 

SSOAl\)\'- ' 

LISBOA - Esta"ao Maritima de AL
cAntara - 5 de Maio de 1957. 

de 1.°' dlas com carimbos oblitera
dos e carimbos especials, 90. 94. 

3013- Men'na Maria Madalena Monteiro 
de Sacadura Garcia - Av. D. Ro
drigo da Cunha, 20-3."-C - Lis
boa - (M) Po" N. U . 60. 1. 2. 94. 

3014--Jose Vaz Abrantes - Rua Cardo-

LISBOA - Hospital de S. Marla -
2 de Junho de 1957. 

so Avel"no, 16, 18 e 20 - Fundiio 
- (A) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 93. 94. 

3015- Jorge dos Santos - Rua dos Mar
cos, 15-1.° - Moscavide - (P) 
Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 
94. 

• 

i 



Numismatica 
MOQAMBIQUE 

$10 $20 $50 1$00 2$50 5$00 10$00 20$00 
1935 1935 

1936 1936 1936 1936 1936 
1938 1938 1938 

1941 
1942 1942 

1945 1945 
1949 1949 
1950 1950 1950 1950 

1951 1951 1951 
1952 1952 1952 

1953 1953 1953 1953 
1954 1954 
1955 1955 1955 

....... ---........ ______________ ............. ______________________ .. ____ • __ ........ _______ .... _____ .. ________ __ .. c. _ _ __ .. _ , 

1 tanga 

1934 

1947 
1952 

5 avos 
1952 

INDIA 

2 tang as 4 tangas 1/ 4 rupia 1/ 2 rupia 1 rupia 

1934 

10 avos 
1952 

10 avos 

1945 
1948 
1951 

1934 

1947 
1952 

MACAU 

50 avos 
1952 

TIMOR 

20 avos 
1945 

1 pataca 

1952 

50 avos 
1945 
1948 
1951 

1936 
1947 
1952 

5 patacas 
1952 

1912 

1935 

1947 
1952 

JOAO ROBERTSON 



ANDNCIOS 
RARIDADE 

Vendo algumas quadras ou selos do 
Cnt.· dos C.o F.o de 1$00, com duplo den
teado nos lados horizontal e lateral Infe
rior, pela ma:or oferta. Dirigir a Felix 
da Costa Ilha - ALCOENTRE. 

Desejo cQ,rrespondentes no 1ntramar, 
para trocas de selos. - Ivan Cruz Ydi
goras - Laborat6rio de Izar S. A. 
Amorebleta - Bizcaya - Espanha. 

Troco selos de Inglaterra e Colonias, 
por Portugal e Ultramar. 

J. Walters, 43, Coates Avenue, New 
Parks, Leicester, England. 

Desejam relagoes amigaveis e fHate
licas, varios membros dum Circulo fHate
lico Checo. Escrever a Zdenek Peeh -
Bulharska 29 - Praha 13 - Checoeslo
vaquia. 

Manuel Fernandes Serrano Jimenez
Manuel Casana, 3-40 A - Sevilha - Es
panha. Deseja trocas. 

Contra sellos Portugal y Ultramar, 
doy Italla, Vatican, San Marino - Sor
rentino Germaro - Miano - (Napoli). 

Victor M. PInto - Arganil - Portu.
gal - Troeo selos de Portugal e Ultra
mar, por selos de Espanha, Franga, Am~
rica, ItaIia e muito especialmente da 
Hungrla, M6naco e Col6nias Brita.nicas. 
Respondo sempre. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Forneee selos portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.° Dia; MB.ximos e Inteiros. Pregario a 
pedido. 

TROCO Sl!lRIES COMPLETAS NO
VAS, 1ntramar PortugiI@s, D. Carlos e D 
Manuel. Dou Belgica e Europa, series 
..:ompletas, novas. Echange - Exchange 
- Tausch. P. Detemmerman - NotelaaT
straat 92 - Gent - Belgica. 

ECONoMICOS 
Grandes e pequenas quantidades de 

selos de Portugal ou Ultramar Portu
gu@s, troeo por selos para a sua colec
gao, mediante mancolista. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3" - LISBOA 

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255, 
Leixoes - Compra e troea. Vende com 
gran des descontos, selos novos e usados 
de Portugal, 1ntramar e Estrangeiro. 

Of ere go series tematicas: sports, etc., 
comemorativos, aviagao" aerogramas Zep
pelins, de todos os paises. Desejo series 

- novas desde 1948, assim como novldades 
do 1ntramar Portugul!s. Resposta ime
diata aos envios de Fr. 10.000 Yvert, ou 
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Bir
mingham - Bruxelles. Belgique. 

Correspondente alemao, oferece-se pa
ra pOr gratuitamente anuncio de troca, 
compra, venda, corespondl!ncia, etc., dos 
s6clos do C.F.P., em publicagao aleml!. 
que e distribulda pela Europa. Enviem 0 
texto (ate 25 palavras) em portugul!s 
(compreendo· mas nao eserevo) espanhol, 
franc@s, ingl@s ou alemao, a W. B. Klei
nert - Soellingst. 5 - Essen Ruhr 
Alemanha. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$, 
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1."-Dt,0-,Llsboa- (Portes 
registados extra). 

CARIMBOS MECANICOS 
Compro e troco, portugueses. Escrever 

para este Clube, ao n.O 21. 

A.B.!. - tinica publicagao fllatelica 
em lingua espanhola e alema, na Alema
nha. Oferece por ana 6 boletins informa
Uvos, e 2 an11nclos gratis, ate 20 pala
vras. Cota anual 20$00. Agente em Por
tugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida 
da Llberdade, 204-2.0 -Esq. - Lisboa. 

CARIMBOS PUBLICITARIOS 
Compro e troco, portugueses. Escrever 

para este Clube, ao n.O 21. 



BOLETIM DO CLUBE FILATeLlCO DE PORTUGAL 27 

FILATELIA MOTIVOS - Troca se
ries completas, novas, base Yvert - A. 
Guerra - Moral 7 - GALDAR - CA
NARY ISLANDS. 

Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24 
- Novo Redondo - Angola. Colecciona 
Portugal e Ultramar. Procura correspon
dentes das Provincias Ultramarinas. 

Josep Pujol, C. Xandrl. Andorra. Nao 
troca. Fornece Portugal e Ultramar, Es
panha, Col. e Ex-Col6nias (especialmen
te antigos) por mancolista. Tambem se
los raros de todos os paises. Compra: An
dorra, Na~oes Unidas e Israel. 

DESEO Portugal y Ultramar. 
Doy Espana, Colon las y Francia. A. 

Cintas . Sierpes, 15 - Sevllla - Espana. 

Desejo correspondentes para troca de 
selos nacionais, no-vos ou usados, em Ca
bo Verde, Guine, India, Macau, Mogam
bique, S. Tome e Prlncipe e Timor. Roge
rio Romao, C. P. 1.031, Luanda, Angola. 

Desejo trocar, com qualquer pais, se
los do Brasil, de prefer~ncia usados, co
muns e comemorativos, na base de urn 
por urn, repetidos ate cinco. Pronta res
posta. Jaime Alme:da- Av. Get11lio Var
gas, 196 - Colatina - Espirlto Santo -
BRASIL. 

Classiflcador de bolso e caderno para 
100 selos. Remeto contra 0 envio de 2$50 
em selos. Apartado-, 495 - LISBOA. 

Hungarian, stamps give in exchange 
of Portugal, and Portuguese Overseas 
and British Colon' es stamps. I give also 
Po~en and Russia. Desired unused cpl set 
new issues. Please send you f .rst. Satis
faction assured. Miss CATHERINE KER
TlIlSZ - 10, rue Bercsenyl. Pestszentlo
rinc - Hungary. 

MmCH LOHR - Telegraf - Kar
lovy Vory, 1 - Checoslovaquia. Troca se
los de motivos desportivos. Correspond~n
cia em alemao-. Compreende ingH!s. 

Je desire des timbres, tous differents, 
50 PORTUGAL 1853-1933 + 20 Croix 
Rouge contre 50 BELGIQUE - CONGO 
+ 20 Croix Rouge. 50 a. 100 Outremer 
Portuguais (pas Angola ni Mozambique) 
contre meme nombre Congo BeIge. DEL
NEUVILLE, K 21, Diksmuidelei, BRAS
SCHAAT - POLYGONE - BELGIQUE. 

Grande <Stock:. de PORTUGAL, 
ULTRAMAR E DESPORTIVOS 

(novos) 

Envie os seus pedidos a. 

Coimbra Filah~lica 
Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334 

COIMBRA - PORTUGAL 

PEQUENO LABORATORIO 
--FOTOGHAFICO --

REVELE E IMPRIMA AS SUAS 
FOTOGRAFIAS EM C .. SA 

Envlamos , pelo correlo, equip amen to 
completo. IncltClndo Instruccoes para a sua 
utlllz .~lio pelo prlno.:lplantt'. composto de : 
pren"a. cuvet es . pln~a • • papels e banho& 
para 100 toto" at~ 6x9. etc. 
Con Ira enyio de cheque ou Yllle. 190$00 
a cobran!," (.6 conlinenle) mai. . 15$00 

LUIZ DA SILVA (BERDEIROS) 
R. de S. Vicente, 25 - LISBOA 

........................................................ 
~ 

. 
a:::: 

Charneiras "PHILORGA" 

Pllcotes de 1.000. Prelios pllrll revendll 

Pedidos ao representante 
exclusivo em Portugal: 

J. Fialho de Macedo 
I L H A V 0 - Telef. 61 

Compr~ e vend~ de selos de Portuglll 

U Itr~ mor - Artigos fil~te l icos 

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



FREDERICO VILLANI 
COMPRA, AOS MELHORES 

PREC:OS, SELOS USADOS DE 

PORTUGAL E ULTRAMAR, 

EM QUANTIDADE 

FREDERICO VILLANI 
Telef. 665718 LISBOA 

R. DOS REM1!lDIOS (lI. Lapa), 60 

PORTUGAl. 

SELOS 
Est&. em dlstrlbui~o 0 N." 4 

da «REVISTA FILATIlLICA», 
6rgac da nJ ~ 

Mllhares de selos isolados, se
r!es completas, lotes especiais, 
etc., oferec!dos a pre~os de oca
sla,o ! 

F~ uma visita it n / casa, ou 
pe~ a n/ Revlsta., se a nao re
cebeu. 

Consulte-nos sempre, antes de 
comprar ou vender quaJsquer se
los. 

Ramalho Guerra, L.dB 
R. Joao das Regras, 3-2."-Dt." 

(IIIntiglll RUlli do Amplllro) 

Tele!. 368666 - LISBOA 

MERCADO FlLATELICO 
RUG do Crucifixo, 2b-Telefone 24891 

LISBOA PORTUGAL 
V ARIADO STOCK DE SltRIES 
COMPLETAS E SELOS ISOLA
DOS DE PORTUGAL, ULTRA-

MAR E ESTRANGEIRO 

--:--

ALBUNS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRANGEIRO, 
EDIGOES MERCADO FILAT:m
LICO E ELADIO DE SANTOS 

--:--

TODO 0 MATERIAL NECES
SARIO AO FILATELISTA 

- - :--

CIRCULARES GRATIS CON
TRA SIMPLES PEDIDO 

DEDAL DE OURO, L.DA 
(EDI~6ES DE OURO) 

GRANDE SORT/DO EM - --' 
Sobrescl'ltos de 1.0 dla, 1.os Voos e 
Com emoratlvos de Portugal, Ultrarnar 

e E3trangeiro 
(Edh;i'ies do!! c:r:r .. Cornls_i) ' " Orga-
nizadoras, OurCl, C F P. AlfIl etc .. ) 

CENTENARIO Of ." .'>. • U IU U II U U • ' 4 

IUUtU ( ,IU U " u ~,~-!.& 
':; :;:;~; 

.. , .' . • < -
. 

. 

MATERIAL FILATELICO 
Postais Maxirnos de Portugal, UItramar 

e E strangeiro 

ESrRAO. OE BEHflCI. 263 8 LlSBOA N 

i 

j 



CASA FILATEUCA J. EIL 
SELOS TEMATICOS, ESPECIALMENTE DESPORTIVOS 

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. FILA TELICO DE QUALIDADE 

PEDIDOS DE PREQARIOS A 

Boa da Prata, 184-2.· LISBOA Teler. 28608 

A CASA A. MOLDER 
e sernpre fornecedora das rnelhores 
pecas chissicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, e 
realizadora de leiloes filatelicos rnensais. 

--0--

Compra coleccoes, «stocks lt , variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca 
interesse a grandes coleccionadores 

Rna 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA 



7C(lD(ln~~n"JlJ IJS S(llIJS UJa~IJS 

~aJ (lne"HI(ln~aS p"sl.aiJ 
cs C. q. q. 1'CttUf/UllSIlS pUlu~iealH 

cs 6ilatillistas ~ll tc~c c lHun~c 

Antigamente, quando, qualquer Indivi
duo ia fazer 0 despacho de encomendas 
postais, tinha de prlmeiro comprar os se
los devldos, e cola-los nas encomendas. 

Sem se saber a razao porqu~, tal pra
tica deixou de exlstir, e hoje a pessoa que 
despacha encomendas compra os selos, 
paga-os e nao os v~, pols ficam colados 
nos impressos dos C.T.T. de despacho das 
mesmas, nao Ihe pondo mals os olhos em 
clma, quer 0 remetente, quer 0 destinata.
rio. 

Tal pratica dli origem a que as taxas 
altas dos selos- que quase sempre sao as 
que levam as enco4Jlendas- se nao enC;lD
trem; e, assim, os coleccionadores v~em
-se privados delas. 

Os impressos que os C.T.T . arqulvam 
- e os selos - sao vendidos mals tarde 
em leiloes de refugo dos C.T.T., e, claro 

(esta., sucede os C.T.T. venderem os mes
mos selos duas vezes (0 que nao esta 
certo) alem de que esses lelloes s6 sao 
realizados nas Administral;oes e, ass;m, 
s6 os residentes na capital (e poucos, 
por nao the ser dada ampla pubUcidade) 
os podem comprar. 

Por que razao sera que urn indlviduo, 
quando faz um despacho de encomendas, 
e the sao vendidos os· selos para as mes
mas, os nao ·pode colar nelas, como sucede 
com as amostras e cartas'? 

Dlzem que serVe para mats tarde se 
poder fazer uma confer';ncia de taxas; 
mas, que salbamos, ainda nenhum Indivi
duo foi chamado aos C. T . T. para ser 
reembolsado da Importa.ncia dos selos que 
por ventura tenha colado a mals em qual
quer encomenda ... 

A continuar assim, qualquer d!a ate 
as pr6prias cartas seguem sem selos e 
os filatelistas, se os quiserem para as 
suas colecl;oes, terao de os comprar no
vos e usados ... nos leiloes privativos dos 
C.T.T. - comprando-os segunda vez, co
mo sucede com os das encomendas pos
tals ... 

Os selos das encomendas postals DE
VEM E TSlM DE SER COLADOS NAS 
ENCOMENDAS, e nao nos impressos dos 

C.T.T., para f:carem com eles e os torna
rem a vender. Se foram pagos para fran
quiar devidamente os volumes a ser en
viados para qualquer ponto do globo, 
aqueles selos pertencem ou ao destinata
rio ou ao· remetente, e nunca aos C.T.T.
tal como esta. sucedendo aqui no Conti
nente. 1!: que, alem de il6gico, prejudica os 
coleccionadores do Mundo intelro. 

Cluhes 

«0 Lobito» n." 1'7'79, 
de 26-8-95'7 

Filatelicos 
CLUBE FILATELICO 

DE MOQAMBIQUE 
Em Lourenl;o Marques, realizou-se a 

assembleia geral do Clube Filatelico de 
MOl;amblque, para eleil;ao dos' corpos di
rectivos para 1957, Os quais ficaram as
slm constttuidos: 

Mesa da Assembleia Geral: 
Presidente: Dr. Luis J. G. de Figuei-

redo Paiva 
Vice-Pres.: Alfredo Dias 
I: Secret.: Ant6nlo Manuel Blspo 
2." Secret.: Jose de Sousa Horta 

CODselho Fiscal 
Presidente: David Dinis 
Vogais: Alberto dos Anjos 

Tomas Amado Aguiar 
Suplentes: Pascoal L. Sorgentinl 

Virgillo Cruz 
Direc!;iio 

Presidente : Ant6nio A. Ferreira d 'Al
meida 

Vogais: Manuel Marques Pires 
Edmundo dos Santos Matos 
Mario de Barros Lobo 
Jose J. Mateus Saloio 

Suplentes: Armando Boavida Ramos 
Miguel de AragAo Lourenl:Q 



NOVIDADES 
SUI9A 

SELOS PRO-PATRIA 
Esta serie, emitida por ocasiiio da 

Festa Nacional suiga, e constituldo, como 
de costume, por 5 selos. Estes dlferem 
dos das emissoes precedentes, por terem 
o escudo da Cruz Vilrmelha. 0 selo de 5c. 
recorda a estreita relagiio entre a Suiga e 
a Cruz Vermelha, e as outros 4 selos sim
bolizam a Carl dade. 900/0 do produto da 
venda revertem a favor da Cruz Verme
Iha, para 0 desenvolvimento dos servigos 
de enfermeiras, e da Liga Naclonal Sui
ga de comb ate e lnvestigagiio do cancro; 
100/0 seriio destinados ii lntegragao dos 
cegos na vida econ6mlca. 

SOBRESCRITO 
o comite da Festa emltlra 1 sobres

crlto (20c.) especial, com a reprodugiio 
dos motivos dos· selos. 

De 1 de Junho a 31 de Agosto, os se
los Pr6-Patrla estao ii venda em todas as 
estagoes de Correio. Em compensagao, os 
sobrescritos s6 poderiio ser adqulridos 
atraves dos 6rgaos do Comite ou no ,ser
vigo filatelico dos C.T .T ., ate 14 de Se
tembro. 

CARIMBO V DIA 
Da autoria de Emil Hotz, de Zurique, 

servira apenas no dla 1 de Junho. 
Sera aposto s6mente sobre selos Pr6-

-Patria 1957, em carta ou soltos. 

- TURQUIA 
Emissao Comemoratlva da viagem do 

Presidente da Republica Federal Alema: 
40K 1.000.000 Castanho correio ordlnario 
40K 1.000.000 Vermelho :. aereo 

Formato: 26,5x33 mm. Impressos em 
offset na Guzel Sanatlar. Folha de 50 
exemplares. Data de emissao: 5.5.1957. 
V8.lidos 31.12.1958. 

BOLIVIA 
Em homenagem ii VII Reuniao da 

CEP AL, foram emitidas na Bolivia as 
duas series segulntes : 
Al!:REA 

100.000 de Bs. 700 
500.000 de Bs. 1.200 
500.000 de Bs. 1.350 
300.000 de Bs. 2.700 
200.000 de Bs. 4.000 

t'OSTAL 
500.000 de Bs. 150 

FILATELICAS 
100.000 de Bs. 350 
500.000 de Bs. 550 
300.000 de Bs. 750 
200.000 de Bs. 900 
Agradecemos ao nosso querido cons6-

cio e llustre dlplomata Eugenio von 
Boeck, as lnformagoes que a tal respeito 
nos envlou. 

SOLICITAM 

TROCAS 
Escrevem-nos varios coleccionadores 

que pretendem relacionar-se com colec
clonadores portugueses, entre eles: 

ING. JAN STRAKA - Za Pohorel
cern 14 - Praha 5 - Stresovice - Che
coeslovaquia. 

C. D. LING - 633/14 Changteh Rd., 
- Shanghai (23) - China. 

FRANCISCO ESCACENA- San Ber
nardo, 112 - Madrid - Espanha. 

LIM TJENG IN - Blk. Passar Tanah 
Kongsi I - Padang - Central - Suma
tra - Rep. Indonesia. 

ALBERTO M. N!UYAL - 47, Boule
vard Pasteur - Tanger. 

E. AGIUS - 18. St. Theresh st. -
Zabbar - Malta. 

WERNER KUEMMELBERG - 48/2 
Elisabeth Str. - Muenchen 13 - Alema
nha. 

JOAO DE JORGE ABRAHAO - G. 
Portela 202 - Barra do Plrai - Est. do 
Rio - Brasil. 

DR. EDGARDO BLUM - J . J. Pazo, 
702 - Martinez (Bs. As.) - Argentina. 

DR. LUIS SALINAS FIEL - Villalba 
(Lugo) - Espanha. 

MARIO IGNACIO AMONDARAIN -
9 de Julio, 1280 - Pergamino - Argen
tina. 

Estes enderegos sao indicados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
nossa parte. 

Thess addresses are given withouth 
eng'agement nor responsabllity our part. 

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



-
LEqISLA~AO 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 
DIRECC;A.O GERAL DE FOMENTO 

PORTARIA N.· 16.288 
9 de Maio de 1957 

Manda emitir e por em circula!;iio, na 
provincia de Mo!;ambique, 100.000 bllhe
tes·cartas-aviiio (aerogramrnes') da taxa 
de 2$50, confeccionados em papel de es
crlta branco, nas dimensoes de 250x175 
mm. (abertos), com fundo cinzento-azul, 
reproduzindo Goiaba, cercadura a verde 
e vermelho, brazao daquela provincia a 
preto, e texto a preto e vermelho. 

o selo dos referidos bilhetes-cartas, 
que reproduz a edlficio do Museu Alvaro 
de Castro, de Louren!;o Marques, e Im
pressa a preto e clnzento, nas dimensoes 
de 28x19,5 mm. 

PORTARIA N.· 16.288 
10 de Maio de 1957 

Manda retiFar de circula!;iio e reco
Iher, ate 31 de Julho do ano corrente, os 
selos postais das em!ssoes pastas a c!r
cular nas provincias de Cabo Verde, GuI
ne, S. Tome e PrincIpe, Angola, Macau, 
Timor e do Estado da India pelo Decreta 
n." 28.675, de 19 de Maio de 1938, os 
quaIs delxarao de ter valldade a partir 
de 1 de Agosto do mesmo ano. 

Nota da Redac<£ao - O s selos 0 que sa re· 
fere asto portorio sao os vulg ormente conhec:· 
do~ palos filotelisto s como tipo «Imperio». E 
de notor oindo qua e mboro 0 decreto n." 28.675. 
de 19 de Moio de 193 8. incluo 0 provrncio ul· 
tromorino de Moc;omb ique. esto portorio niio 0 

menciono. pelo q ue se deva deduzir que nesto 
p rovrncio continuo m 0 circulo r os salos deste 
tipo. 

PORTARIA N.· 16. 291 
II de Maio de 1957 

Manda retirar de circula!;Ao e reco
Iher, ate 31 de Julho do corrente ano, 08 

selos postais das emissoes mandadas pOr 
em c'rcula!;ii.o pelas portarlas que a se
guir vilo designadas, as qua's delxarao 
de ter validade a partir do dla 1 do pr6-
ximo m~s de Agosto. 
Cabo Verde: 

Portaria n.O 12.526, de 20 de Agosto 
de 1948 - Panoramas. 

Guine: 
Portaria n.· 11.238, de 12 de Janeiro 

de 1946 - V Centenarlo do Descobrlmen
to da Guine. 
Angola: 

Portarla n . 12.366, de 24 de Abril de 
1948 - Trlcentenarlo da Restaura!;Ao de 
Angola. 

Portaria n.· 12.758, de 14 de Mar!;o 
de 1949 - Panoramas. 

Portarla n .· 12.779, de 6 de Abril de 
1949 - Panoramas. 

Portarla n.O 12.802, de 4 de Malo de 
1949 - Panoramas. 
Mo!;amblque: 

Portar:a n.· 12.369, de 26 de Abril de 
1948 - Panoramas. 

Podarla n.O 12.438, de 12 de Junho de 
1948 - Panoramas. 

Portarla n ." 12.562, de 25 de Betembro 
de 1948 - Panorama-s. 

Portarla n." 12.563, de 24 de Setembro 
de 1948 - Panoramas. 

Portarla n.· 12.707, de 5 de Janeiro de 
1949 - Panoramas. 

Portarla n." 12.760, de 15 de Mar!;o de 
1949 - Panoramas. 
Macau: 

Portaria n ." 12.489, de 12 de Julho de 
1948 - Panoramas. 

PORTARIA N.· 16.816 
7 de Junho de 1957 

Manda emltir e por em clrcula!;iio, na 
ProvincIa de Angola, 400.000 bllhetes-car. 
tas-aviao (eerogrammes) confecclonados 
com papel de escrlta branco, nas dlmen
soes de 250x175 mm. (abertos), com 0 

brazao daquela provincIa impressa a pre
to, d 'stribuldos pelas dual!, taxas seguin
tes : 

200.000 da taxa de 1$00, com cerca
dura verde e vermelha, texto a preto e 
fundo a castanho-escuro, representando 
sIsal, sendo 0 selo, que reproduz 0 edifi
cia dos C.T.T. de Mo!;amblque, impressa 
a verde-azeltona-claro e preto, nas dlmen
soes de 24,5x20 mm. 

200.000 da taxa de 1$50, com cerca
dura verde e vermelho, texto a preto e 
fundo impresSQ a azul-prussIa-claro, re
presentando. tabaco, sendo a selo, com 0 
edificio dos C.T.T. de Carmona (Uige), 
Impresso a azul-pavao-claro e preto, nas 
dimensoes de 24,5x20 mm. 



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

ESCRIT6RIO FILATELICO 
--DE--

F. CASTEL-BRANCO & FILHO L.DA 
APARTADO N.D 44 

Viana do Castelo - (Portugal) 

Encl. Tel. • REPREFILA .. T e/el. 2020 (P. B. X.) 

SOCIOS: 

«The British PhUatelic Ass., Ltd.» - LONDON 
«American PhUatelic Society'" - U. S. A. 

RARIDADES DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
SELOS DO BRASIL E ESTRANGEIRO 

OMESSA A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .pOR JUNTO • 
....................................................................................................................... 
.................................................. -.. _ ........................ _ ..... -............................. . 

Hhlp6Llto" 
ARTIGOS DE ALTA QUAUDADE 

FOGOES - LANTEBNAS - PULVERIZADO
RES - CALDEmAS DE DESTILAQAO
PRENSAS «MARMONIER» - PRENSAS m-

DRAULICAS, ETC., ETC., ETC. 

CASA HIPoLITO, L.DA 

TELEF. 3 E 53 

TORRES VEDRAS 
PORTUQAL 

_ ....................................................................................................... _ ........ a_. 
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Estamos Compradores 
UrIas -lsolUos - Patotes - Mlstoras - AD qollo 

Como somas a maior lirma vendedora de se/os 
nos Eslados Unidos estamos sempre compr .. dores. 
em grandes ijuantidades. de tod.!S as qualidades de 
se/~s. espec/. lmente de . 

• SELOS etfl series baratas e medias; se/os isola
dos de baixo valor e atraclivos; misturas c/lidadosas para p ilcotes. 

• GRANDES stocks e remanescenles de todos as palses. 
• MISTURA (AO QUlLO) de se/os de Porluga/. Espanha. Fram;a e virtualmente de 

todos as pa/ses do Mundo. 
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS. correlO aereo. comemorativos e emissoes cor

rentes. 
A PEDIDO enviamos grlltis nossa Ilsta de prel}os de compra . 

.. ALTOS PRECOS de COMPRA para SELOS dos EST ADOS UNIDOS e CANADA .. 
Escreva-nos pedindo essa /ista hoje mesmo : 
• Para 0 nosso neg6cio de retalho. recebernos com prazer olertas de quant/dades 

. relativamente pequenas. de series de va/tlr medlo e de qua/idade superior. 
Mande-nos uma lista pormenorizad~ das suas ofedas. que merecera a nossa 

pronta e culdadosa atenltiio. Se 0 desejar. damos referenclas em todo a mundo. 
NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHEC/DO IMPORT ADOR A MERICA NO 

H. E. HARijIS & C. 
BOSTON 17, Mass. U S. A. Telegramas: HARRISCO, BOSTON 
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SELOS - ALBUNS 

MATERIAL PlLATELICO 

Sant(Js 

RUA DE BERNARDO LIMA, 27 

TELEFONE 4 9725 

LIS 8 0A 
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