
PAGAREMOS BONS PRE~OS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somas a maior casa filat6lica da Am6rica. estamos cons

tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas al 
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interessadol 
em comprar: 

• SELOS ' EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompletas. novas ou uqat'las. 

• SELOS ISO LA DOS I Varledades baratas e atracUvas. 
• PAeons I Feltos culdadosamente. com selos perfeltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS. de todos os g~neros. 
• MISTURA (AO QUILO) pobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. t8mb~m desejamos comprar quantl.iades 

mals pequenas de selos ein s~rlei!. de preco m~dlo e mbls elevado • . 

Queira mandllr-nos a sua /isia de oferlas. que mereeera a nossa pron· 
fa e cuidadosa afen~iio. .. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa noya Iista de comprasl 
.05 melhores precos. por Belos. dOB EBtado$ Unldos e Canada-

. - ; 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO 

H. £. HARRIS & C.o 

BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISeO BOSTON 

ESCRITORIO FILATELICO 
--DE--

F. CASTEL·BRANCO & FILHO L.DA 
APARTADO N.o 44 

Viana do Castelo-( P~rtugal) 
End. Tel . • REPREFILA .. 

SOCIOS: 

Teiel. 2020 (P.S.x.) 

«Ameriean PhUateli~ ~o,?~ety,. - U. S. A. 
«The British PhUatelic Ass., Ltd •• - LONDON 

RARIDADES DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
S£10S DO BRASIL E [STRANGEIRO 

REMESSA A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO. 

• • 
f 

· . ,. 

· .. 

• • • • • 

DURANTE A INAUGURA<;.i.O DA «I." EXPOSK;.i.O FILATELlCA DO DISTRITO DE SETOBAL». 

NO BARREIRO. 

VER REPORTAGEM NO INTERIOR. 

R E v I s T A M E N s A L 
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Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Provincias Ultramarinas 

Efectivos .. ....... 60$00, por ano I I al t d I 
Juniores .......... 30$00, p:>r ano (ou equ v en e em moe a ocal 

RrasU .......... .................... Cr. $30, por ano 
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 

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenl;o 
de Gouveia - Rua d'as Dificuldades. 
28-30. 

S. TOM:£: - Henrlque Vidal de L. A. Cor
tp Re<ll 

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

U. S. A. - Manuel L . Gouveia - 5436. 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
Iif6rnia. 

A CASA A. MOLDE ({ 

esta sempre compradora de eoleec;6es, stoks, varieda

des, cartas, bloeos, pa res, provas, reimpress6es etc. 

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir 

alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO ", que 

todos os meses oferece uma larga LISTA DE OFERTAS. 

Rna 1 0 de Dezembro, 101-3.0 

TELEFONE 21514 LISBOA 

h1p6llto 
, , 

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDE!RAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MABMONIER» 

""~~II~ .. 1Ii PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 
ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

TORRES VEDRAS TELEF.3 E 53 PORTUQAL 
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Dou selos do Brasil, por comemorati
VOS, aereos e col6nlas. A. Rezende--Calxa 
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil. -

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!;!i.o 10$, 20$, D. Dln1s 10$, 20$, 
ISO$, por 20$--BRITO CUNHA-Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·~L1sboa-(Portes 
reglstados extra). 

P.A]SES COMPoLETOS - Na genera
lidade, n8.0 se pensa hoje em fazer uma 
colec!;Ao mundial. Por esse motivo, estAo 
em voga as colec!;oes de paIses que po
deremos chamar ccurlos:t, faceis de con
s eguir e depols contlnuar. Eis alguns que 
de momenta ofere!;o: iMarrocos, Zonas 
Norte e SuI, 56 vals.-292$50; Terras An
tartlcas FranceSWI, 12 vals. - 87$50; Nor_ 
foll~, 22 vals. -130$00; Pltcarn, 30 vals. 
- 260$00; Republica Aut6noma de Togo, 
27 vals. - 287$50; iRepublica Arabe Unl
da, 23 vals. - 65$00; Tokelau, 5 vals.-
13$00. Sergio SimOes - Selos e Material 
Fllatelico - Caldas da iRalnha. 

Desejo ·trocas de selos novOs de Portu
g8ll e Uitramar em series completas, mar
cas de dia numericas, car1mbos de 1.· d1a 
de clroula!;Ao, sobrescrLtos, impressos, bi
Ihetes postals e bLlhetes cartas, lntelros, 
etc.. Selos usados segundo mancollsta. 
Dou Alemanha, Estados Europeus e Ul
tramar. !{UNO KOOHNlSS - Sonne
berg/Thur. (ID.D.R) Karl - Marx -
Str. 25. 

EUGENIO VON BOECK, ruega a sus 
vlejos corresponsaaes Be dlgnen escriblrle 
a la Enrba.jada. de Bolivia, Montevldeu, 
Uruguay, ya que ha .ten1do que lamentar 
el extravJo de todB. su correspondenc1a ff
latel1ca. 

MOEDAS 
Colecc1onador mettio compra e 

troca moedas portuguesa.s (con
tInente, ultramar e Brasil col6-
nJa) em cobre e pram. TamMm 
acelta moedas, dando aelos no 
mesmo v8llor, segundo mancoUsta. 

CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
R. de S. ~ 6-S."-Dt." 

LISBOA 

POR'mJGAL - Ceres. Desejamos ad
qulrlr os ·n.·s 230 0, 234 j, e 470 f. (Cat. 
Eladio) Novos. Resposta a este Clube ao 
n.· 23. 

Compro selos· de Portugal e Ultramar, 
e iEstrangeiros, a cento. Grandes e peque
nas quantidades. Pago bern. Ofertas para: 
EDUARIDO DiE ALMEIDA - iR. de S. 
Bento, 178-.A. - LiBboa - Telef. 662364 
(Depo1s das 19,30 horas). 

Vendo selas de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco·. Jose Pinto Duarte 
- Rua de iMo!;amblque, 5~-3.·-Esq.-.I.Js
'boa - Telefone 842083. 

Se the interessa 0 desenvolvimento 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F A<)A INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

( ANO XII N.· 88 OUTUlBRO iDE 1958 ) 

CJjuLbenkian 
o <'Diario de Llsboa:t de ha. dias pu

blicou a seguinte natula, cuja doutrina, 
jusUssima, Intelramente pel'lfllhamos: 

«A Fon~ Gulbenk1a.n apreeentou 0 

seu prlmeiro relatoriO'. A qualidade das 
pessoa!ll que 0 asslnam, e a quantldade da 
ma/l;6ria que expoe, reve1am a extraordi
natrla e feliz a.ctlvidade de uma grande 
lnstlltui!;ilo, cuja fon~ nB.o e apenas de 
natureza lJlaIterial mas, ainda (ou aclma 
de tudo) de natureza espirltnaL A carl
dade, arte, eduC8.9io e c1.iincIaI, estii.o na 
base dessas a.ctividades, DIa8 e no que res-
peita ao patrlm6n1o arltfstico da Funda
!;A.a, para ser guardado em· Portugal, que 
nos queremo8 refark especla1mente. ~ 
mil p~ figuraril.o De88e patrlmiinio (es
tao todlUl inventariadas e fotografadas, 
para 0 caso de extravlo), que sen\ 0 futuro 

museu privativo da ~o, foute de 
estudo, motivo de a~ turistlca. Ten
do present.e como SM pobres OS nossos 
pobres moseus, sam reprelsen~ dos 
grandes nomee( de todaB as correntes, a 
Widiva tern 0 sabor de banquete a uma 
socledade hahiltuada a saber do que e bom 
atraves das p8.glnas d08 livros de culina
ria, ou quando lie santa a. mesa d05 vizl
nh08. PolJ1;ugal deve ainda a. mem6ria de 
Calouste Gulbenkia.n uma homenagem 
que tarda em ser-lhe prestada. A emlssAo 
de seIos ou a efigie numa nota't Um mo
numento't 0 sbnples e vulgar nome na es
quina de uma rua't Como quer que seja, 
alguma coisa 11a que fazer, e retB.rdt\-la 
poder parecer injostl~ e mgratidilo, que 
ni.o est.80, sab&n.o.-Io, no espirito do povo, 
nem dos d1l"lgentes·». 



OS LEILOES DE SELOS 
DE SHANAHAN'S 

SAO DIFERENTESI 
OS MAJORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO 

realizam-se em cada quinzena, oferecendo as mais famo
sas colecc;oes de qualquer pars, e outros lotes de geral 
agrado: - grandes e pequenos lotes, selos raros e sobres
critos, colecc;oes por palses e colecc;oes gerais, vend as 
por grosso, etc. eerca db \.000 lotes valendo aproxima
damente 4.000.000 de escudos, e As vezes mais, ofereci
dos em cada venda, 600 a 700 reproduzidos em cada 
cetillogo. 

ABSOlU1A GARANTIA PARA 0 COMPRADOR 

\ - Depois do acordo da venda : Se Ihe agrada 0 lote, 
fica com ele. Se nao Ihe agrada, devolve. 

2 - Absoluta garantia de autenticidade, sem limite de 
tempo, dos selos reproduzidos. 

3 - Seguro contra prejulzos, garantindo a revenda, e 
uma garantia para um emprestimo, «0 maior pro
gresso em filatelia depois do penny negro». 

as SEGUINTES ESQUEMAS, ONICOS: 

\ - Ganhe com os selos sem riscos. 

2 - Plano de duple garantia, que 0 torna apto a receber 
os selos mais baratos, e, em certas circunstiinci6s, 
mesmo de grac;a. 

3 - Pleno das colecc;oes escolhidas, etc. 

Obtenha no n05S0 catalogo uma lista gratuita 

~ 39, Upper Great George's Street 
~~ Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda 

ANDNCIOS 
POR 5$00, enviados em selos, remeto 

urn envelope comemorativo da I Exposi
!tilo Filatelica Regional de Calda~ da Rai
nha, edigao da Comissilo Organizadora, 
urn catBlogo do mesmo certame e uma 
folhinha comemorativa, minha edi~ilo. Pa_ 
ra 0 Ultramar e E strangeiro 8$50, de pre
fer@ncia em series, ao valor facial. Regis
tado mais 1$50. Sergio Simoes - Selos 
e Material filatellco - Caldas da Ralnha. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6c10 APS, 
OFP, CIF, NPS. Fornece sel09 portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.° Dia; MAxlmos e Inteiros. PreQ8.rio a 
pedido. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu

, gu@s, troco por selos para a sua coloo
<.;ao, mediante mancolista. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, BO-3.· - L1SBOA 

VATICANO - ISRAEL - Aceito 
mancolistas para executar com os melho
res pregos. iDo ·Vaticano apenas tenho se
rias completas novas. Sergio Simoes 
Selos e Material Fllatelico - Caldas da 
Ralnha. 

SA CARVALHO-Heroes AfrIca, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
(;TaIldes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro. 

NAQOES UNIDAS - Vendo comple
tas, desde 0 D.O 1 ao 49, com 0 bloco D.O 

1, tudo novo. Aceito listas de faltas para 
series soltas. Sergio Simoes - Selos e 
M1IJl:erial Filatellco - Caldas da Rainha. 

YVEBT 1958-59 

Deseo cambio series nuevas completas 
de Europa, Africa, Asia, especialmente de 
Portugal y Ultramar portugues. Doyen 
cambio Espafi.a y Colonias, Africa y Ame
rica. &>e1o C.F.P. 2626. Nicolas Miranda 
- Marin. Am!Paro, 88 - llVIadl'lJd - Es
pafta. 

ECONoMICOS 
GHANA, LAOS, CAiMBODGE, VIET

-NAM - Os selos de grande futuro! Ven
do paises completos em novo. Tenho tam
bern todas as series soltas. Sergio Simoes 
- Selos e Material Filatellco - Caldas 
da Ralnha. 

Desejo cO'lTespondentes para trocar se.. 
los UniNersa!s', novos ou usados , princI
palmente tematicos. Major Vinitius de 
Campo3 Veras - 1718.. C.R. Forte Sao Pe
dro - Salvador - Bahia - BrasIl. 

iDo~ sellos de Espa.nha, Colonias a 
Unliversales, por Portugal 0 Umversales 
Jose Gutierrez (medico) - Nwvezuelas 
- Caceres (Espafia). 

EXPOSIQAO DE BRUXELAS - A 
colec!tiio do momento,! iMuitas series prin
ciplaram ja. a subir de cotagao, n!!.o tar
dando outras a seguir 0 mesmo cami
nho. De momento, tenho todas as series 
ja emltidas, que ainda vendo POl' born pre
!to. Atendo, com toda a brevidade man
colistas. Sergio Simoes - S elos e'iMate
rIal Filatelico - CaldM da Rainha. 

Desejo correspondentes em C. Verde, 
GUine, S. Tome, India, Macau e Timor, 
para troca de novidades ou de selos usa
dos em quantidades. J. PRATAS - C. P. 
237 - Cannona - Angola. 

Pago bern. Portugal I Vendo artlgos e mo-
e Ultra mar. Colecc6es, demos Bons descon-
pac(\tes, stocks e 80 tos. Lists preco s 
qullo. G RAT I S 
Ferreira. da Silva - Praga do Municipio, 

32-5.° (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

Colecciona selos com motivos DES
PORTOS? Pega a mlnha Usta de prec.;os 
ainda baseada no Yvent 1958. sergio SI
moes - Selos e Material Filatelico - CaL 
das da iRalnha .• 
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-Rua Oscar Monteiro Torres, n.· 15 
- Queluz - (P) Po, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 3. 93. 

3135----<Emiliano Barbosa de iMorais---IRua 
Ant6nio Nobre, 47-2.· Dt.· - Lis
boa 4 - (P) T. C. N. U. 60. 3. 

31915-Aug11.9to Carreira cesar Pereira -
Co16nia de Ferias do Banco. Nacie
nal Ultramarino-Casad de S. JeAe 
- Figueir6 des Vinhes - (iM) Fr, 
In, T. N. U. 60. 1. 2. Israel, Ghana, 
Na~Cles Unidas, Pruses Asiatices, 
90. 91. 

3269-Reynaldo Ant6Die de Araujo Mu
ralha - Rna de S . Bento, 32-3.· -
Lisboa - (M) Pe, In, T. iN. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

3272-Ant6nio Ferreira Diege - Rua Pe
res Correia, 19-8.· nt. - LiBboa -
T. C. V. 72 Ferrare Vaz. 

3273-Paulo Rodrigues da Rocha - Ser
vi!;e.9 HldrauIic.oS - Odem1ra -
(1M) Pe, Fr, T. C. N. U. 1. 2. Fle
res 93. 

3274--Angel.o Esteves - Pra!;a Velha, 34 
- Figueira da Fez - (M) Po, Fr, 

Es, T. C. V. N. U. 60. 94. 
32M-Elias Molta GirAo-Rua des Quar

tels, 59-ric - :Lisboa - T. 72. Fer
raro Vaz e Batalha iReiB. 

3285-JeAo Filipe de Carvalh.o Vasconce
los .A!breu - Rua Saraiva de Car
valhe, 108 - LiBboa - (P) T. C. 
V. U. ·60. 93. 

ANGOLA 
327O--.Jose Augusto Lameiras Quelr6s -

-Caixa Postal, 21 - Cuba! - (P) 
Po, Fr, Es, T. N. U. 60. (previe 
acerd.o) 90. 94. 

327l5-Jorge Andrade da Silva Branco -
Caixa Postal, 1228-C - Luanda -
(1M) P.o, Es, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 
intelres, ifranquias mecAnicas. Te
matica de C. Ferro. 90. 93. 94. 

3276-Artur JUlio Mendes - 'Caixa Pos
tal 5841 - Luanda - (iM) P.o, Es, 
Fr, In, T. N. U. 60. 90. 93 . 

MOQAMBIQUE 
3283-SaUl Vicente da Silva-Caixa Pos

tal 631 - Belra - (1M) Po, T. C. 
N . U. 60. 1. 2. 93. 94. 

BRASIL 
8281-80ciedade FllateIica Brasllelra -

Av. AImirante Barros.o, 91 - Sala 

611 - Ri.o de Janeire - T. C. V. 
N. U. 60. 

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN 

3282- Vicente Ceryeren Olvera - Calle 
de Murillo, 25 - Valencia - Po, 
Fr, Ea, N . U. 60. 1. 2. 5. 115. F DC 
e earimbos especiais da 60. N. U. 
de 19. 20. FlDC e carimbos espe
clals. 615. iResponde sempre. SO. 90. 

ALEMANHA - ALLEMAGNE 
GERMANY 

3277--Qtte Wendt - Hamburg - Blan
kenese - Frenssenstrabe 90 - Po, 
Fr, In, AI, 60. 2. 6. SUI e Central 
90. 91. 93. 97. 

ISRAEL 

3271--1PhilateIic Lnformatlen and Exchan
ge Centre of iIsrael - p.o. B.ox, 
1003 - Tel-Aviv. 

PERU -PEROU 

3278--Eduardo Urbano Robles - Jiron 
Juan castilla n.· 1429 - Dpto. 2 
- Lima - M. T. 60. N. U. 1. 2. 3. 
4. 63. 14. 22. 215: 62. 80. 90. 91. Ofe
r e!;e Latino-America 4.63. Es, com.. 
preende Pe, Fr, In. 

POL6NIA - POLOGNE 
POLAND 

328()"-""Pawt.owski Stanislaw - Blatogor. 
ul. Niccata 8/ 1 - Kielce - Fr, 

AI, T. N. U. 60. 1. Ang.ola. Malala 
e iM6naco 96. 

ROMENIA - ROUMANIE 
ROMANIA 

3279-AIbert Teader - rue Petre Teglez 
- Tlmisoara - Fr, In, AI, Es, T. 
N. 60. 3. 615. 64. tematica. 80. Base 
90.91. 

bo selo 
1 958 

Val a Federa!;A.o Portuguesa de Fila
teUa c.omemorar, no pr6ximo dia 1 de De
zembro, 0 4.' Dia. do Selo. E sta lnlciativa, 
qUe tA.o Ibom aeolhlmento tem tldo desde 
.0 ano de 19515, ern que, seguindo 0 
exempl.o de tantas e tantaa na!;oes do glo
be, os filatelistas portugueses censegul
ram finalmente .0 s eu 1.· Dia de Sele,
sera levada a efelto, uma vez mals, em 
19158. 

iDe ano para ano, as celebra!;Cles de c:Dia 
do Sele> tm id.o aumentand.o de intensi
dade e de 'Volume, nao apenas no Conti
nente, mas tambem nas TIhas Adjacentes 
e no Ultramar. A ohama.da da F.P.F. tern 
sid.o acolhida com plena 81prova!;A.o, dire
mos mesmo, cem entusiasmo sempre cres
cente . 

Em Portugal, tem-se comemerado 0 

«Dia do Selo>, tanto em cldades, Lisboa e 
P.ortO', ende a filatelia Se encentra bem 
orgBlnizada, como em pequenas vilas, onde 
.0 entuslasme de alguns supre a falta de 
.organlsmos assoclativos locais, que tA.o 
necessarios Se tornam para .0 desenvol'Vl
ment.o da filateUa nacl.onal. 

Pretende a Federa!;Ao Portuguesa de 
Filatelia que 0 «Dia do Selo> de 19158 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLvlMENTO DA FILATELIA 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS NO 

CLUBE FILA TfLiCO 
DE PORTUGAL 

CLUBE DE AMAiDORES 
PARA AMADORES 

Av. de Almirllnte Rais, 70-3.·-0t.· 

Telef. 5J,.996 

LISBOA PORTUGAL 

transcenda ,todos os que 0 precedera.m; 
que ele se realize em toda8 as eidades-ca' 
pitais de iprovineia eu de dlstrito, tante 
no Continente, c.om.o nas Ilhas .oU Provin
eias Ultramarinas; que aumente 0 niimero 
de vilas espalhadas por esse Pals fora, 
.onde uma pequena elCposl!;A.o, ou urn aI
mO!;O fraterne, ou quailquer .outra eerim6-
Dia, assinaJIe a passagem dessa data fes
tiva para a F1ilatelia Pertuguesa. Para 
iSSlO, P.orem, e necess8.rla. a colabora~ 
de tedo\S .os ifilateUstas, quer Se trate de 
grandes e dnfluentes> eoleccionadores, 
quer de modest.os rprineipiantes nas lides 
d.o selo; .0 apelo da F .P.F. dlrlge"'lge, per 
iss.o, a todes. 

Que ninguem Be recuse a colab.orar 
c.onnesc.o, P.orque essa recusa podera ser, e 
sem diivida, prejudiciaL a.os interesses da 
FilateUa Nacional. Que 0 tradicionaImen
te eenbecid.o eg.oLsm.o ec.omodismo d.oS cO
leccl.onadores rportugueses, que 0 seu indi
vidualismo exagerado e noclv.o, seja es
quecld.o nessa da.ta do «iOia d.o Sele>, para 
que uma verdadelra coopera!;Ao assinale 
a unldade efectiva dos filatelistas de P.or
tugal. 

A Di~ da FEDERAQllO PORTU

GUESA DE FILATELIA 

o «DIA DO SELO» EM LISBOA 

A .organlza!;Ae d.o c:Dia de Sele> em 
Lisbea fei cenflada, pam Federa!lAo Po-r
tuguesa de Filatelia, a.o Clube FilateIlco 
de Portugal, que nesse dia inaugurara, 
na sede de Centro Israelita de Portugal, 
na R. iRosa Arauje n .· 10, urna exposl!;A.o 
das participa!;Cle.s pertuguesas que c.on
cerreram a Expesi!;lio Filatelica Interna
clenal de Israel. 

Ne mesm.o dia 1 de Dezembro, pelas 
21 horas, reaJllza-se, numa S3ila anexa ao 
restaurante tIpic.o c:A Severa>, 0 coetu
mado banquete de c.onfraterniza!;A.o fila
teUca, com sortele de brindes filatelicos 
entre todes os presentes. A inscri!;lio, Ii
mitada a leta!;lie da saila, encontra-se 
aberta na secretaria de n.oSSO Clube. 



r 

\ 

A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO-PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

Selos de Portugal e Ultramar. 

Estrangeiro. N ovidades. Te

maticos. Sobrescritos de 1. 0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 

LISBOA (PORTUGAL) 

OPEN ALL NIGHT 

Somos compradores, aos me

lhores pre!tos, de series completas 

novas : 

Portugal - todas as em1ss0es 

recentes, esgotadas - Angola, 

Passaros e AnimSlis, Asslstl!ncla 

lOco s/ 3Oc. (vermelha) Mo!<ambi-

que, Peixes, ~s 

FREDERICO VILLANI 
Roa d08 RemMI08 A Lap&, 80 

LISBOA Tel. 88 5'1 IS 

.-

) 

LISTA 

CLUBE 
DE SOCIOS DO 

FILATELICO DE PORTUGAL 
L1SlI DEL sau -11611fDfBLlSTf-lfIBfIS L1STf - Llsn DU IflBRES 

Altera~Oes - Reingressos - Hovos socios 
PORTUGAL. 

114 - Jorge Amorim e SUv8r-lRua n.· 2 
lote 12-1.° Esq. - Bairro Comercial 
- Caxias - Po, iFr, ln, Al, Es, 
T. C. V. 

411- Luis M. B. Neves---&trada de Ben
fica, 263.,B - Lisboa. 4. 

797 - Dario Brito Marques - iRua do 
Desterro, 31-3.° - Lisboa - (iM) 
Po, recebe Fr, In, T. N. U. 60. 1. 
2. 5. U. P. U. [)esportivos. Israel. 
90. 93.94. 

1108--Ant6nio Pereira Rodrigues - Rua 
Rodrigo da Fonseca., 105, ric, Esq. 
- Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 

1198-Jose AmAndlo Guerreiro Corrl!a -
Rua Luis de Cam6es, n." 27---{)lhl!.o 
-(M/A) Po, Fr, In, It, Es, C. T. 
classlcos e ra.roB. 1. 2. das 21 N. 
93. 94. Nlio responde a correspon
dl!ncla sobre trocas qUe nA.o tenha 
sollcitado. 

trl!s a quatro anos, a contar da data da 
publica!<l!.o desta lei, melhorando-se para 
lsso convenientemente os melos de que 
dispoe a Casa da iMoeda. 

§ Unico-O Governo abrlra par conta 
do,s lucros da amoeda!<li.o os cr6ditos ne
cess6.rios para a execu!<l!.o deste artlgo. 

Art. 14.· -l!l 0 Governo autorlzado a 
adquirir em concurso publico a prata, co
bre e niquel necessB.rios para a cunhagem' 
a que Be refere 0 artigO anterior, e a 
vender, tambem em concurso publico, os 
metals exlstentes na casa da MOeda, e 
os provenientes da reco1ha das moedas 
aotuais, que nA.o forem preciSOS' para a 
referida cunhagem. 

Art. 15.°-0 Governo pUibUcara. as 
lnstru!<Oes necess8.rias para a completa 
execu!tao desta lei, e detenninara. oportu
namente 0 ano econ6mico em que a con-

1296-.Dr. iManuel Jose de Carvalho Fer
nandes Costa - Avenida Louren~ 
Pe1x1nho, 232 A-2.· - Ave1ro-(M) 
Ea, Fr, Po, T. C. N. U. 3. 60. 90. 

1534-Joao Ribeiro d' Alrneida-.Rua Con
selheiro Joaquim Machado - La
g09 - (P) Po, N. U. 60. 3. 94. 

2779- Franc1sco Marla Leitlio Fonseca -
Aluno n.O 571/ 58 - Escola M1l1tar 
da Aeronautica - Granja do Mar
qul!s - Sintra - (P) Po, 60. 1. 2. 

2800~Dr. Orlando de Albuquerque--Rua 
de Malpique, 12-3.° Esq.-L1sboa fj 
- Po, Fr, In, It, T. C. V. 72. 

2827- Prof. Francisco Jose Sintra da En
carna!<A.o - Bairro de Santa Cruz, 
n." 7 - Rua 12 - Lisboa - Po, T. 
C . V. N. U. 60. 3. 

2866- Armando Ribeiro Madelra - Rua 
Dr. Miguel Bomlbarda, 152-3.° Esq. 
- Queluz - (M) iPo, Fr, In, T. N . 

3065- Vitor Manuel Marques Luis Viana 
U. 60. 5. 90. 94. 

tabUidade pubUca come~ a ser felta 
segundo 0 novo sistema monetario. 

Art. 16,0 - Fica revogada a leglsla!:A.o 
em contrario. 

Determina-se portanto que todas as 
autoridaaes, a quem 0 conhecimento e exe
cU!<l!.o do presente decreto com !for!<a de 
lei pem:encer, 0 cumpram e fa!<&m cum
prir eguardar tao inteiramente como nele 
se contem. 

o !M1n1stro das Finan!<as 0 fB.!<'a lmpri
mir, publicar e correr. 

Dado nos P~s {la Republica, em 22 
de Maio de 1911. - Joaquim Te6filo Bra
ga - AntOnio Jose de Almeida - Ber
nardino iMachado - Jose iRelvas - An
tOnio Xavier Correia iBarreto - Amaro 
de Azevedo Gomes - Manuel de Brito 
Camacho. 



DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1911 
DIARIO DO GOVERNO N.O 122 

(Conclusiio) 

Art. 9.° -Serao cunhadas e emitidas 
moedas de bronze-niquel dos valores le
gals de 4, 2, e e 0,5 centavos, cujas equi-

Equlvalenclas DeslgnacAo Dlametros dill< no Jlctual 
moedas systema MllImetros Rels 

4 centavos 40 23 
2 « 20 21 
1 « 10 19 
0,5 . 5 17 

Estas moedas nl:io serao serrilhadas, 
teriio no anverso urna composigiio ou fi
gura simMlica com a legenda <REPU
BLICA POIRTUGUlESA> e a era da 
cunhagem em algarlsmos; e no reverso 
a desLgnagiio do valor, devidamente orna
mentado. Os primeiros tr~ milhoes de ca
da uma destas especies de moeda ter!!.o 
ornamentag!!.o diferente das restantes e 
a data de 5 de Outubro de 1910, em co-

DesignBcAo das moedaB 

4 centevos. . . · ~ « . . · 1 « . . 
0,5 « . 

Totel 

Art. 11.° - Ninguem podera ser obri
gade a receber em qualquer pagamento, 
seja qual for a SUa importa.ncia e origem, 
mais qUe um e9cudo em moedas de bron
ze-niquel. 

· 

Art. 12.° - :Jil 0 Govemo autorizado a 
man dar recollier as actuals moodas de 
ouro, prata, cobre-niquel e bronze, que 
serao trocadas por especies correspon
dentes do novo sistema, segundo as equi-

I 

Por 
JOAO LUIS CARPENTER 

ROBERTSON 

val6ncias em reIs, diametros, pesos, to
que e tolera.ncias siio indicadas no qua
dro seguinte: 

TOQUE PESOS 

Toque legal Tolerancla ...... 1.<01 1 ToI __ • 
MllIeslmns MllIesimos Grammas MllIesimos 

. 

. 

bronze 5,000 
75 

± 10 
4,000 . +15 nlquel 3,000 l 

25 I 2,000 I 

mem~rag!io da proclamagl:io da iRepublica. 
§ tinico - Abrir-se-a Lgualmente con

curso entre os artlstas portugueses para 
os modeloS' e gravuras das faces destas 
moedas. 

Art. 10.0 
- A cunhagem e emlssiio das 

moedas de bronze-niquel siio exclusiva
mente reservadas para 0 Estado e niio 
poderl:io exceder os limites fixados no 
quadro seguinte: 

Nl1mero de moedas 
Imp~clall 

Escudos 

. 
25.000:000 1:000.000$ 

100.000:000 2:000.000$ 
50.000:000 500.000$ 

, 50.000:000 250.000$ 

225.000:000 3:750.000$ 

val6ncias mencionadas nos arUgos 2.", 6.° 
e 9.°. _ 

§ Unico - Exceptuam-se da dlsposig!io 
deste artigo as moedas comemorativas 
dos centena.rios da India, Guerra Penin
sular e Marqu~ de Pombai, que conti
nuar!!.o em c1rculag!!.o, segundo as equiva-
16ncias desiJgnadas no art. 6.°. 

Art. 13.0 
- A cunbagem a que se re

fere 0 art. 7.° sera efectuada no prazo de 

n 0 saaa€lao 

;4 1. a ~%1'"sifa" '7ilal,€liea 

~" LJisl,'lil,o ~~ S~l,u6al 

dR.co"lUU com. fttUita af1i».at;ao, 
e ,ielUlaO ~£1W ck uisil:anl:e.s 

Mais uma Exposigiio Filatelica se rea
lizou no corr.ente ano. Depois dos 6xitos 
notaveis abtidos ;pela «1.& Exposig!!.o na 
Uniiio de Gremios de Lojlstas de Llsbo8> , 
e pelo «1.0 B-al!!.o de W'ilatelia e NumlJS
matica de Setubab, este certame de ago
ra, efectuado no Barreiro, velo ;provar a. 
evid6ncla 0 desenvolvimento conseguido 
pela FUatella no nosso pals. 

Contando com 0 apoio e a ajuda do 
Governo Civil do Distrito da camara Mu
nicipallocal, e do CIube Fllatelico de Por
tugal, os organizadores da «1.& Exposig!!.o 
Filatklica do iOlstrito de SetUibal:. alcan
garam, sem dlivida, urn 6xito importante, 

o sr. Governlldor Civil de 5etGbal, ouvindo uma 
expliclICiiio de Henrique MlIntero. No primeiro 
pili no, os srs. Dr. VlIsconcelos ClIrvlllho e Te-

nente-Coronel Cardoso 5.lIlglldo 

ja. pela quantidade de colecgoes expostas, 
ja. pelo seu valor. 

o facto constitue, para 0 nosso Clube, 
motlvo de compreenslvel satisfagiio, por
quanta estamos sempre dispostos a se
cundar !lniciativas deste genero, uma vez 
que procuramos desenvoLver, ao m8.ximo, 
o gosto· pelo coleccionamento dos selos 
postai<s. 

A ABERTURA DA EXFOSI9A.O 

Esta Exposigiio teve lugar no magnifi
co Sal!!.o de Festas da <Sooiedade de Ins
tl'llgiio e Recreio Barreirense:., cOs Pen!-

o sr. Dr. Miguel Bastos, ilustre Governlldor 

Civil de 5etGbal, IIdmira um dos qUlldros, IIcom· 

panhlldo palo Presidente do nosso Clube 
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chetros>, e esteve patente ao publico no 
petiodo de 25 de Oatubro a 2 de Novern
bro do corrente ano. 

A ceriro6nla da inaugurallao reaJizou
-se na tarde do dla 25. 

Em representa!lAo do C1ube Filatellco 
de Portugal, compareceram OS sr.s. Dr. 
VasconcelosCar.valho e tenente-coronel 
Cardoso Sa.lgado, presldente e vlce-presi
dent-e da Direclllio, respect1vamente . 

Presentes ao acto to-dos os elementos 
da Comlssl!.o Organizadora, constituida 
pelos erB. iDr. Carlos Franlla, Francisco 
Horta Raposo, Jose de Matos Serras, Abl
Iio de Sousa, Ant6nlo Luis Martinho Frei
re, Fernando Sanchez Lopes, Florentino 
Alves IRodrigues>, Henrlque Coelho Tava
res, Jacinto Faustinoe Luls Dureo. 

Presldlu a inaugurallao 0 sr. Dr. Mi
glUel Rodrigues Baatos, ilustre Governador 
Civil do :Distrito. Vlmos, aJem de outros 
convldadoB, os srs. IEng. Jose Alfredo Gar
cia e Agente Teemco de Eogenharia Vltor 
Rodrigues Adraglio, re..."Pectivamente, pre
sldente e vlce-presidente da edilldade lo
cal; comandantes das Sec!loes da Guarda 
Nacional Republicana e da Guarda Fiscal; 
delegado maritimo; prior da freguesia; di
rector da Escola Industrial e Comercial; 
Dr. Paulo Benevides, ·subdelegado de Sali
de; Joaquim Ferreira Rocio, presldente da 
Direclll!.o da Socledade . «Os Penlcheiro,s>; 
professo·res, comerciantes, industrials, re
presentantes da Imprensa e da Radio Te
levlsl!.o Portuguesa, etc., etc .. 

Numa breve s essao reallza.da ap6s a 
visita da'3 entidades O'ficiais, durante a 
qual 0 'sr. Dr. Vasconcelos Carvalho pres
tou informalloes, em especial ao Sr. Go
vemador Civil, usou da palavra, em pri
melro ~ugar, 0 sr. Dr. Carlos Franlla, pre
sldente da Coml!iSao Organlzadora da Ex
posilla.O. Depols de agradecer a colabora-

SELOS DE 

llao prestada pelas entidades oflclais, di
rlgiu-se ao nosso Clube, nos segulntes 
termos: 

«Agradello 'ao· CIU!be Fllattllico de Por
tugal, e em especial ao seu Presldente, .sr. 
Dr. Vasconcelos Carvalho, os premIos que 
tiveram a gentileza de nos ceder para 
distribullllio a todos os eXipositores, 0 
apolo moral dispens ado desde 0 inlcio das 
nossas dillgatlcias, os seus conselhos e en
slnamentos proveit090s, e, acima de tudo, 
o seu contaglante entus1a:smo, sobretudo 
na altura em qUe fomos tornados de de
sa.ntmo, por motivos do seu conhecimen
to>. 

A termf.nar, 0 Dr. Carlos F.ranlla disse: 
c:Igualmente estamos ·gratos a V. Ex.', 

por ter conseguMo que, na CIasse de Hon
ra, figul"8JSSem folhas de alguns dos maio
res e melhores fllatel1s,taa portugueses, 
com material de categorla excepclonal, al
gum do qual ira em /breve figurar na «In
terposta>, a reallzar na Memanha Oci
dental. 86 0 interesse do Presidente do 
Clube FllateIico de Portugal- como re
sultante natural do pr-estlgio de que dls
fruta no meto filatelico - , possLbilltou a 
vlnda, ate aqul, destes selos e sobrescri
tos:.. 

Num brllhante improviso, que multo 
agrado suscitou ern tod08 os presentes, 0 

Sr. Governador Civll dlsse da sua satisfa
!;li.o por .estar presente na inauguralllio de 
tao interessante manifestalllio de cultura 
e born 'gosto. Fez votos para que out1'8;S 
lnlclatiV'as idatlticas surjam noutras ter
ras do seu [)istrito, po,rquanto delas advl
rao beneffcios de toda a aspecie. 

Dirlgindo-.se ao sr. Dr. Vasconcelos 
Carvalho, referiu-se a. incansavel aCllftD 
deste llustre Advogado, ern prol da Fila
telia, ao mesmo tempo que recordou iac
tos relacionados com os tempos em que 

-~ 
~ 

ISRAEL 
NOVOS. USADOS. COM BANDELETE. 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA. 
Domingos do Sacramento 

R. DO CRUCIFlXO, 26 
TELEF. 24891 

LISBOA - PORTUGAL 
(Delegado exelusivo de Enrique Benarroch para Portugal 

e Ultramar) 
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carimbos antigos, Sarre e Albania (74.°), 
E3'tados Unidos - carimbos em corres
pond~ncias transportadas por barcos, Es
panha - rar:dades em blocos, Sui!;as -
cantonais e literBitura iiIatelica (75.0

) , Es
tados Unldos, coleclliio avaliada em U .S. 
50,000 d6lares (cerca de 1.400.000$OO) 
(76."). iEste Ultimo Ie1lAo realiza-se no dia 
1 de Novernbro. 

Twos os Iotes para venda sao deta
lhados em luxuosos catalogos, com deze
nas de paginas de 6ptimas fotogrwfias. 
Contemalnda urn vocabulario em varias 
llnguas. 

Os letloes Shananhan's realizam-se 
qUinzenalmente, e os exemplares vendidos 
slio todos garantidos como aut~nticos, sem 
limite de tempo, e, Se nl!.o agradarem, po
dem ser devolvldos. 

Esta prevlsto para 0 dia 15 de No
vembro 0 seu malor lellAo de selos, dele 
fazendo parte muitos lotes de rarldades da 
Austria, Palses Balca.nicos, Co16nias In
glesas, EBpanha, Fran!l8-, Estados Ale
maes e Italianos, Greeia, Japiio, Estados 
Unidos (inclulndo Confederados) e Ame-

Montro filotelico 
Na Beira, MO!l8iffiblque, 0 nosso preza

do cons6cio e amigo sr. Artur Leotte Ra
mos montou uma ·bela montra filatellca, 
num dos melhoreso estabelecimentos da
quela cidade, em Agosto ultimo, durante 

rica Latina. Esperam reallzar com esta 
venda cerca de 1 milha.o de d6lares. 0 
1e11ao marcara uma data na filatella, e 
sera considerado como 0 1ellao do seculo. 

Havera uma festa ap6s 0 lellao, em 
honra dos coleccionadores do lltramar, a 
qual assl'ltlra toda a alta sociedade irlan
desa, e que Se intitulara «0 Baile do Se-
10) . Do programa destacam-se: 

19,30 J10ras - Aperitivos. 
20 horas - Caviar e Champagne. 
21 horas - Exlbillao de Al Koran (de 

Londres) artista de categorla tnternaclo-
n~ . 

22 horas - Jean Sablon (de Paris) com 
urn famoso acto de variedades. 

24 horas - lElei!;li.o de c:UVIiss' Filatelia 
1958>. 

Abrllhantara este interessante progra
rna a Orquestra Latino Americane, de 
Edmundo Ross. 

Temos pena de nao podermos aceitar 
o c~nvlte para assistirmos a ti!.o cativante 
festa, da qual fariarnos uma extensa re
portagem. 

D. F. 

no cidade do Beiro 
as Fe.stas d a Cidade. Reproduzindo aqui 
urn aspecto de tal montra, saudamos cari
nhosamente, com urn 81brallo, aquele in
Cans8.vel propagandista da Filatelia ern 
terras mOltambicanas. 



Oepois 00 Balle bo s€culo, 

o l€llao 
Shananhan's, de Dublin, ou melhor 

Shananhan's ,stamp Autions, Ltd." 39, 
Upper Gt. George's Street, Dun Laoghalre 
-Dublin - Irlanda, parecem possuir uma 
varinha m8.gtca para l'azer aparecer fabu
losas colecgoes de prefilatelicos, sobrescri
tos, blocos e de selos, que depois leBoam, 
dispersando e enriquecendo colecgoes de 
todo 0 mundo. 

·Estamos convencldos de que Shana
nhan's emparcelram hoje com os leBoel
ros mals famosos, como Harmer, Mohr
mann, Balasse, Raymond e mals mela 
duzla deles, da prlmelra categorla. 

Em Potenza, ItRlia, a.ca.bam de reall
zar-se duas belas exposlgoes fllateIicas, 
organizadas pelo importante cLucanla Fl
latellca Clube:., e de cuja Comisslio de 

Um espec:to .de c:olec:~ao exposte pelo Ten.-Cor. 
Afonso Morelli de Cetezero 

bo 's€culo 
Por 

J. R. DIAS fERREIRA 

Os illtimos leBoes desta firma foram 
dedicados em grande parte a colecgoes 
da Romenia, Estados Unldos, Estados Ita.
llanos (71.°), Austria, Estados Alemaes, 
Col6nlas Inglesas e rarldades de correlo 
aereo (72.°), ColecgOes gerais, sobrescrl
tos das Ilhas J6nicas, Sulga, Argentina 
(73.0

), Col6nias Britlinlcas em 20 magni
ficos volumes, ,Santa Helena - uma das 
melh:-res colecgoes que existla, Japao 

«t..ueanla 7-llat.t!.liea Clu6 ,., 

Honra, conjuntamente com ,todos os :rnais 
ilustres ifBateltstas ltallanos, fazla parte 
o sr. iDr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do nosso OlUibe F1ilatellco de 
Portugal. 

Por genffieza do presldente do cLuca
nia Filatellca Olube>, sr. comm. Antonio 
Santarsiero, publlcamos dols aspectos dos 
reiferldos certames, coroados de urn I!xito 
absoluto. 

Os srs. Conselheiro Provinc:iel Advogedo Herri
berto Sc:hettino, c:ev. Otello Adreozzi, presidente 
da sec:c;ao iteliane do «Arc en Cie!, e c:omm. 
Ant6nio Sentersiero, presidente do «Lucenie 

Filetelice Club&». 

(lOLETIM DO CLUBE FILATl:LlCO DE PORTUGAL 7 

,.. 
o Sr. Dr. Miguel Bestos, Governedor Civil de Set6bel, entre os SI'S. Presidente de Clmere 

Munic:ipel do Berreiro II do Clube File+61ic:o de Portugel, usendo de pelevre 

ambos eram estudantes unlversitarios. 
curiosa de se estar Interessando imenso 
pela Filatella, dando nota de que em 
con98quencia desse interesse podera 
vir a aumentar 0 nfunero de fllatellstas 
com mats uma unldade. Ap6s ter abra
gadoo nossa presldente, 0 Dr. Miguel 
Bastos escutou uma prolongada e entu
slas-tlca salva de palmas, tributada por 
toda a asslst~ncla. Cumprlmentou ainda 
todos os elementos da Comissao Organi
zadora, a. quem ifelicltou vlvamente pelo 
esforgo desenvolvldo, e retlrou-se, vlslvel
mente aatlsfelto. 

Segulu-se a abertura da .Ehq>oslgao ao 
publico, qUe ?esde 0 prlmelro dla afiuiu 
em grande numero, contando-se por mui
tas centenas os vlsitantes. 

A .cLASSE DE HONRA 

Fa·ram expostas valiosas colecgoes na 
ClaSSe de Honra, pertencentes aos cate
gorizados filatelistas srs. Eduardo Cohen 
(Romenla especializada), Dr. Vasconcelos 
Carvalho (Cartas com carimbos do Distrl
to de Setubal, provas de Portugal, e al
gumas paglnas da colecgao- de D. Carlos 
- 2.' emissao), Augusto Molder (Selos 
com carlmbos vermelhos), Hernani San
tos Viega'l (Estudo de carlmbo-s Austria-

cos) e Dr. CeciHo Fernandez (Colecgll.o 
estudada das Ilhas Virgens). 

Estas colecgoes suscltaram grande in
teresse nos vlsitantes, dada a alta quaIl
dade dos tI'8ibalhos expostos, que seguirlio 
em breve para 0 estrangelro. 

CLASSES DE COMPETI9AO 

'0 juri, constitUido pelos srs. Dr. Vas
concelo':! Ca;rvBlIho, tenente-coronel Car
doso Salgado e Henrlque Mantero, ap6s 
mtnuciosa apreciagao do material exposto 
atribuiu os segu!ntes premIos: ' 

Medalha. de vennen, co-m fellcitagoes 
do juri (designado 0 1.0 premIa da Expo
sigao) - Francisco Horta Raposo, do Bar
reiro; Meda.lhas de vennen - Domingos 
Florlndo, de Setubal, e iDr. Carlos Fran
ga, do Barreiro; MecIalha6 de pratar---Jor
ge Gongalves iRibeiro Borralho, de Llsboa; 
Jose Joaquim CBlbrlta, do Seixal; Jolio 
Manuel da Luz Bolina, do Barreiro, e An
t6nio Ferreira Rodrigues, da Trafarla; 
Meda.lhas de cobre-Jose de iMatos Ser
ras, Florentino Alves' Rodrlgues, Arcelino 
Nogueira Faria e Ant6nio Borges de Bri
to, todos do Barreiro; Carlos iRamos Mo
niz, de Setubal; Diplomas--Ablllo de Sou
sa, F-ernando Sanchez Lopes, iMarto RodrL 
gues, iMaria Benedita Capela Horta Rapo-

( 



8 BOLETIM DO CLUBE FILAUUCO DE PORTUGAL 

so, Maria JUlia Capela Horta Raposo e 
MarIa ¥it6ria >Berras, todos dO' Barreiro. 

RAPIDA APRECIA~A..O AO MATERIAL 
EXPOSTO 

- .A.bllio de Sousa.: 3 quadros com Flo
res e Desportivos, em !tolhas especials, 
bern apre, entadoB. 

- Ant6nio Borges de Brito: 8 quadros 
c ;)m Preflllate1ia, Portugal e Ultramar, 
Estrangetro e Sobrescritos. 

- Ant6nio Fer:reira Rorigues: 6 qua
dros cO'm excelente cO'njunto da Alemanha 
(varias folhas valiosas, tete-;beches e blo
COB). 

- Arcelino Nogueira de Faria: 2 qua
aros com Despar:tivDs, F1lores e Animals, 
em que se destaca 0 valor artistico dss 
folhas (extraordinarlo decorador). 

- Dr. Carlos iFran~: 7 quadroS. An
gola completa, sern as vinhetas de avia
gAo, em nDVO. MO!iambique tamb~ com
pleta, em novO', com respectivas relmpres
soes e alguns erros. Folhas especlals, com 
excelente aspecto e Iegend8JS eluc1dativas. 

H. C. Gar cia 

Todo 0 tipo de selos para 
colec~oes 

Novidades de todo 0 Mundo 

* Cadernos com selos it esco
lha, de Portugal, Ultramar e 

Estrangeiro 
Material Filatelico 

* * Compramos e vendemos aos me
Ihores pre~os 

R. d9 Ooro. 149 -3.° f -Tel. ]OlOl ~ 
LlSBOA 

- CarlO's iRamos MDniz: 2 quadros com 
a Companhia do iNlassa completa, a maio
ria novOl3, e Macau e Timor em folhas de 
Mbum, novos e usados. 

-Domingos FIDrindo: 7 quadros. Al
bum completo de Portugal. Parte lnlcial 
com selos em relevo, usados, destacando
-.se 0 100 rels D. Marla II, e 240 reis fita 
curva e flta dlTeita. Erro de co,r dO' selo 
da NATO de 1$00, e diversas folhas do 
Ultramar. 

- Fernando >Sanchez Lopes: 4 quadros 
com curiosa tematica da ExposigAo de 
Bruxelas, e sobrescritos dlver80s e folhas 
de Espanha. 

- Florentino Mve.s Rodrigues: 4 qua
dros. BDa tematica religlosa, destacando
-se a serie de St." Antonio, de Portugal, 
nova, e Agores usada. Bons exemplares de 
Espanha, novos, dos correios normal e 
aereo, nao denteados, com erros de cor, 
do XIX Centenario da Virgem del Pilar, 
e outros do Vaticano. Folhas de fundo 
preto destacando-se '80 beleza dos selos. 

- Francisco Horta RaposO': 13 qua
dros. PDrtUgad completo cO'm cartas Pre
fllatellcas. Estudo des selDS em relevo. Os 
sete cUnhDS de D. Pedro V, C8Jbelos lis08. 
Notavel 0 100 reis D. Maria lil, com ca
rimbo multo leve. Urn exemplar raro (62 
A. E18.dlo) , novO', de 500 rets preto, D. 
Lufs, d~teado 13%. Provas de iD. LuIs e 
erros cuTiosos de D. Cal'los, 2." emissAo. 
ColecgAo completa de Fran!i80, quase toda 
nova. Israel completi"sima, com quadras, 
'blocos, ttras, etc .. Um quadrD com as me
lhores series desportlv8.9. 

- llvo de ,Sousa Rodrigues: 2 quadros 
com Fauna. Realce pa:ra os nDSSOS selos 
do Ultramar. . 

- JoAo iM.a.nuel da Luz Capela Bolina: 
7 quadros. Boa tema.tica desportitva, que 
ja na tExposigliD de Setuba! alcan~a me- • 
dalha de prata. Colecgao completa de Bru
xela:s, com envelopes de 1.° dla. 

- Jorge GoIl!;alves Ribeiro Borralho: 
5 quadros. Sobrescritos de 1.°8 'VOOS, 8Jl
guns ram'!, e !posta;ls m8.xJmos. 

- JDse Joaquim Cabrita: Conheclda 
colecgAo da UPU, completa, nova, ja pra
miada no PDrtO, Bar.reiro e Setubal, em 
4 quadros. 

- Jose de Matos Sarras: 6 quadTos. 
Temat1ca de Caminhos de Ferro, com se
los e sobrescrit08 de 35 paIses. Outros 
sobrescritos de Portugal, Espanha, Argen
tina e Ohecoslov8quia. 

- Marla Benedlta Capela HDrta Ra
!paso: 1 quadro. Bonitas series de flores, 

Coleccoes 

Tematicas 

Nos tempO's vertig1nosos que VAD cor
rendo, slnto que e lmpossivel albarcar 0 

Mundo, mesmD que seja 0' <mundo dos 
selos), e compreendo que os colecclona
dores pTocurem refUgio nas <Tematicas). 

Nao me parece, !porern, compreensivel, 
e pego desculpa pela irrevenmcia, a falta 
de contel1do nos temas escolhidos pela 
malDria, quase rpodia dlzer generalldade, 
dos coleccionadores. 

Em ,boa verdade, uma nagil.o como a 
nossa, que deve a sua grandeza e expan· 
sAD mundlal aos DescobrimentDs e Con
qulstas, e onde, como' SOe dlzer-se, todos 
sAo pO' etas - tal e 0' grau de senslbllidade 
dos portugueses! - parece que serta assi
sado escolher-se cO'mD temas <Illotivos 
nauticos) - <navegadores), <coloniza¢D 
e colonizadores), <aventureiros e conquis
tadores), e, em qualquer deles, creiD que 
haveria multo panG para mangas, como 
tamb~ costuma dlzer-se. 

PDderia ainda enveredar-se por outros 
caminhDS, tam~ relacionados com a 
indole e 0' !pensamento do nosso povo, e 
colecclonarem-Se selos tendo como motIvo 
central <grandes pensadores) , <cientis
tas), <escritores) , c.mulheres llustres), 
<chefes de Estado) , <poetas) , <pintores), 
<homens celebres) - vultos hlstoricos, e 
ate as maraNilhas do mundo qUe os selos 
reproduzem, em palsagens repassadas de 
bucolismo, em reprodujtlio de lindO's e ma
jestosos monumentos, ou em obras de en
genharia devidas 800 esfor!io e intellg~ncia 
do, homem; mas coleccionar os pe1xes, 
as aves, os combolos e temas semelhantes, 

Pelo 
DR. JORGE VIEIRA 

parece-me pueril, vazio de sentido, con
tendo uma aut~ntica importaglio ameri
cana, sem hist6ria .. . 

Claro que e inteiramente de compreen
der que um runcion8.rio da C.P. coleccio
ne motivos de caminhD de ferro, qUe urn 
engenheiro da 'Shell coleccione motivos 
relac1onados com a extracgAo, refina!iAo, 
exporta!iil.o e transporte do petr61eo, ou 
que urn botanico coleccione motiv~s da 
flora naclonal ou mundlal; mas que a ge
neralidade des coleccionadores se incline 
para DS blchos, fazendo dO's seus albuns 
aut~nticos jarodins zool6gicDS, pareca-me 
Oco, e flco, aem querer, a pensar nos tem
pos da escola, em que juntava papeis dos 
rebugados que reproduziam Ibichos e jo
gadDres de futebol... 

Esses' tempos eram, sem duvida, bons, 
mesmo os melhores da mlnha vida; eram 
os tempos de despreocupa¢o, e e a eles 
que procurD voltar quando me refugio no 
mundo dos meus seiDS. iMas, porque 0 

pensamento nAo parou, e porque pretendo 
sempre dar urn pouco de sentidD e orien
tagAo aquilo qUe colecciono, e nlio ser 
apenas urn vulgar ajuntador de selos, pa
reca-me de acon.se1har, aqueles que agora 
comegam, que 0 fa!iam com C8Jbe!ia, que 
escolham urn tema que pos'la trazer-lhes 
cultura, e naD sejam apenas colecciona
dores de bonecos ... 



NXO ESQUE<;AM! """ 
NXO ESQUE<';AM! '" 

15 DE NOVEMBRO 
Com~amos a preparar 0 nosso 

Maior Leiloo de selos 
que tera infcio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958. 

Temos, desde ja, algumas colecC;5es que sao, (de longe), das 
melhores do mundo. 

AUSTRIA 
P AISES BALCANICOS 
COL6NIAS INGLESAS 
ESPANHA 
FRANQA 
ESTADOS ALEMA.ES 
ESTADOS ITALIANOS 
GRECIA 
JAPkO 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 
incluindo os Confederados 
AMERICA LATINA, ETC., ETC., 

e muitas outras raridades estao em negociac;oes. Havera milha
res de lotes com vastfssima proporc;ao das ·series de 3 e 4 exem
pla'l"es, centos de paginas ilustradas do catalogo. 

o valor total nao e, certamente, inferior a meio> milhao de 
d6lares, mas podemos facilmente realizar um milhao. 

Editamos urn limitado numero de exemplares do Ca.talogo, 
que 'antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do 
leilao. 

Pec;a prontamente um exemplar. Ser-lhe-a enviado gratui
tamente. franco de porte. 

Este leilao marcara uma epoca na Filatelia. 
Nao 0 pooe esquecer! 

SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, LTD. 
39, Upper Gt. George's Street:, 
Dun Laoghaire, Dublin. 

••• E Isto e apanas um dos nolSos lallias semanais ... 
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apresentadas em folhas especials com llJA)

tivos alusivos. 
- Marla JUlia Capela Horta Raposo : 

2 quadros. Tema.tlca de criangas, vistosa, 
e de animals, 'Com bonito conjunto. 

- Maria Vit6ria Pedro Serras: 2 qua
dros. Apresentagao mais comp'leta de Co-
16nias EspanhoIas, com vistosos sobres
critos. 

- Mario Rodrigues da Silva: 2 qua
dros. P8.ginas -da sua tema.tica desportiva 
em folhas especiais, e dlversos sobrescri
tos de varios paises. 

nossos C.T.T., acentuando uma poUtiea er
rada, aUamente Iesiva dos interesses da 
fl:latelia portuguesa, tenham negado 0 so
licit-ado carimbo comemorativo -da 1." Ex
posigao Filatelica do Distrlto -de Setu
bal>. 

--:--
No desejo de estimula:r os partlcipan

tes nesta Exposigao, 0 Clube Fi:latelico de 
Portugal, a exemplo do que tern feito ill
tlmamente, ofereceu, como prenno a cada 
expositor, 10 sobrescritos de 1.· dia e co-

Um aspacto da Exposic;ao 

APONTAMENTOS FINAlS 

Foi compreensivel motivo de i"eparo 0 

facto de os C.T.T. terern indeferido 0 pe
dido -de concess!i.o de urn carimbo come
morativo. A Expo9l.~ justificava plena
mente essa distingao, porquanto fo! a Uni
ca de a.mbito distrital, reaJ1lzada este ano 
no nos-o ,paLs. Deste modo, nao 56 os or
ganizado'res flcaram impossilbUita-dos de 
edItar urn ·so.brescrito especi8ll alustvo ao 
certame - o· que, a verificar-se, represen
tarIa receita aprecia'VeI-, como alnda 
nAo 'sentii"alll 0 estimulo e satisfag!i.o mo
ral qUe advIria do facto de contarem com 
e'lSe carimbo. A prop6s1to deste assunto, 
escreveu V. C" no <,Diario-de Lisboa:.: 

C1Lamentamos profundamente qUe os 

memorativos. I'gualmente atribuiu, aos 
quatro expositores maIs jovens - Maria -
Vit6rla Pedro Serras, Maria Benedita Ca
pelo Horta Raposo, Maria Julia Cwpela 
Horta Raposo e lvo de Sousa Rodrigues 
- assinaturas anuals -deste c:Boletim). 

--:--
No dia imediato ao da inauguragao, a 

RAdio Televis!i.o po·rtuguesa, no programa 
de <Actualidades Naclonais:. , apre'lentou 
uma magnifica repor:tagem -desta Exposi
gao, sendo televisionados alguns dos me
Ihores exemplares expostos, e os partid
pantes S1'S. Dr. Carlos Franga, Fernando 
Sanchez Lopes, Jose de Matos Serras e 
Jo!i.o· iManuel da Luz Bolina. 

C. F. 



o QUE EU TERIA DITO 

na 3.a Exposi~ao Filatelica do Barreiro 
DO DISTRITO DE SETuBAL 

Coilifesso que era rn1nha .!.nten¢o pro
ferir algumas palwvras durante a solene 
inaugura!too da 3.' E~i!tlio Filataica 
do Barreiro, 1.& do Distrito de Setubal, 0 

que 56 DAo f1z par me .ter a.gradado 0 que 
entao auvi, e :para nIio demorar escusa.da
mente aquele acto. 

Se tlvesse usado da pai8IVra, eu teria 
saudado como decano dos filateHstas do 
Barreiro, 0 Governador CiviL de Setubal, 
sr. dr. iMiguel Bastos, 0 presldente do CIu
be Filatelico de Portugal, sr. dr. Vascon
celos Carvalho, as autortdades locals, os 
expositores e todos os presentes. 

E ainda nessa qualidaOe de a mals an
tigo .filatellsta do Barreiro, eu terla lem
.brado que comecei a juntar selos M. qua
renta e cinco anos, e que :ma.is tarde, em 
1930, me tornei coleccionador de facto, 
quando no Barreiro s6 havia outro, infe
llzmente ja. falecido, e numa: altura em 
que os colecc:onadores de selos eram con
siderados cmalucos:. ... 

Tempos depois, em 1943, fiz parte, com 
os Dr. Guilherme Rodrtgues, Dr. Ant6nio 
Santos Almeida, Joao Monso Tavares e 
Jose Rodrigo Dias Ferreira, da Comlsslio 
Organizadora do cC1ube Fllatelico de Por
tugal:., cujas primeiras reuniOes, dez a 
quinze, 'Be efectuaram no sa:lao do V an
dar do cOaife Chave de Ouro>, em Lieboa. 

Meses decorridos, efectuou-se a assern
bleia para elei!too dos prtmeiros corpos 
gerentes, no cGremio Mentejano>, hoje 
c:Casa do Alentejo:. , com a presen!ta de 
uns dez indlviduos. Fiz parte das direc
!tOe'! do Clube, nos anos de 1944 a 1946. 

Em tlio 'boa hora foi lan!tada a semen
te desta agremia!tao, que ela, presidida 
desde ha. sels anos pelo Uustre fUatellsta 
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, tern hoje 
uma excelente sede na Avenida AJrnirante 
Rei'!, n.o 70, em Lisboa, possui uma no
ts,vel revista mensal da especialldade, das 
melhores de tod~ omundo, e tern uma 
massa associatlva com cerca de tr~s mil 
e quinhentos s6cios, en.tre os quais mul-

Par 

A. B 0 R G E S 0 E B R ITO 

tos proo;essores universitartos, antigos 
ministros, altas patentes do Jllxerclto, 
etc., etc .. 

Isto terla eu dito, e teria tambem re
cordado que a 1." EJqJosi!tao Filatelica do 
Barreiro se realizou de 19 a 22 de Malo 
de 1955, no sallio da bLblloteca do cLuso 
Futcllol Clube", apenas com dais exposi
tores. 

A 2." Exp09i~ao Filataica do Barreiro, 
ja com doze expositores, realizoU-Be de 12 
a 20 <le Maio de 1956, no sa.lAo do 1.° a.n
dar da c:Sociedade os iFrancese» . 

Esta 3.', agora inaugura<la, englQba 
dezanove expositores, alem de cinco d.os 
malores fllatelistas portugueses, na Classe 
de Honra. 

Terla t'ecordado ,tudo isto, e tanto para 
fazer justi!ta '8. todos, porque todos a me
recem, como talI1lbem para que tais factos 
Be nao esque!tam, e sejlllID pequenas ache
gas para a h1st6rta, que a'Lguem queira 
fazer urn dia. 

·Mas nlio terta terminado estas minhas 
simrpiea pala.vra'!, sem dizer qUe quando, 
ern 1956, fiz parte da Comissao Organiza
dora daquela 2.& E~osi!til.o, lamentei que 
os nossos C .T.T. nao nos tivessem auto
rtzado urn cBlrimbo comemorat1vo. 

,Facto que agora e ainda mals de la
mentar, porque esta exposi!til.o e malor e 
mais importante, de Ambito distrital, e os 
C.T.T., por vezes tao prontos em criar ca
rdmIbos comernoratlvos de somenos impor
tAnc1a, voltaramagora a t'oousar um ca
rtmbo comemorativ() desta eXiposi!tAo. l!l 
uma injust1!;a dos C.T.T. para 0 Barreiro 
e para a ja imrportante filatelia local e 
distrttal. Mas que, !fel1zmente, ern na.da 
diminu1u 0 brllho desta grande e magni
fica exposi!tAo, que muito nos deve orgu
Ihar a todos! 

m€R€Cla 

Da sec!tlio filatelica do. c:Diano da Ma
nha:., feita por urn cronista que escreve 
com -saber e com bl'ilho, mas com 0 indes
culpavel defelto de ... s6 escrever, fnat~li-

SELOS 
Grande «stock» de selos naciOo
na.ls e estrangeiros, a p~ 

especiats. 
S~rtes completas de «Motivos 

Desportlvos» • 
Material filatelico da melhor 

qualldade. 

Pe!ta a Revista FilateI1ca, que 
lhe enviaremos gmtuitamente 

Ramalho Guerra, 
R. Jollo daa Regras, 3-2.0-Dt." 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 

INSCREVA-SE S6CIO 
DO 

ClubeFilatelito de Portugal 
Avenida Almirante Reis, 7G-3.0 .. Dt.· 

LISBOA 

num s€lo 

caanente, de longe ern longe, - pedimos 
venia para transcrever a seguinte n6tula, 
cuja doutrtna fazemos no'BSa., embora na 
convic!tao de ·DAo ·ver reaUzada a respec
tiva sugestao. 

l!l que, nisto de selos, em Portugal, 
basta os indlviduos que SSJbem, ou que es
tao interessados no assunto (sem ser pe
los o,rdenadoo, claro ... ) lan!tarern uma 
ideia sensa.ta, - para a c:Sagre.s> ja nao 
-ter 0 selo que merecia ... 

Mas passemos a n6tula do c:Diarlo da 
lManhb: 

«Urn pais ma.rinhelro como 0 n0880-
quase nii.o tem assuntos navais na. sua fl
latella. Ha algumas s~ries de na.vegado
res': ha umas fig11ra8 que sao mala de 
conquistadores de terrttortos d() Ultramar 
do qUe de marinhe1ros, - como no caso 
de Afonso de Albnquerque -, e propria
mente assuntos marlnhos, como acontece 
com tantos outros paises com multo me
nores tradi~oes marlnheiras, nao exlstem. 

A «SagreS», lncontestAvelmente em 
todo 0 Mundo, um doe mals llndos nav10s 
de guerra, que acaba de reaJizar um feito 
notltvel- quaI: fol a vitoria da regata. 
Brest-1..a8 Pa.Im.as - flcava bern num selo 
de correio, e seria, agora que tantas colee
~iies especlais Be organlzam, e que os te
maticos estiio em mod&, uma boa forma 
de fazer propa.g,a.nda de PMtugal no es
trangeiro. 

Quando 08 barcos a vela fazem as SU8.8 

derradelra& Wag'ens, sam um belo do
cumento de uma ~poca, - om selo com a 
sllhueta elegante da «Sagres.». 
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lianos, Romerua, Inglll)terra, etc., etc. 
mUitos deles em folhas inteiras ... 

',"", .. n t 
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A culminar este leiliio para Miliona
rios, - uma festa mil1ontiria, ofereclda 
aos seus c,onvidados pelo revolucionario 
Shananhan's, de Dublin: Baile com uma 
orquestra famosa, variedades por grandes 
artistas internacionais como Jean Sablon 
ele1!liio de <,Miss Filatclta 1958:., - e um~ 
ceia com caviar e champanhe, do fran-
c@S ••• 

Quem quere vir dai connosco ao lellao 
dos <Millonarios:.?! ... 

Anuncie no 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos vartos colecclonadores 
que pretendem relacionar-se com colee
cionadore9 portugueses, entre eles: 

BURIRI GIANm - Via Plana, 24 -
l,VIlliio - Its.lia. 

LORENZO V AZQUiEZ - Calle Carta
gena, 73 - Bajo - iMadrid - iEspanha. 

J. C. ARCHER - 12 Hatfield Court-
1833 Park Road - Calgary - Alberta -
Canada. 

PASQUALE ANTONACOHIQ-7 !Ouer 
A,venue - Staten Island - U.s.A. 

WILHElJM KOTTERITZSCH - Gil
bachstr. 20 - DusseldOJrf - Alemanha. 

YOSmYKI ONAHA - 1462 Owase 
Kamatura - .Ka.nagawa - Ken - Japiio. 

VICTOR C. YEI - 587 Riversid Drive 
- New York 31 - U.S.A. 

DOUGLAS M. SWlSHER JR. - 1818 
Lakeview Road - Clearwater - Fl6rida 
- U.S.A. 

Estes endere!;os sli() indicados sem 
compromisso nem respoDBabilidade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are ·given w.ithouth 
engagement nor responsabillty our part. 

Ces adresses sont donnees sans enga
gement ni respoDS8Jbillte de notre part. 

CLUBE 
BOLETIM 

FILATELICO 
DO 

DE PORTUGAL 
A MAlaR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA! 

A DE MAlaR TIRAGEM! 
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAlaR EXPANSAO! 

C ______ m __ a __ ~ __ c ___ O __ ~ __ 1_1 __ 1_a _____ ) 

PORTUGAL 

MARCAS DE DIAS NUM1!:RICAS 

Setembro de 1958 - Manobras Mill
tares em Santl;L Margarida - 3 e 25. 

MARCAS DE DIA COM LEGENAS 

«Congresso:. - Usado .pelo Posto dos 
C.T.T. no Pavilhiio da Feira das IndUs
trias Portuguesas em Belem, durante os 
VI Congressos Internacionais de Medicina 
Tropical e de Paludismo, em Setembro 
de 1958. 
Confe~ncla da Propriedade Industrial 

, Lisboa - Posto de correio junto da 
Conferencia, instalado no PavilhA.o das 
Industrias Portuguesas em Belem - Uti
lizado desde 6 ate 31 de Outubro de 1958. 

CARIMBOS. I)E 1." DIA DE 
CmCULA9AO 

Santa Isabel-Rainha e S. Teot6n10. 

Lisboa - Porto - Coim'bra - 10 de 
Julho 1958. Desenho identico para. as tr6s 
cidades. 

VI Congressos Internacionais de Medi
cina Tropical e de Paludismo 

~SSOS/~t: 
~Lffi.~ 
g~~l~ 
cn:t ~ ... 0 
o~.- til err go 
~ 4·SET·1958 ~~ 
'~"'~"o o~~ 
'c~rfS~~ 

Lisboa - Porto - 4 de Setembro de 
1958. 0 desenho e id~ntico para as duBS 
cidades. 

MOQAMBIQUE 
CARIMBOS DE 1." DIA DE 

CmCULAQAO 
Sextos CoOgress08 Internaclonais de Me

dicina Tropical e de Paludismo 
Louren!lo Marques - C.T.T. - 18.9.58 

- 14 H. 
o carimbo e identico ao utilizado para 

o selo da Expqsi!llio de Bruxelas. Ver 
abaixo. 

Exp08i!;iio Internacional de Bruxelas 

Louren!lO Marques - C.T.T. - 8.10.58 
- lOR. 

ViECAS 
O~zembro,4S-3t 

LIS BOA 



COM A 

SACOR 
SURQIU UMA NOVA REDE DE 

POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTiVEIS LUBRIFICANTES 

AO SERVI~O DO AUTOMOBILISMO 

SELOS, SELINHOS & SELOES ... 

MAQUINA QUE DAVA 
SELOS A MAIS ... 

BORDEUS, 10 - Uma maquina de ven
der selos instalada na esta!;8.0 de caminho 
de ferro' desta cidade, turnou-se subita
mente generosa. Por caila moeda de vinte 
francos introouzida, a maquina «dava:. 
cinco selos daquele valor. Antes das auto
rldades terminarem com a «deswfa.ro:., a 
'1lmpatica deu, por sua alta recrea!;llo, 205 
selol! a mals. - ANI. 

SELOS PORTUGUESES COM 
ERRO DE DENTEADO 

Do nosso prezado colL'36cio sr. Felix 
da Costa llha, distinto fllatellsta de AI
coentre, recebemos a genUI oferta de urn 
bloco de .sels selos ila taxa de E~c. 1$00, 
da serle comemoTativa do Centenario dos 
Caminhos de Ferro de Portugal, com mar_ 
gens de canto de folha, e duplo denteado 
na ul'tima fila horizontal. Sine eros agra
decimentos por esta bela pe!;a. Be ela 
aparecesse na Inglaterra ... 

~ . . 

UM SELO POR 224 
CONTOS 

LONiDRES, 14 - Urn selo negro ca
nadiano de 124 dinheiros, carlmbado, e 
emitido em 1851, foi vendido em Londres 
pela cifra «record:. de 2.800 lIIbras. 

Urn outro selo igual, carimbado, fol 
v&ndido por 2.000 Ubras . - R. 

SE['OS, CAVIAR E 
CHAMPANHE ... 

o Shananhan',s val reallzar 0 seu pri
melro 1e118.0 da serie - pomposa mas me
recldamente - denominada dos «MIliona
rio;:;:.. Qualquer coisa de fantastico. Como 
palida 'iilela, seja dito que mw de dois 
ter!;os do precioso catlilogo silo ocupado8 
pelas gravuras. . . Selos classicos, novos, 
da Fran!;a, Espanha, SUi!;a, estados ita-

(Continua nil peginll seguinte) 

UM ERRO NOTA VEL 
DE ISRAEL 

·················· .. i· .. · .. ·········· .. ···· .. ·:····· .. ·· .............. .. . . 

t~ 
No 1e1lao de 24 e 25 de Novembro, 

da famosa casa H. R . Harmer Ltd., de 
Lonilres, sera vendido urn blaco de onze 
selos de urna ilas illtlmas series de Israel, 
com urn erro verdadeiramente notAve!. ';"','V' . . ..................................... 

: : 

I 1 
·1························· iW_~~--... 

Reproduzlmos ·tal pe!;a: 
Parte deste bloco llustrou urn artigo 

do «Stamp Collecting:., em !Malo passado. 
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d ." Ex:po.si~o Numismatica do Clube Fl
latelico de Po,rtugab, para dlstribul"Ao 
dos respectivos· premios. 

Presidlu a senhora de Dr. Va'lconcelos 
Carvalho, qUe dava a dlreita ao sr. Hen
rique Mantero e senhora -de Dr. Ant6nlo 
de FigueIredo, e a esquerda ao sr. Eng. 
Paulo de Lemo'! e Ii senhora de Jorge 
Borralho. No's outros Iugares, lndistinta
mente, os restantes membros do Juri, ex-

Um trec:ho da 

posUore'! e dirigentes do Clube FUatelico 
de Portugal. 

No final do jantar, excelentemente ser
vldo, 0 sr. Dr. Vasconcelos Carvalho fez 
a entrega dos premios, e os ars. Dr. Car
doso Ribeiro, Jorge Borralho, Robertson, 
etc., leram quadras de SUa auto ria, en
quanto os artistas de cA Severa,. brinda
vam alguns dos presentes com os seus 
magnificos fados. 

assistinc:ia 

2 CRONICAS ' DO 

9iario 
Selos com margem de folha 

Quase nos chamaram louco, quando, 
ha cerca de oito anos, come~8.mos defen
dendo, e pouco depois publicamente, nes~ 
ta coluna filatel1ca, - os seloe com ma.r
gem de folha, em unldades ou, principal
mente, em qua.dra", e de preferfulcia com 
duas margens, margens ~e canto de folha. 

Estas margenB, em regra completa
mente ibrancas, servem de mol dura aos se
los, fazendo-os destaear muito ma1s. Por 
vezes, contudo, tal'! margens v~em a.u
mentada a sua beleza e 0 seu interesse 
pela impressAo de determinados desenhos 
ou dlzeres: as datas das emi'lsOes, don-de 
os ccolns dat~·,. franceses; as burllagens 
ou as indlca~Oes das chapas, ou ainda dos 
gravadores e das maqu1nas, de alguns se
los portugueses; a indlca~Ao do nUmeI'o de 
selos de cada folha, em muUos selos bra.
sUelros e espanhols; e a s modernas ban
deletes dos belos e dlsputados selos de Is
rael. 

Hoje em dla, generalizou-se a pre!erful
cIa dos filatellstas pelos selos ou quadras 
'com margens de ca.nto de folha. De tal 
modo, qUe alguns fUatellstas ja s6 com
pram selos modernos com tais margens. 
Pelo que longe nll.o vira 0 dla em qUe os 
aelos com maJ'lgens Se comprem a PTe!<os 
multo superiores aos do'! mesm03 selas, 
sem elas. - V. C. 

Val salr a Lista de O(ertas n." 8. res
peitsnte a Desportlvos. Fauna. Flora. 

R.A.U. etc. (Envla-se gratis.) 

Grande varledade de Portugal. Ultra
mar. DE8PORTIV08. Fauna. Flora. 
etc .• (omecendo Igualmente AS 'OLTI
MAS NOVIDADES aOB melhores pre-

cos. 

C.Wogo YVERT 1959 300$00 
C.lll/ogo Simae. Ferrelr. eEl. S"n/o. " 

27$50 rpr.~o do. edilD,e.) 

Coimbra Filatelica 
RUA DA SOFIA 23 1.0 

COIMBRA PORTUGAL 

Os selos e OS carimbos romenos 
de Eduardo Cohen 

Eduardo Cohen, um dos dois ou t~s 
malores fUa.telistas portugueses, e p~ui
dor do verdadelro tesouro constltwdo pela 
malor colec¢o de selO's da Romenia, de 
todo 0 Mundo. 

Ora a Romenta. vai realizar, bI'evemen_ 
te, uma grande ex:posl~Ao fllatelica, e aca_ 
ba de enviar um extraordinario e honro
sissimo convite a Eduardo Cohen, n!i.o s6 
para partlclpar com a sua. colec~ll.o, mas 
tambem com a sua pessoa, com todas as 
delpesas pagas, e com recep~ll.o e outras 
gentilezas de categoria minIsterial . . . 

Fel!lzmente que Edua.rdo Cohen, verda
deiro' principe da fllatella, anda nesta al
tura aladigadlsslmo, e parece que mwto 
mads com os selos. do qUe com os petro
leO's, pelo que, lnfeUzmente para a expo
sl~ll.o fUatelica rom en a, senao mesmo para 
a iRomenia, aquela famosa. c )lec~ll.o do 
nosso querido Amigo nll.o salra de Portu
gal ... Ira paJ'la 0 ·ano Ii Ademanha, -mas 
Ii Ocldental, claro ... 

Estavamos para come~ar a escrever 
esta agradasvel noticla para O's nossos lel
tores, quando receberrfos uma carta de 
Eduard:! Cohen. Nll.o wopriamente uma 
carta, mas um precloso lote de cartas: 
mela dUzla de cartas prafUa.tellcas, com 
carlmbo'l romenos, dois deles vermelhos; 
um'a carta prefUatellca da Alemanha para 
a Rom'enla, passando pela Austria, com 08 

respecMvos carlmbos; e uma outra da 
Grecla para a Rllssia, passando pela AUS
trIa, tambem com os respectlvcs carim
bos. 

Grati~slmos. pela gentileza da ofer,ta, 
devemos confe~ar, todavia, que ela nos 
nll.o surpreendeu: De um principe da fUa
teUa, s6 podIamos receber uma oferta 
principesca. - V. C. 



AINDA 0 SELO DE S. TEOT6NIO 

Ainda sobre 0 famose selo de S. Teo
t6nio, pu:blicou 01 cDiario TIustrado> mals 
o seguinte artigo, que, com a devida ve
nia, transcrevemos : 

«Do DOSS() oolaborador Lopes Rodri
gues, recebemos mais uma c.a.rta. sobre a. 
emIsslio dos selos de Silo Teot6nio em que 
nos a.firrna: «Esteu a. enClmtrar ta.ntas 
traJJlllCri!)oes dos mens a l'tigos acerca. do 
Sao Teot6nio de Barata. Fayo, publlcados 
no «DI6.rio Dustrado?>, que me perroito 
envlar-lhe malS urn Sao Teot6nio - pre
closs. escultura. em madeira, que a.ca.bo de 
encontraJ.· em Coimbra., uo Museu de Ma.
chado de Castro! Na ioonogra.fia. de SAo 
Teot6nlo, esta. p~ e preclosi88ima: 0 es
cultor apresenta.-no8 a Indumentaria de 
crizio, 0 atributo pessoal e a. mitra a08 

pes ... » 

UM OFICIO DOS C.T.T. 
En tretllnto, d ll Adm in :$trll c;lio-Gerlll do~ c. 

T. T. , e II ssinlldo pelo seu consultor IIrtfstico, 0 

p i nt~ r Mllrtins BII rll tll , recebemos, tllmbem, 0 

seguinte offcio, sobre 0 CIISO que revel~mos 
oportunllmente, nil s colunlls d o cDi,srio lIus-

-kIIdo»: 
Na minha qualidade de consultor arUs_ 

• tico dos C.T.T., costumo mandar a todas 
as pessoas que se mostram nisso interes
sadas e Se inscrevem (gratultamente, cla
ro ), nestes servi!<os·, circulares ilustradas 
noticiando 0 aparecimento de novas emis
soes. Junte! a. ultima delas uma nota em 
que aiirmava niio ter fundamento a noti
cia, vinda a publico, que dizia <estar er
rada> a emissiio St." IS!lJbel-Sao Teot6nio. 

·Chega, agora, ao meu conhecimento 
qUe 0 sr. Lopes iRodrigues, autor daquela 
aiirma!<ao, me trouxe, por aguele motivo 
as· colunas do «Dia.rio llustrado>. 

Esta Administra!<lio nao pede susten
tar discussoes em jomals. E, alem dlsso, 
a acusa!<ao feita e muito s erla para ser 
tratada em artigos de jomal, dlstancia
dos no tempo, e de dificll consulta em 
conjunto. 

Por isso nos prop~mos registar no nos_ 
so Guia Oficial, talvez s6 a partir do 
nlimero de Novembro (pois 0 de Outu
bro e'lta. no prelo), tudo quanto, de nosso 
conhecimento, Se tenha escrito ou venha 
a escrever-Se sobre 0 assunto . Qualquer 
pessoa que 0 deseje podera cOIlSultar 0 
Guia em qualquer esta!<ao de corre~o e 
vera. assim, com vagar e calma, se 0 sr. 
Lopes iRodrigues tern razao, como, aiirma. 
Julgo que esta ideia nlio deve desagra
dar-lhe. 

Entretanto, permito-me lembrarao sr. 
Lopes iRodrigues 0 s eu dever de provar 
as acusa!<oes feltas. A quem faz uma 
acu'la!<ao, sendo pessoa dlgna, compete 
prova.-la. E 0 .sr. Lopes iRodrigues fez tr~s 
acusa!<oes distintas, qUe ainda nlio com
provou: a de que JIouve <equivoco eviden
te> , a de qUe <nAo se admite Sao Teot6nio 
com a maqueta>, e a de que <a emissao 
eats. errada>. 

Sobre estas acusa!loe'l, fez considera
!loes pessoais que nao apoiou em qualquer 
base s6Uda. N6s temos todo 0 direito de 
exigir, e exigimos, provas fundamentadas, 
e nao opinioes pe'lsoais. Esperam01s essas 
provas, que, decerto, nao faltarAo, para 
analisar, discutlr e concluir. 

N. dll R. - Apenlls, um coment,srio: liS t>fir

mllc;oes do nosso coill borlldor continuam, t>fin lli . 

sem esclllrecimento concreto de parte des C .T.T. 

Niio basta dizer que determinado orgllnismo. 
qUllndo se trlltll de esclllrecer 0 publico, nlio 
pode mllnter polemiclI com o·s jornll 's; e neces

s~rio. nllturllimente, colocar os problemlls de 

fo rmll que os leitores sejllm informados dos er

ros, ou dlls verdades - e ,,6s, se nlio reglltell ' 

mos crlticlI'S, nlio nos esquecemos dos louvores 

- dos depllrtllmentos que foram crill dos, IIpe· 
nilS, pllrll seu interesse, pllrll 0 interesse pu

bl ico. 0 consultor IIrtfstico dos C.T.T. desloclI 

o problema. Restll-nos mllnter II nosSIl posic;lio . 
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Na sec!<ao de Tesserologia, foi-nos da
do 8Ipreciar urn variadIssimo conjunto de 
cedula'l municipals e particulares, notas 
de banco, ficllas, senhas e curiosidades re_ 
lacionadas com a circula!lao moneta.ria. 
Chega a parecer incrivel a varledade de 
cMulas 8Ipresentadas, Se atendermos ao 
Dlimero· limltado de participantes. 0 juri 
atrtbulu premIoa a.13 colec!loea que se es
tendem pelas quatr01 ·salas da exposi!lao, 
distlnguind(» com 0 2." premio (medalha 
de prata) 0 Sr. Dr. Amaldo Brazao com 0 
3." premI01 0 Sr. Joao Cal'penter Robert
son, e com men!<oes (medalhas de metal) 
os Srs. Ant6nlo Afonso Pinto e Dr. Ant6-
nio de Figueiredo', A s pavticipa!<oes dos 
Srs. Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro e 
Jorge GoIi!<alves Ribeiro Borralho dife
rentemente expostas por falta de ~spa!<o, 
nao foram consideraclas pele jUri. 

o Sr. Jolie Robertson ganhou 0 pre
mio olferecldo pelo Sr. Carlos Noronha 
cinco mil reis em ouro, e ao Sr. Sousa Nu
nes cowberam as medalhas artistica e de 
mertto, respectivamente oferecidas pelo 
Sr. Jaime Reis de Almeida e Dr. Aroaido 
Brazi!.o. 

A colec!lao completa da revista NU
MUS, oferecida ;pela Sociedade Pertugue
sa de Num1smatica, e a medalha da mes
rna Sociedade, foram atribuIdas ao sr. 
Jorge Ribeiro Borralho. 

o jUri que, sob a presidencia do Sr. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalhe era 
constituIdo pelo S·r . Eng." Paulo Nunes 
e Sr. Henrique Mantero, quis manifestar 
o seu especial apre!lo a. Comissao Ol"ga
nlzadora, pel a inlciativa a que se abalan
!lOU, e que com tanto brilho levou por 
diante, e esta atitude e a mais formal 
confirma!<ito da fa:lta de fundamento des 
receios previos que pO'I"'Ventura a tivessem 
assaltado. 

Ests. de parabens a Numismatica na
cional, esta de parabens 0 Clube Fllateli
co de Portugal - que, por ironia do de'l
tino, teve a honra de acolher nas suas sa
las os ex,positOTes - e esta de parabens 
a Comissao Organizadora da Exposi!<lio. 

QUe a sombra tutelar do mestre ora 
homenageado ruio deixe de acompanhar 
esta meia dlizia de entusiastas, e que 0 
exemplo frutifique onde 0 chao permita 
frutos colhidos com menos labor .. . 

Carlos Sem Medo 

MEDALHA COMEMORATIVA 
DO CE!NTENARIO DO PROF. DR. 

LEITE DE VASCONCELOS 
A Sec!<ao iNumismatica do Clube Fila

telcio de Portulgal, dentro do plano das 
comemora!<oes do 1." Centena.rio do Nas
cimento do, Prof. Doutor iLeite de Vascon
celos, mandou cunhar, em ouro, prata e 
cobre, uma medalha de aito valor artfs
tlco, que lVem sobremodo enriquecer a nu
mismatica portuguesa. Ounharam-se 50 
medalha'l em cobre, igual niimero em pra
ta e cinco em ouro, nlimeros limltadissi
mos, que multo contribuirAo para aumen
tar 0 int,eresse a. volta desta pe!<8. 

A gravura qUe inserimos reproduz 0 
anverso da medalha, cuja deseri!liio e a 
seguinte: 

ADverso>: Na ol"la, a legenda, que co
me!<a do lado esquerdo: DR. JOSl!l LEIT!E 
DE VASCONCELLOS, no exergo 1858-
1958. Ao centro: busto do Dr. Jose Leite 
de Va'lConcellos, voltado a. esquerda. 

Reverso: Dentro de uma fina coroa de 
louros, Ugada em ,balx.o por urn la!lo, a 
inreri~a.o em 7 linhas: HOMEN'AG®MJDA 
SEOQA.O NUMISMATICAJdo C. F. P . 
AO/liN-SIGNE PROFESSORJDR. LEITE 
iDE VASOONOlilLLOS/iNO r aENTENA.
RlO/iDO SEU NASOIIMiENTO. 

DiA.metro;: 39mms. Peso: em cobre, 
19,5 grs.; em prata, 23 grs.; em ~Uro, 

42,2 grs. Toque da praota: 900. 

o JANTAR DE ENCERRA· 
MENTO DA EXPOSIQAO 

No restaurante tiplco <A Severa~ , 
realizou-se 0 jantar de encerramento da 
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o Sr. Ant6nio iFerreira Diogo foi ga
Iardoado com medalha de prata dourada 
(1.0 premIo), havendo qUe citar, na sua 
colecgao, a serle de Duro de D. Luis, e 0 

estaJdo do material exposto - moedas a 
flor do cunho, ou nO'Vas, na sua quase to
taUdade. 0 juri tera prestado homenagem 
ao- coleccionador que atingiu urn dos ob
jectivos mals dificeis na numismatica: a 
perfeigao uniforme das moedas colecco
nadas. 

o Sr. Jose OI!lveira de Sousa Nunes 
reeebeu a 3." das rnedalhas de ;prats: doi
rada (1.0 premIo). iNa sua eolecgao do 
Continente (1862-1958) faltam apenas 16 
moadas, cujas reprodugoes em gesso apre
sentou. Sao de citar, pela sua raridade, 
entre outras, as moedas de 10.000 reis 
ouro, 1888, 0 vintem de 1870, e 0 .tostao de 
1881. Dentre os e~saios, contam-se 0 de 
500 reis-bronze 1864, 20 rets, niquel, 1903, 
e 5.000 rela de prata de 1895. 

A assinalar, 0 facto de estarem expos
tos os dois iinicos exempl/:!.res conhecidos 
deste ensaio. 

A rnedalha de prata - 2.0 premio de 
Numismatica, fo·i atribuida ao Sr. Ant6nio 
Afonso Pinto, cabendo mengoes honrosas 
com medalhas as colecgoes d08 Srs. Elias 
Motta Gtrao, Jaime Refs de Mmeida, Dr. 
Joaquim Pedro Durao LeitB.o e Joao Car
penter Robertson. Nao Be compreende 
bern como este ultimo expositor foi rele-

gado para esta classificagB.o, especialmen
te se compararmos 0 material que expOs 
com 0 do 2.0 elassificado. iMas como teve 
outras compensag(les, e de crer e aceita
-se, afinal, a decisAo. 

Neste grupo !Ie colecgoes, aparecem 4 
moedas de 50c. - 1925, data ate ha pouco 
desconhecida; 0 Sr. Robertson da-nos a 
novidade dos X rets -1866, dos Agores 
(2 exemplares), e do 5 centawos de 1924-
Angola. 

Expuseram, ainda, os Srs. Drs. Cesar 
Antunes e ,Carlos Alberto Cardoso Ribei
ro, este iiltimo dando a sua participagao 
a forma de uma hist6ria contada com 
moedas. 0 tema escolhido - As normas 
·basicas por qUe deve ,rege~se 0- coleccio" 
nador de moedas- de cunho aeentuada
mente dtda.ctico, e tratado de modo aces
s[vel e original, merece ser poste em des
taque. 

o primeiro premio da Medalhlstica n!io 
fol atribuido. 0 segundo premIo coube ao 
Sr. Jose Oliveira de So~sa Nunes, e 0 3.0 
ao Sr. Dr. Desar Antunes. A participagAo 
deste ultimo, mais numerosa mas menos 
homogenea, tera. talvez levado 0 juri a 
preteri-Ia, embora as opinioes estejam di
vididas quanto ao merito relativo de am
has. 

Ao r. Joao Carpenter Robertson, foi 
atribuida uma mengao honrosa com me-
dalha. ' 

As duas mals lovens visitantes da exposiCjiio, 
filhinhas do sr. Jorge GonCjalves Ribeiro Bor
ralho, junto de uma das vitrines de seu pai. 

constltulu notavel €Xlto 

a 1.a €XpOSlcao numlsmatlca 
00 ClUB€ ~ll"t€llCO Oe pOQtuCjal 

de homenagem 00 Prof. Doutor 
LEITE DE VASCONCELOS 

No dia 26 de OutUibro, como previa
mente hSNla. sido determinado, teve lugar 
a inauguragao dB, d.' Exposigao Numis
matica do Clube iFilatelico de POl1tuga:b 
(-Secgao Numtsma.tica), em homenagem 
ao sabio Professor Dr. Jose Leite de Vas
concelos, pBtra solenizar a passagem do 
centenario do seu nascimento. 

Sob a presid~ncia do Presidente 
do Clube Filatelico de Portugal, Sr. Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, e com a 
presenga de numerosa assist~ncia, entre 
a qual muitas senhoras, ireaI1zoU-se a ce
rim6nia da inauguragao da exposigAo nu-

. mismatica seima referida. Fo! .brilhante e 
revestiu alto significado" marcou uma 
etapa na vida clubista, foi uma demons
tragao de vitaUdade assoclativa, e, por 

lsto bem merecem os componantes cia ea
mis~ao organizadOO'a de Itao interessante 
manife'ltagao cultural, o's eXipositores 
avangado:s, medios ou principiantes, pela 
sua vallosa colaborag8.0, e todos quantos, 
pelo seu trabalho, muitocontribuIram pa
ra tao ,bela rea:lizagB.o, que marcara, esta
mos disso cel1tos, posi~ notavel nos 
anals do nosso ClUibe. 

Nao devemos esquecer, e se tal aeon
tecesse serla falta imperooavel, as ofertas 
de vaUosos premIos, pelos Ex.mos Senha
res Carlos de Noronha, Dr. Arnaldo Bra
zao, Dr. Pedro Batalha Reis, Engenheiro 
Ferraro Vaz, de um an6nimo, da Socleda
de Portuguesa de Numlsmatica,. da C88a 
A. Molder, e mala uns ilotes de moedas de 
diversos expositores. Assim se associaram 

Um aspecto da ExposiCjao 
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A Comissao Urganizadora 

ao. organizadores e aos expc>sitores, para 
darem mals Ibrilho a.o alto sLgnfficado 
deste certame que rprincLpiou por ser urna 
asplrB.!;8.0, e se tornou nota.vel reaIlzagao. 

Ha que S8Jlientar, e muito merecida
mente, as casas co·mercla1s da especiali
dade, A!melda, BaStos, Piomblno & C.", 
Montenegro Chaves & C.", LeI.", J. Burnay, 
Ld.· e Casa A. Molder, pOl' oferecerem a 
sua publicidade para 0 catMbgo da expo
slg8.o, um elegante e bern apresentado fas_ 
ciculo, que, de futuro, constituira uma pe
ga rara da Ibibllograiia numismAtlca por
tuguesa. 

Os lVisitantes qUe acorreram, e entre 
eles alguma.s figuras notaveis do noBSO 
meLo nurnismatico e flIatellco, logo se 
espalharam pelas salas ocupadas POI' na
Ve vltrines, graclosamente cedidas pela 
AdminLstragAo da Casa ds: Moeda, que, 
por esta e muitas outras razoes, e mere
cedora dos maio'res enc6mios par tao pres_ 
tante auxillo. Alem das vltrines, alnda al
gumas mesas foram adaptadas ao fIm em 
vllfta, dada a gra.nde quantidade de ma
terial apresenJtado. 

As 3 secgCIes de qUe Be compunha a 
exposigao, Numismatlca, iMedalhlstlca e 
TesseroIogia, corurtituiram nota.vel con
junto, cada qual no seu camrpo. Havia 
beleza nos exemplares apresentados, al
guns raros, e muitos de grande valor. Mas 

a este aspecto Be referira outro redactor, 
e dos mais dlstintos, deste Boletlm. 

A.B. 

AS P ARTICIPAQOES DE NUMI8-
MAT I C A, MEDALHfSTICA E 
TESSERELOGIA, E OS PREMIOS 

ATRIBUfDOS 
A EXiposigA,o Numisma:tica, organizada 

pela Secgi!.o respectiva do Clube Fils:tellco 
de Po-rtugal, excedeu os OIbjectivos dos 
:-eus organziadores. Pre<tendeu-se home
nagear 0 Prof. Doutor Leite de Vasconce
los, no 1.· CentenArio do seu nascimento, 
e pode wfirmar-se, ao contrB.r1o· dos receios 
expressos no proprio ca:talogo da Expos!
gao, qUe a homena:gem em Dada diminui 
nem 0 homena:geado nem os que Ihe ren
deram prelto de admlraglio, pelos altos 
servlgos que prestcu a. cultura pontuguesa, 
·neste sector entA.o pouco ex;plorado. 

Ressaltava das a.firm~es ds: Comis
sao Organizadora, como qUe urn receio de 
arpresentar colecgoes que, pela sua modes
tia, 0I\l peIa limitagao do tema - desde 0 
reinado de D_ Luis I ate a. actua:lidade
pudessem suscitar comentarios de menos 
aprego por parte das entidades que, por 
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forga das colecgCles que possuem, e da eg
peclailzagao adqu1r1da, sao tidas como 
grandes na numlsmAtica rportuguesa. 

1sso nAo a:conteceu, jA porque e"ses 
recelos eram urn COlIlQ que complexo, sem 
ram') de ser ja porque faltaria autoridade 
moral para ~r1ticar uma iniciativa que foi 
a unfca a vinga:r, havendo que chamaI' a 
atengao para 0 facto de ser absolutamen
te particular, e sem qualsquer intuitos 
comerciaiS. 

Outro aspecto de particular realce, que 
nao pode deixar de ser apontado, e a qua
lidade de s6cios do Clube Fila.tel1co de 
Portugal, comum a todos os expositores, 
nos termos do Regulamento. 

Segundo 0 Catalogo, os catorze expo
s'tores agruparam-se em trb secgoes: 
Numi~atica, iMedalhlstica e Tesserolo
gia. 

Os expositore'J. de moedas, em niimero 
de treze, estavam, por assim dizer, dlvi
dido.s em t-~ grupos distintos : 0 dos es
peciallstas de pravas e ensalos, 0 das co
lecgoes 'geraJs de notavel grau de adianta
mento, e 0 dos principiantes. 

Ao Sr. JOl"ge Gongalves RIbeiro- Bor
ralno, coube 0 1.· premio do Salao, com 
felicitagCles do juri, pe1a sua magnifica 

colecgao de ensalos e provas (D. Carlos 

A senhora de Dr. Vasconcelos Carvalho e 0 sr. 

Dr. Ant6nio de Figueiredo, ouvindo explica .. oes 
do distinto numismatll sr. Dr. Durio Leitio 

ate a actualidade), e pelo conjunto de 
moedas do· seculo XX, apresentadas em 
est01os. Sao de citar especlalmente os en
saios em prata des cinco mil reis-ouro de 
D. Carlos., e em cupro niquel dos cinco 
escudos Duro da Republica - 1920, bem 
comQ 0 centavo· de 1922, a unica (?) das 
duas moedas conhecidas desta data, que 
se encontra em Portugal. Dois ensaios em 
chumbo de moedas destinadas RO' Ca:bo 
Del'gadO--lMogambique, sao tamMm tldas 
como Unlcos. 0 Sr. BorralhJ recelbeu, e 
bem, uma medaLha <le rprata doirada. 

A pa.rticipagao do Sr. Capitao SId6nfo 
Bessa Pais deve ter delxado 0 jUri emba
ragado: Por urn lado, a categOTla Inegavel 
do material eXiposto, por outro·, a neces
sdlade de gaJlardoa'r as colecgoes gerais 
apresentadas. Foi-lhe atribulda a medalha 
de tombaque, 3 .· premio de Numlsmatlca . 
E que seja por amor do desenvollVlmento 
da numi"matica geral. 

C1taremos ao acaso - a escolha e dlfl
cll, senao lrnpc..sswel - os ensalos unlface, 
em estanho, do reinado de D. Luis I. 

As colecgoes .gerais qUe a:presentaram 
a sequMcia das moedas emitidas desde 
1862 ate a. actualidade, receberam, como 
lhes competia, a malor c6pla de recom
pen·sas. 

Os membros do juri, srs. Dr. A. J. de Vescon
celos Carvalho, Eng. Paulo de Lemos e Henrl
que Mentero. Ao lado, 0 expositor sr. Jorge 

Gon .. elves Ribeiro Borralho 
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A Comissao Urganizadora 
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o Sr. Ant6nio iFerreira Diogo foi ga
Iardoado com medalha de prata dourada 
(1.0 premIo), havendo qUe citar, na sua 
colecgao, a serle de Duro de D. Luis, e 0 

estaJdo do material exposto - moedas a 
flor do cunho, ou nO'Vas, na sua quase to
taUdade. 0 juri tera prestado homenagem 
ao- coleccionador que atingiu urn dos ob
jectivos mals dificeis na numismatica: a 
perfeigao uniforme das moedas colecco
nadas. 

o Sr. Jose OI!lveira de Sousa Nunes 
reeebeu a 3." das rnedalhas de ;prats: doi
rada (1.0 premIo). iNa sua eolecgao do 
Continente (1862-1958) faltam apenas 16 
moadas, cujas reprodugoes em gesso apre
sentou. Sao de citar, pela sua raridade, 
entre outras, as moedas de 10.000 reis 
ouro, 1888, 0 vintem de 1870, e 0 .tostao de 
1881. Dentre os e~saios, contam-se 0 de 
500 reis-bronze 1864, 20 rets, niquel, 1903, 
e 5.000 rela de prata de 1895. 

A assinalar, 0 facto de estarem expos
tos os dois iinicos exempl/:!.res conhecidos 
deste ensaio. 

A rnedalha de prata - 2.0 premio de 
Numismatica, fo·i atribuida ao Sr. Ant6nio 
Afonso Pinto, cabendo mengoes honrosas 
com medalhas as colecgoes d08 Srs. Elias 
Motta Gtrao, Jaime Refs de Mmeida, Dr. 
Joaquim Pedro Durao LeitB.o e Joao Car
penter Robertson. Nao Be compreende 
bern como este ultimo expositor foi rele-

gado para esta classificagB.o, especialmen
te se compararmos 0 material que expOs 
com 0 do 2.0 elassificado. iMas como teve 
outras compensag(les, e de crer e aceita
-se, afinal, a decisAo. 

Neste grupo !Ie colecgoes, aparecem 4 
moedas de 50c. - 1925, data ate ha pouco 
desconhecida; 0 Sr. Robertson da-nos a 
novidade dos X rets -1866, dos Agores 
(2 exemplares), e do 5 centawos de 1924-
Angola. 

Expuseram, ainda, os Srs. Drs. Cesar 
Antunes e ,Carlos Alberto Cardoso Ribei
ro, este iiltimo dando a sua participagao 
a forma de uma hist6ria contada com 
moedas. 0 tema escolhido - As normas 
·basicas por qUe deve ,rege~se 0- coleccio" 
nador de moedas- de cunho aeentuada
mente dtda.ctico, e tratado de modo aces
s[vel e original, merece ser poste em des
taque. 

o primeiro premio da Medalhlstica n!io 
fol atribuido. 0 segundo premIo coube ao 
Sr. Jose Oliveira de So~sa Nunes, e 0 3.0 
ao Sr. Dr. Desar Antunes. A participagAo 
deste ultimo, mais numerosa mas menos 
homogenea, tera. talvez levado 0 juri a 
preteri-Ia, embora as opinioes estejam di
vididas quanto ao merito relativo de am
has. 

Ao r. Joao Carpenter Robertson, foi 
atribuida uma mengao honrosa com me-
dalha. ' 

As duas mals lovens visitantes da exposiCjiio, 
filhinhas do sr. Jorge GonCjalves Ribeiro Bor
ralho, junto de uma das vitrines de seu pai. 

constltulu notavel €Xlto 

a 1.a €XpOSlcao numlsmatlca 
00 ClUB€ ~ll"t€llCO Oe pOQtuCjal 

de homenagem 00 Prof. Doutor 
LEITE DE VASCONCELOS 

No dia 26 de OutUibro, como previa
mente hSNla. sido determinado, teve lugar 
a inauguragao dB, d.' Exposigao Numis
matica do Clube iFilatelico de POl1tuga:b 
(-Secgao Numtsma.tica), em homenagem 
ao sabio Professor Dr. Jose Leite de Vas
concelos, pBtra solenizar a passagem do 
centenario do seu nascimento. 

Sob a presid~ncia do Presidente 
do Clube Filatelico de Portugal, Sr. Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, e com a 
presenga de numerosa assist~ncia, entre 
a qual muitas senhoras, ireaI1zoU-se a ce
rim6nia da inauguragao da exposigAo nu-

. mismatica seima referida. Fo! .brilhante e 
revestiu alto significado" marcou uma 
etapa na vida clubista, foi uma demons
tragao de vitaUdade assoclativa, e, por 

lsto bem merecem os componantes cia ea
mis~ao organizadOO'a de Itao interessante 
manife'ltagao cultural, o's eXipositores 
avangado:s, medios ou principiantes, pela 
sua vallosa colaborag8.0, e todos quantos, 
pelo seu trabalho, muitocontribuIram pa
ra tao ,bela rea:lizagB.o, que marcara, esta
mos disso cel1tos, posi~ notavel nos 
anals do nosso ClUibe. 

Nao devemos esquecer, e se tal aeon
tecesse serla falta imperooavel, as ofertas 
de vaUosos premIos, pelos Ex.mos Senha
res Carlos de Noronha, Dr. Arnaldo Bra
zao, Dr. Pedro Batalha Reis, Engenheiro 
Ferraro Vaz, de um an6nimo, da Socleda
de Portuguesa de Numlsmatica,. da C88a 
A. Molder, e mala uns ilotes de moedas de 
diversos expositores. Assim se associaram 

Um aspecto da ExposiCjao 



AINDA 0 SELO DE S. TEOT6NIO 

Ainda sobre 0 famose selo de S. Teo
t6nio, pu:blicou 01 cDiario TIustrado> mals 
o seguinte artigo, que, com a devida ve
nia, transcrevemos : 

«Do DOSS() oolaborador Lopes Rodri
gues, recebemos mais uma c.a.rta. sobre a. 
emIsslio dos selos de Silo Teot6nio em que 
nos a.firrna: «Esteu a. enClmtrar ta.ntas 
traJJlllCri!)oes dos mens a l'tigos acerca. do 
Sao Teot6nio de Barata. Fayo, publlcados 
no «DI6.rio Dustrado?>, que me perroito 
envlar-lhe malS urn Sao Teot6nio - pre
closs. escultura. em madeira, que a.ca.bo de 
encontraJ.· em Coimbra., uo Museu de Ma.
chado de Castro! Na ioonogra.fia. de SAo 
Teot6nlo, esta. p~ e preclosi88ima: 0 es
cultor apresenta.-no8 a Indumentaria de 
crizio, 0 atributo pessoal e a. mitra a08 

pes ... » 

UM OFICIO DOS C.T.T. 
En tretllnto, d ll Adm in :$trll c;lio-Gerlll do~ c. 

T. T. , e II ssinlldo pelo seu consultor IIrtfstico, 0 

p i nt~ r Mllrtins BII rll tll , recebemos, tllmbem, 0 

seguinte offcio, sobre 0 CIISO que revel~mos 
oportunllmente, nil s colunlls d o cDi,srio lIus-

-kIIdo»: 
Na minha qualidade de consultor arUs_ 

• tico dos C.T.T., costumo mandar a todas 
as pessoas que se mostram nisso interes
sadas e Se inscrevem (gratultamente, cla
ro ), nestes servi!<os·, circulares ilustradas 
noticiando 0 aparecimento de novas emis
soes. Junte! a. ultima delas uma nota em 
que aiirmava niio ter fundamento a noti
cia, vinda a publico, que dizia <estar er
rada> a emissiio St." IS!lJbel-Sao Teot6nio. 

·Chega, agora, ao meu conhecimento 
qUe 0 sr. Lopes iRodrigues, autor daquela 
aiirma!<ao, me trouxe, por aguele motivo 
as· colunas do «Dia.rio llustrado>. 

Esta Administra!<lio nao pede susten
tar discussoes em jomals. E, alem dlsso, 
a acusa!<ao feita e muito s erla para ser 
tratada em artigos de jomal, dlstancia
dos no tempo, e de dificll consulta em 
conjunto. 

Por isso nos prop~mos registar no nos_ 
so Guia Oficial, talvez s6 a partir do 
nlimero de Novembro (pois 0 de Outu
bro e'lta. no prelo), tudo quanto, de nosso 
conhecimento, Se tenha escrito ou venha 
a escrever-Se sobre 0 assunto . Qualquer 
pessoa que 0 deseje podera cOIlSultar 0 
Guia em qualquer esta!<ao de corre~o e 
vera. assim, com vagar e calma, se 0 sr. 
Lopes iRodrigues tern razao, como, aiirma. 
Julgo que esta ideia nlio deve desagra
dar-lhe. 

Entretanto, permito-me lembrarao sr. 
Lopes iRodrigues 0 s eu dever de provar 
as acusa!<oes feltas. A quem faz uma 
acu'la!<ao, sendo pessoa dlgna, compete 
prova.-la. E 0 .sr. Lopes iRodrigues fez tr~s 
acusa!<oes distintas, qUe ainda nlio com
provou: a de que JIouve <equivoco eviden
te> , a de qUe <nAo se admite Sao Teot6nio 
com a maqueta>, e a de que <a emissao 
eats. errada>. 

Sobre estas acusa!loe'l, fez considera
!loes pessoais que nao apoiou em qualquer 
base s6Uda. N6s temos todo 0 direito de 
exigir, e exigimos, provas fundamentadas, 
e nao opinioes pe'lsoais. Esperam01s essas 
provas, que, decerto, nao faltarAo, para 
analisar, discutlr e concluir. 

N. dll R. - Apenlls, um coment,srio: liS t>fir

mllc;oes do nosso coill borlldor continuam, t>fin lli . 

sem esclllrecimento concreto de parte des C .T.T. 

Niio basta dizer que determinado orgllnismo. 
qUllndo se trlltll de esclllrecer 0 publico, nlio 
pode mllnter polemiclI com o·s jornll 's; e neces

s~rio. nllturllimente, colocar os problemlls de 

fo rmll que os leitores sejllm informados dos er

ros, ou dlls verdades - e ,,6s, se nlio reglltell ' 

mos crlticlI'S, nlio nos esquecemos dos louvores 

- dos depllrtllmentos que foram crill dos, IIpe· 
nilS, pllrll seu interesse, pllrll 0 interesse pu

bl ico. 0 consultor IIrtfstico dos C.T.T. desloclI 

o problema. Restll-nos mllnter II nosSIl posic;lio . 
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Na sec!<ao de Tesserologia, foi-nos da
do 8Ipreciar urn variadIssimo conjunto de 
cedula'l municipals e particulares, notas 
de banco, ficllas, senhas e curiosidades re_ 
lacionadas com a circula!lao moneta.ria. 
Chega a parecer incrivel a varledade de 
cMulas 8Ipresentadas, Se atendermos ao 
Dlimero· limltado de participantes. 0 juri 
atrtbulu premIoa a.13 colec!loea que se es
tendem pelas quatr01 ·salas da exposi!lao, 
distlnguind(» com 0 2." premio (medalha 
de prata) 0 Sr. Dr. Amaldo Brazao com 0 
3." premI01 0 Sr. Joao Cal'penter Robert
son, e com men!<oes (medalhas de metal) 
os Srs. Ant6nlo Afonso Pinto e Dr. Ant6-
nio de Figueiredo', A s pavticipa!<oes dos 
Srs. Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro e 
Jorge GoIi!<alves Ribeiro Borralho dife
rentemente expostas por falta de ~spa!<o, 
nao foram consideraclas pele jUri. 

o Sr. Jolie Robertson ganhou 0 pre
mio olferecldo pelo Sr. Carlos Noronha 
cinco mil reis em ouro, e ao Sr. Sousa Nu
nes cowberam as medalhas artistica e de 
mertto, respectivamente oferecidas pelo 
Sr. Jaime Reis de Almeida e Dr. Aroaido 
Brazi!.o. 

A colec!lao completa da revista NU
MUS, oferecida ;pela Sociedade Pertugue
sa de Num1smatica, e a medalha da mes
rna Sociedade, foram atribuIdas ao sr. 
Jorge Ribeiro Borralho. 

o jUri que, sob a presidencia do Sr. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalhe era 
constituIdo pelo S·r . Eng." Paulo Nunes 
e Sr. Henrique Mantero, quis manifestar 
o seu especial apre!lo a. Comissao Ol"ga
nlzadora, pel a inlciativa a que se abalan
!lOU, e que com tanto brilho levou por 
diante, e esta atitude e a mais formal 
confirma!<ito da fa:lta de fundamento des 
receios previos que pO'I"'Ventura a tivessem 
assaltado. 

Ests. de parabens a Numismatica na
cional, esta de parabens 0 Clube Fllateli
co de Portugal - que, por ironia do de'l
tino, teve a honra de acolher nas suas sa
las os ex,positOTes - e esta de parabens 
a Comissao Organizadora da Exposi!<lio. 

QUe a sombra tutelar do mestre ora 
homenageado ruio deixe de acompanhar 
esta meia dlizia de entusiastas, e que 0 
exemplo frutifique onde 0 chao permita 
frutos colhidos com menos labor .. . 

Carlos Sem Medo 

MEDALHA COMEMORATIVA 
DO CE!NTENARIO DO PROF. DR. 

LEITE DE VASCONCELOS 
A Sec!<ao iNumismatica do Clube Fila

telcio de Portulgal, dentro do plano das 
comemora!<oes do 1." Centena.rio do Nas
cimento do, Prof. Doutor iLeite de Vascon
celos, mandou cunhar, em ouro, prata e 
cobre, uma medalha de aito valor artfs
tlco, que lVem sobremodo enriquecer a nu
mismatica portuguesa. Ounharam-se 50 
medalha'l em cobre, igual niimero em pra
ta e cinco em ouro, nlimeros limltadissi
mos, que multo contribuirAo para aumen
tar 0 int,eresse a. volta desta pe!<8. 

A gravura qUe inserimos reproduz 0 
anverso da medalha, cuja deseri!liio e a 
seguinte: 

ADverso>: Na ol"la, a legenda, que co
me!<a do lado esquerdo: DR. JOSl!l LEIT!E 
DE VASCONCELLOS, no exergo 1858-
1958. Ao centro: busto do Dr. Jose Leite 
de Va'lConcellos, voltado a. esquerda. 

Reverso: Dentro de uma fina coroa de 
louros, Ugada em ,balx.o por urn la!lo, a 
inreri~a.o em 7 linhas: HOMEN'AG®MJDA 
SEOQA.O NUMISMATICAJdo C. F. P . 
AO/liN-SIGNE PROFESSORJDR. LEITE 
iDE VASOONOlilLLOS/iNO r aENTENA.
RlO/iDO SEU NASOIIMiENTO. 

DiA.metro;: 39mms. Peso: em cobre, 
19,5 grs.; em prata, 23 grs.; em ~Uro, 

42,2 grs. Toque da praota: 900. 

o JANTAR DE ENCERRA· 
MENTO DA EXPOSIQAO 

No restaurante tiplco <A Severa~ , 
realizou-se 0 jantar de encerramento da 
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d ." Ex:po.si~o Numismatica do Clube Fl
latelico de Po,rtugab, para dlstribul"Ao 
dos respectivos· premios. 

Presidlu a senhora de Dr. Va'lconcelos 
Carvalho, qUe dava a dlreita ao sr. Hen
rique Mantero e senhora -de Dr. Ant6nlo 
de FigueIredo, e a esquerda ao sr. Eng. 
Paulo de Lemo'! e Ii senhora de Jorge 
Borralho. No's outros Iugares, lndistinta
mente, os restantes membros do Juri, ex-

Um trec:ho da 

posUore'! e dirigentes do Clube FUatelico 
de Portugal. 

No final do jantar, excelentemente ser
vldo, 0 sr. Dr. Vasconcelos Carvalho fez 
a entrega dos premios, e os ars. Dr. Car
doso Ribeiro, Jorge Borralho, Robertson, 
etc., leram quadras de SUa auto ria, en
quanto os artistas de cA Severa,. brinda
vam alguns dos presentes com os seus 
magnificos fados. 

assistinc:ia 

2 CRONICAS ' DO 

9iario 
Selos com margem de folha 

Quase nos chamaram louco, quando, 
ha cerca de oito anos, come~8.mos defen
dendo, e pouco depois publicamente, nes~ 
ta coluna filatel1ca, - os seloe com ma.r
gem de folha, em unldades ou, principal
mente, em qua.dra", e de preferfulcia com 
duas margens, margens ~e canto de folha. 

Estas margenB, em regra completa
mente ibrancas, servem de mol dura aos se
los, fazendo-os destaear muito ma1s. Por 
vezes, contudo, tal'! margens v~em a.u
mentada a sua beleza e 0 seu interesse 
pela impressAo de determinados desenhos 
ou dlzeres: as datas das emi'lsOes, don-de 
os ccolns dat~·,. franceses; as burllagens 
ou as indlca~Oes das chapas, ou ainda dos 
gravadores e das maqu1nas, de alguns se
los portugueses; a indlca~Ao do nUmeI'o de 
selos de cada folha, em muUos selos bra.
sUelros e espanhols; e a s modernas ban
deletes dos belos e dlsputados selos de Is
rael. 

Hoje em dla, generalizou-se a pre!erful
cIa dos filatellstas pelos selos ou quadras 
'com margens de ca.nto de folha. De tal 
modo, qUe alguns fUatellstas ja s6 com
pram selos modernos com tais margens. 
Pelo que longe nll.o vira 0 dla em qUe os 
aelos com maJ'lgens Se comprem a PTe!<os 
multo superiores aos do'! mesm03 selas, 
sem elas. - V. C. 

Val salr a Lista de O(ertas n." 8. res
peitsnte a Desportlvos. Fauna. Flora. 

R.A.U. etc. (Envla-se gratis.) 

Grande varledade de Portugal. Ultra
mar. DE8PORTIV08. Fauna. Flora. 
etc .• (omecendo Igualmente AS 'OLTI
MAS NOVIDADES aOB melhores pre-

cos. 

C.Wogo YVERT 1959 300$00 
C.lll/ogo Simae. Ferrelr. eEl. S"n/o. " 

27$50 rpr.~o do. edilD,e.) 

Coimbra Filatelica 
RUA DA SOFIA 23 1.0 

COIMBRA PORTUGAL 

Os selos e OS carimbos romenos 
de Eduardo Cohen 

Eduardo Cohen, um dos dois ou t~s 
malores fUa.telistas portugueses, e p~ui
dor do verdadelro tesouro constltwdo pela 
malor colec¢o de selO's da Romenia, de 
todo 0 Mundo. 

Ora a Romenta. vai realizar, bI'evemen_ 
te, uma grande ex:posl~Ao fllatelica, e aca_ 
ba de enviar um extraordinario e honro
sissimo convite a Eduardo Cohen, n!i.o s6 
para partlclpar com a sua. colec~ll.o, mas 
tambem com a sua pessoa, com todas as 
delpesas pagas, e com recep~ll.o e outras 
gentilezas de categoria minIsterial . . . 

Fel!lzmente que Edua.rdo Cohen, verda
deiro' principe da fllatella, anda nesta al
tura aladigadlsslmo, e parece que mwto 
mads com os selos. do qUe com os petro
leO's, pelo que, lnfeUzmente para a expo
sl~ll.o fUatelica rom en a, senao mesmo para 
a iRomenia, aquela famosa. c )lec~ll.o do 
nosso querido Amigo nll.o salra de Portu
gal ... Ira paJ'la 0 ·ano Ii Ademanha, -mas 
Ii Ocldental, claro ... 

Estavamos para come~ar a escrever 
esta agradasvel noticla para O's nossos lel
tores, quando receberrfos uma carta de 
Eduard:! Cohen. Nll.o wopriamente uma 
carta, mas um precloso lote de cartas: 
mela dUzla de cartas prafUa.tellcas, com 
carlmbo'l romenos, dois deles vermelhos; 
um'a carta prefUatellca da Alemanha para 
a Rom'enla, passando pela Austria, com 08 

respecMvos carlmbos; e uma outra da 
Grecla para a Rllssia, passando pela AUS
trIa, tambem com os respectlvcs carim
bos. 

Grati~slmos. pela gentileza da ofer,ta, 
devemos confe~ar, todavia, que ela nos 
nll.o surpreendeu: De um principe da fUa
teUa, s6 podIamos receber uma oferta 
principesca. - V. C. 



COM A 

SACOR 
SURQIU UMA NOVA REDE DE 

POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTiVEIS LUBRIFICANTES 

AO SERVI~O DO AUTOMOBILISMO 

SELOS, SELINHOS & SELOES ... 

MAQUINA QUE DAVA 
SELOS A MAIS ... 

BORDEUS, 10 - Uma maquina de ven
der selos instalada na esta!;8.0 de caminho 
de ferro' desta cidade, turnou-se subita
mente generosa. Por caila moeda de vinte 
francos introouzida, a maquina «dava:. 
cinco selos daquele valor. Antes das auto
rldades terminarem com a «deswfa.ro:., a 
'1lmpatica deu, por sua alta recrea!;llo, 205 
selol! a mals. - ANI. 

SELOS PORTUGUESES COM 
ERRO DE DENTEADO 

Do nosso prezado colL'36cio sr. Felix 
da Costa llha, distinto fllatellsta de AI
coentre, recebemos a genUI oferta de urn 
bloco de .sels selos ila taxa de E~c. 1$00, 
da serle comemoTativa do Centenario dos 
Caminhos de Ferro de Portugal, com mar_ 
gens de canto de folha, e duplo denteado 
na ul'tima fila horizontal. Sine eros agra
decimentos por esta bela pe!;a. Be ela 
aparecesse na Inglaterra ... 

~ . . 

UM SELO POR 224 
CONTOS 

LONiDRES, 14 - Urn selo negro ca
nadiano de 124 dinheiros, carlmbado, e 
emitido em 1851, foi vendido em Londres 
pela cifra «record:. de 2.800 lIIbras. 

Urn outro selo igual, carimbado, fol 
v&ndido por 2.000 Ubras . - R. 

SE['OS, CAVIAR E 
CHAMPANHE ... 

o Shananhan',s val reallzar 0 seu pri
melro 1e118.0 da serie - pomposa mas me
recldamente - denominada dos «MIliona
rio;:;:.. Qualquer coisa de fantastico. Como 
palida 'iilela, seja dito que mw de dois 
ter!;os do precioso catlilogo silo ocupado8 
pelas gravuras. . . Selos classicos, novos, 
da Fran!;a, Espanha, SUi!;a, estados ita-

(Continua nil peginll seguinte) 

UM ERRO NOTA VEL 
DE ISRAEL 

·················· .. i· .. · .. ·········· .. ···· .. ·:····· .. ·· .............. .. . . 

t~ 
No 1e1lao de 24 e 25 de Novembro, 

da famosa casa H. R . Harmer Ltd., de 
Lonilres, sera vendido urn blaco de onze 
selos de urna ilas illtlmas series de Israel, 
com urn erro verdadeiramente notAve!. ';"','V' . . ..................................... 

: : 

I 1 
·1························· iW_~~--... 

Reproduzlmos ·tal pe!;a: 
Parte deste bloco llustrou urn artigo 

do «Stamp Collecting:., em !Malo passado. 
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lianos, Romerua, Inglll)terra, etc., etc. 
mUitos deles em folhas inteiras ... 

',"", .. n t 

" M III I 0 N A 18 E ' S H 

, ... \u. 

"""" ~ ... "" U*D "*'I.\ • .IIt ,..,. .... ro. r 
u ....... 1.fJIII lf'l" .\-w ..... "''"'' 

........ _h_ .. 4 .... ' . ... ·' 

""" -._"" --- "'- -_ .. ... l000.--..I ''' .. , ...... 

A culminar este leiliio para Miliona
rios, - uma festa mil1ontiria, ofereclda 
aos seus c,onvidados pelo revolucionario 
Shananhan's, de Dublin: Baile com uma 
orquestra famosa, variedades por grandes 
artistas internacionais como Jean Sablon 
ele1!liio de <,Miss Filatclta 1958:., - e um~ 
ceia com caviar e champanhe, do fran-
c@S ••• 

Quem quere vir dai connosco ao lellao 
dos <Millonarios:.?! ... 

Anuncie no 

SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos vartos colecclonadores 
que pretendem relacionar-se com colee
cionadore9 portugueses, entre eles: 

BURIRI GIANm - Via Plana, 24 -
l,VIlliio - Its.lia. 

LORENZO V AZQUiEZ - Calle Carta
gena, 73 - Bajo - iMadrid - iEspanha. 

J. C. ARCHER - 12 Hatfield Court-
1833 Park Road - Calgary - Alberta -
Canada. 

PASQUALE ANTONACOHIQ-7 !Ouer 
A,venue - Staten Island - U.s.A. 

WILHElJM KOTTERITZSCH - Gil
bachstr. 20 - DusseldOJrf - Alemanha. 

YOSmYKI ONAHA - 1462 Owase 
Kamatura - .Ka.nagawa - Ken - Japiio. 

VICTOR C. YEI - 587 Riversid Drive 
- New York 31 - U.S.A. 

DOUGLAS M. SWlSHER JR. - 1818 
Lakeview Road - Clearwater - Fl6rida 
- U.S.A. 

Estes endere!;os sli() indicados sem 
compromisso nem respoDBabilidade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are ·given w.ithouth 
engagement nor responsabillty our part. 

Ces adresses sont donnees sans enga
gement ni respoDS8Jbillte de notre part. 

CLUBE 
BOLETIM 

FILATELICO 
DO 

DE PORTUGAL 
A MAlaR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA! 

A DE MAlaR TIRAGEM! 
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAlaR EXPANSAO! 

C ______ m __ a __ ~ __ c ___ O __ ~ __ 1_1 __ 1_a _____ ) 

PORTUGAL 

MARCAS DE DIAS NUM1!:RICAS 

Setembro de 1958 - Manobras Mill
tares em Santl;L Margarida - 3 e 25. 

MARCAS DE DIA COM LEGENAS 

«Congresso:. - Usado .pelo Posto dos 
C.T.T. no Pavilhiio da Feira das IndUs
trias Portuguesas em Belem, durante os 
VI Congressos Internacionais de Medicina 
Tropical e de Paludismo, em Setembro 
de 1958. 
Confe~ncla da Propriedade Industrial 

, Lisboa - Posto de correio junto da 
Conferencia, instalado no PavilhA.o das 
Industrias Portuguesas em Belem - Uti
lizado desde 6 ate 31 de Outubro de 1958. 

CARIMBOS. I)E 1." DIA DE 
CmCULA9AO 

Santa Isabel-Rainha e S. Teot6n10. 

Lisboa - Porto - Coim'bra - 10 de 
Julho 1958. Desenho identico para. as tr6s 
cidades. 

VI Congressos Internacionais de Medi
cina Tropical e de Paludismo 

~SSOS/~t: 
~Lffi.~ 
g~~l~ 
cn:t ~ ... 0 
o~.- til err go 
~ 4·SET·1958 ~~ 
'~"'~"o o~~ 
'c~rfS~~ 

Lisboa - Porto - 4 de Setembro de 
1958. 0 desenho e id~ntico para as duBS 
cidades. 

MOQAMBIQUE 
CARIMBOS DE 1." DIA DE 

CmCULAQAO 
Sextos CoOgress08 Internaclonais de Me

dicina Tropical e de Paludismo 
Louren!lo Marques - C.T.T. - 18.9.58 

- 14 H. 
o carimbo e identico ao utilizado para 

o selo da Expqsi!llio de Bruxelas. Ver 
abaixo. 

Exp08i!;iio Internacional de Bruxelas 

Louren!lO Marques - C.T.T. - 8.10.58 
- lOR. 

ViECAS 
O~zembro,4S-3t 

LIS BOA 



o QUE EU TERIA DITO 

na 3.a Exposi~ao Filatelica do Barreiro 
DO DISTRITO DE SETuBAL 

Coilifesso que era rn1nha .!.nten¢o pro
ferir algumas palwvras durante a solene 
inaugura!too da 3.' E~i!tlio Filataica 
do Barreiro, 1.& do Distrito de Setubal, 0 

que 56 DAo f1z par me .ter a.gradado 0 que 
entao auvi, e :para nIio demorar escusa.da
mente aquele acto. 

Se tlvesse usado da pai8IVra, eu teria 
saudado como decano dos filateHstas do 
Barreiro, 0 Governador CiviL de Setubal, 
sr. dr. iMiguel Bastos, 0 presldente do CIu
be Filatelico de Portugal, sr. dr. Vascon
celos Carvalho, as autortdades locals, os 
expositores e todos os presentes. 

E ainda nessa qualidaOe de a mals an
tigo .filatellsta do Barreiro, eu terla lem
.brado que comecei a juntar selos M. qua
renta e cinco anos, e que :ma.is tarde, em 
1930, me tornei coleccionador de facto, 
quando no Barreiro s6 havia outro, infe
llzmente ja. falecido, e numa: altura em 
que os colecc:onadores de selos eram con
siderados cmalucos:. ... 

Tempos depois, em 1943, fiz parte, com 
os Dr. Guilherme Rodrtgues, Dr. Ant6nio 
Santos Almeida, Joao Monso Tavares e 
Jose Rodrigo Dias Ferreira, da Comlsslio 
Organizadora do cC1ube Fllatelico de Por
tugal:., cujas primeiras reuniOes, dez a 
quinze, 'Be efectuaram no sa:lao do V an
dar do cOaife Chave de Ouro>, em Lieboa. 

Meses decorridos, efectuou-se a assern
bleia para elei!too dos prtmeiros corpos 
gerentes, no cGremio Mentejano>, hoje 
c:Casa do Alentejo:. , com a presen!ta de 
uns dez indlviduos. Fiz parte das direc
!tOe'! do Clube, nos anos de 1944 a 1946. 

Em tlio 'boa hora foi lan!tada a semen
te desta agremia!tao, que ela, presidida 
desde ha. sels anos pelo Uustre fUatellsta 
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, tern hoje 
uma excelente sede na Avenida AJrnirante 
Rei'!, n.o 70, em Lisboa, possui uma no
ts,vel revista mensal da especialldade, das 
melhores de tod~ omundo, e tern uma 
massa associatlva com cerca de tr~s mil 
e quinhentos s6cios, en.tre os quais mul-

Par 

A. B 0 R G E S 0 E B R ITO 

tos proo;essores universitartos, antigos 
ministros, altas patentes do Jllxerclto, 
etc., etc .. 

Isto terla eu dito, e teria tambem re
cordado que a 1." EJqJosi!tao Filatelica do 
Barreiro se realizou de 19 a 22 de Malo 
de 1955, no sallio da bLblloteca do cLuso 
Futcllol Clube", apenas com dais exposi
tores. 

A 2." Exp09i~ao Filataica do Barreiro, 
ja com doze expositores, realizoU-Be de 12 
a 20 <le Maio de 1956, no sa.lAo do 1.° a.n
dar da c:Sociedade os iFrancese» . 

Esta 3.', agora inaugura<la, englQba 
dezanove expositores, alem de cinco d.os 
malores fllatelistas portugueses, na Classe 
de Honra. 

Terla t'ecordado ,tudo isto, e tanto para 
fazer justi!ta '8. todos, porque todos a me
recem, como talI1lbem para que tais factos 
Be nao esque!tam, e sejlllID pequenas ache
gas para a h1st6rta, que a'Lguem queira 
fazer urn dia. 

·Mas nlio terta terminado estas minhas 
simrpiea pala.vra'!, sem dizer qUe quando, 
ern 1956, fiz parte da Comissao Organiza
dora daquela 2.& E~osi!til.o, lamentei que 
os nossos C .T.T. nao nos tivessem auto
rtzado urn cBlrimbo comemorat1vo. 

,Facto que agora e ainda mals de la
mentar, porque esta exposi!til.o e malor e 
mais importante, de Ambito distrital, e os 
C.T.T., por vezes tao prontos em criar ca
rdmIbos comernoratlvos de somenos impor
tAnc1a, voltaramagora a t'oousar um ca
rtmbo comemorativ() desta eXiposi!tAo. l!l 
uma injust1!;a dos C.T.T. para 0 Barreiro 
e para a ja imrportante filatelia local e 
distrttal. Mas que, !fel1zmente, ern na.da 
diminu1u 0 brllho desta grande e magni
fica exposi!tAo, que muito nos deve orgu
Ihar a todos! 

m€R€Cla 

Da sec!tlio filatelica do. c:Diano da Ma
nha:., feita por urn cronista que escreve 
com -saber e com bl'ilho, mas com 0 indes
culpavel defelto de ... s6 escrever, fnat~li-

SELOS 
Grande «stock» de selos naciOo
na.ls e estrangeiros, a p~ 

especiats. 
S~rtes completas de «Motivos 

Desportlvos» • 
Material filatelico da melhor 

qualldade. 

Pe!ta a Revista FilateI1ca, que 
lhe enviaremos gmtuitamente 

Ramalho Guerra, 
R. Jollo daa Regras, 3-2.0-Dt." 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 

INSCREVA-SE S6CIO 
DO 

ClubeFilatelito de Portugal 
Avenida Almirante Reis, 7G-3.0 .. Dt.· 

LISBOA 

num s€lo 

caanente, de longe ern longe, - pedimos 
venia para transcrever a seguinte n6tula, 
cuja doutrtna fazemos no'BSa., embora na 
convic!tao de ·DAo ·ver reaUzada a respec
tiva sugestao. 

l!l que, nisto de selos, em Portugal, 
basta os indlviduos que SSJbem, ou que es
tao interessados no assunto (sem ser pe
los o,rdenadoo, claro ... ) lan!tarern uma 
ideia sensa.ta, - para a c:Sagre.s> ja nao 
-ter 0 selo que merecia ... 

Mas passemos a n6tula do c:Diarlo da 
lManhb: 

«Urn pais ma.rinhelro como 0 n0880-
quase nii.o tem assuntos navais na. sua fl
latella. Ha algumas s~ries de na.vegado
res': ha umas fig11ra8 que sao mala de 
conquistadores de terrttortos d() Ultramar 
do qUe de marinhe1ros, - como no caso 
de Afonso de Albnquerque -, e propria
mente assuntos marlnhos, como acontece 
com tantos outros paises com multo me
nores tradi~oes marlnheiras, nao exlstem. 

A «SagreS», lncontestAvelmente em 
todo 0 Mundo, um doe mals llndos nav10s 
de guerra, que acaba de reaJizar um feito 
notltvel- quaI: fol a vitoria da regata. 
Brest-1..a8 Pa.Im.as - flcava bern num selo 
de correio, e seria, agora que tantas colee
~iies especlais Be organlzam, e que os te
maticos estiio em mod&, uma boa forma 
de fazer propa.g,a.nda de PMtugal no es
trangeiro. 

Quando 08 barcos a vela fazem as SU8.8 

derradelra& Wag'ens, sam um belo do
cumento de uma ~poca, - om selo com a 
sllhueta elegante da «Sagres.». 



NXO ESQUE<;AM! """ 
NXO ESQUE<';AM! '" 

15 DE NOVEMBRO 
Com~amos a preparar 0 nosso 

Maior Leiloo de selos 
que tera infcio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958. 

Temos, desde ja, algumas colecC;5es que sao, (de longe), das 
melhores do mundo. 

AUSTRIA 
P AISES BALCANICOS 
COL6NIAS INGLESAS 
ESPANHA 
FRANQA 
ESTADOS ALEMA.ES 
ESTADOS ITALIANOS 
GRECIA 
JAPkO 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 
incluindo os Confederados 
AMERICA LATINA, ETC., ETC., 

e muitas outras raridades estao em negociac;oes. Havera milha
res de lotes com vastfssima proporc;ao das ·series de 3 e 4 exem
pla'l"es, centos de paginas ilustradas do catalogo. 

o valor total nao e, certamente, inferior a meio> milhao de 
d6lares, mas podemos facilmente realizar um milhao. 

Editamos urn limitado numero de exemplares do Ca.talogo, 
que 'antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do 
leilao. 

Pec;a prontamente um exemplar. Ser-lhe-a enviado gratui
tamente. franco de porte. 

Este leilao marcara uma epoca na Filatelia. 
Nao 0 pooe esquecer! 

SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, LTD. 
39, Upper Gt. George's Street:, 
Dun Laoghaire, Dublin. 

••• E Isto e apanas um dos nolSos lallias semanais ... 
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apresentadas em folhas especials com llJA)

tivos alusivos. 
- Marla JUlia Capela Horta Raposo : 

2 quadros. Tema.tlca de criangas, vistosa, 
e de animals, 'Com bonito conjunto. 

- Maria Vit6ria Pedro Serras: 2 qua
dros. Apresentagao mais comp'leta de Co-
16nias EspanhoIas, com vistosos sobres
critos. 

- Mario Rodrigues da Silva: 2 qua
dros. P8.ginas -da sua tema.tica desportiva 
em folhas especiais, e dlversos sobrescri
tos de varios paises. 

nossos C.T.T., acentuando uma poUtiea er
rada, aUamente Iesiva dos interesses da 
fl:latelia portuguesa, tenham negado 0 so
licit-ado carimbo comemorativo -da 1." Ex
posigao Filatelica do Distrlto -de Setu
bal>. 

--:--
No desejo de estimula:r os partlcipan

tes nesta Exposigao, 0 Clube Fi:latelico de 
Portugal, a exemplo do que tern feito ill
tlmamente, ofereceu, como prenno a cada 
expositor, 10 sobrescritos de 1.· dia e co-

Um aspacto da Exposic;ao 

APONTAMENTOS FINAlS 

Foi compreensivel motivo de i"eparo 0 

facto de os C.T.T. terern indeferido 0 pe
dido -de concess!i.o de urn carimbo come
morativo. A Expo9l.~ justificava plena
mente essa distingao, porquanto fo! a Uni
ca de a.mbito distrital, reaJ1lzada este ano 
no nos-o ,paLs. Deste modo, nao 56 os or
ganizado'res flcaram impossilbUita-dos de 
edItar urn ·so.brescrito especi8ll alustvo ao 
certame - o· que, a verificar-se, represen
tarIa receita aprecia'VeI-, como alnda 
nAo 'sentii"alll 0 estimulo e satisfag!i.o mo
ral qUe advIria do facto de contarem com 
e'lSe carimbo. A prop6s1to deste assunto, 
escreveu V. C" no <,Diario-de Lisboa:.: 

C1Lamentamos profundamente qUe os 

memorativos. I'gualmente atribuiu, aos 
quatro expositores maIs jovens - Maria -
Vit6rla Pedro Serras, Maria Benedita Ca
pelo Horta Raposo, Maria Julia Cwpela 
Horta Raposo e lvo de Sousa Rodrigues 
- assinaturas anuals -deste c:Boletim). 

--:--
No dia imediato ao da inauguragao, a 

RAdio Televis!i.o po·rtuguesa, no programa 
de <Actualidades Naclonais:. , apre'lentou 
uma magnifica repor:tagem -desta Exposi
gao, sendo televisionados alguns dos me
Ihores exemplares expostos, e os partid
pantes S1'S. Dr. Carlos Franga, Fernando 
Sanchez Lopes, Jose de Matos Serras e 
Jo!i.o· iManuel da Luz Bolina. 

C. F. 



8 BOLETIM DO CLUBE FILAUUCO DE PORTUGAL 

so, Maria JUlia Capela Horta Raposo e 
MarIa ¥it6ria >Berras, todos dO' Barreiro. 

RAPIDA APRECIA~A..O AO MATERIAL 
EXPOSTO 

- .A.bllio de Sousa.: 3 quadros com Flo
res e Desportivos, em !tolhas especials, 
bern apre, entadoB. 

- Ant6nio Borges de Brito: 8 quadros 
c ;)m Preflllate1ia, Portugal e Ultramar, 
Estrangetro e Sobrescritos. 

- Ant6nio Fer:reira Rorigues: 6 qua
dros cO'm excelente cO'njunto da Alemanha 
(varias folhas valiosas, tete-;beches e blo
COB). 

- Arcelino Nogueira de Faria: 2 qua
aros com Despar:tivDs, F1lores e Animals, 
em que se destaca 0 valor artistico dss 
folhas (extraordinarlo decorador). 

- Dr. Carlos iFran~: 7 quadroS. An
gola completa, sern as vinhetas de avia
gAo, em nDVO. MO!iambique tamb~ com
pleta, em novO', com respectivas relmpres
soes e alguns erros. Folhas especlals, com 
excelente aspecto e Iegend8JS eluc1dativas. 

H. C. Gar cia 

Todo 0 tipo de selos para 
colec~oes 

Novidades de todo 0 Mundo 

* Cadernos com selos it esco
lha, de Portugal, Ultramar e 

Estrangeiro 
Material Filatelico 

* * Compramos e vendemos aos me
Ihores pre~os 

R. d9 Ooro. 149 -3.° f -Tel. ]OlOl ~ 
LlSBOA 

- CarlO's iRamos MDniz: 2 quadros com 
a Companhia do iNlassa completa, a maio
ria novOl3, e Macau e Timor em folhas de 
Mbum, novos e usados. 

-Domingos FIDrindo: 7 quadros. Al
bum completo de Portugal. Parte lnlcial 
com selos em relevo, usados, destacando
-.se 0 100 rels D. Marla II, e 240 reis fita 
curva e flta dlTeita. Erro de co,r dO' selo 
da NATO de 1$00, e diversas folhas do 
Ultramar. 

- Fernando >Sanchez Lopes: 4 quadros 
com curiosa tematica da ExposigAo de 
Bruxelas, e sobrescritos dlver80s e folhas 
de Espanha. 

- Florentino Mve.s Rodrigues: 4 qua
dros. BDa tematica religlosa, destacando
-se a serie de St." Antonio, de Portugal, 
nova, e Agores usada. Bons exemplares de 
Espanha, novos, dos correios normal e 
aereo, nao denteados, com erros de cor, 
do XIX Centenario da Virgem del Pilar, 
e outros do Vaticano. Folhas de fundo 
preto destacando-se '80 beleza dos selos. 

- Francisco Horta RaposO': 13 qua
dros. PDrtUgad completo cO'm cartas Pre
fllatellcas. Estudo des selDS em relevo. Os 
sete cUnhDS de D. Pedro V, C8Jbelos lis08. 
Notavel 0 100 reis D. Maria lil, com ca
rimbo multo leve. Urn exemplar raro (62 
A. E18.dlo) , novO', de 500 rets preto, D. 
Lufs, d~teado 13%. Provas de iD. LuIs e 
erros cuTiosos de D. Cal'los, 2." emissAo. 
ColecgAo completa de Fran!i80, quase toda 
nova. Israel completi"sima, com quadras, 
'blocos, ttras, etc .. Um quadrD com as me
lhores series desportlv8.9. 

- llvo de ,Sousa Rodrigues: 2 quadros 
com Fauna. Realce pa:ra os nDSSOS selos 
do Ultramar. . 

- JoAo iM.a.nuel da Luz Capela Bolina: 
7 quadros. Boa tema.tica desportitva, que 
ja na tExposigliD de Setuba! alcan~a me- • 
dalha de prata. Colecgao completa de Bru
xela:s, com envelopes de 1.° dla. 

- Jorge GoIl!;alves Ribeiro Borralho: 
5 quadros. Sobrescritos de 1.°8 'VOOS, 8Jl
guns ram'!, e !posta;ls m8.xJmos. 

- JDse Joaquim Cabrita: Conheclda 
colecgAo da UPU, completa, nova, ja pra
miada no PDrtO, Bar.reiro e Setubal, em 
4 quadros. 

- Jose de Matos Sarras: 6 quadTos. 
Temat1ca de Caminhos de Ferro, com se
los e sobrescrit08 de 35 paIses. Outros 
sobrescritos de Portugal, Espanha, Argen
tina e Ohecoslov8quia. 

- Marla Benedlta Capela HDrta Ra
!paso: 1 quadro. Bonitas series de flores, 

Coleccoes 

Tematicas 

Nos tempO's vertig1nosos que VAD cor
rendo, slnto que e lmpossivel albarcar 0 

Mundo, mesmD que seja 0' <mundo dos 
selos), e compreendo que os colecclona
dores pTocurem refUgio nas <Tematicas). 

Nao me parece, !porern, compreensivel, 
e pego desculpa pela irrevenmcia, a falta 
de contel1do nos temas escolhidos pela 
malDria, quase rpodia dlzer generalldade, 
dos coleccionadores. 

Em ,boa verdade, uma nagil.o como a 
nossa, que deve a sua grandeza e expan· 
sAD mundlal aos DescobrimentDs e Con
qulstas, e onde, como' SOe dlzer-se, todos 
sAo pO' etas - tal e 0' grau de senslbllidade 
dos portugueses! - parece que serta assi
sado escolher-se cO'mD temas <Illotivos 
nauticos) - <navegadores), <coloniza¢D 
e colonizadores), <aventureiros e conquis
tadores), e, em qualquer deles, creiD que 
haveria multo panG para mangas, como 
tamb~ costuma dlzer-se. 

PDderia ainda enveredar-se por outros 
caminhDS, tam~ relacionados com a 
indole e 0' !pensamento do nosso povo, e 
colecclonarem-Se selos tendo como motIvo 
central <grandes pensadores) , <cientis
tas), <escritores) , c.mulheres llustres), 
<chefes de Estado) , <poetas) , <pintores), 
<homens celebres) - vultos hlstoricos, e 
ate as maraNilhas do mundo qUe os selos 
reproduzem, em palsagens repassadas de 
bucolismo, em reprodujtlio de lindO's e ma
jestosos monumentos, ou em obras de en
genharia devidas 800 esfor!io e intellg~ncia 
do, homem; mas coleccionar os pe1xes, 
as aves, os combolos e temas semelhantes, 

Pelo 
DR. JORGE VIEIRA 

parece-me pueril, vazio de sentido, con
tendo uma aut~ntica importaglio ameri
cana, sem hist6ria .. . 

Claro que e inteiramente de compreen
der que um runcion8.rio da C.P. coleccio
ne motivos de caminhD de ferro, qUe urn 
engenheiro da 'Shell coleccione motivos 
relac1onados com a extracgAo, refina!iAo, 
exporta!iil.o e transporte do petr61eo, ou 
que urn botanico coleccione motiv~s da 
flora naclonal ou mundlal; mas que a ge
neralidade des coleccionadores se incline 
para DS blchos, fazendo dO's seus albuns 
aut~nticos jarodins zool6gicDS, pareca-me 
Oco, e flco, aem querer, a pensar nos tem
pos da escola, em que juntava papeis dos 
rebugados que reproduziam Ibichos e jo
gadDres de futebol... 

Esses' tempos eram, sem duvida, bons, 
mesmo os melhores da mlnha vida; eram 
os tempos de despreocupa¢o, e e a eles 
que procurD voltar quando me refugio no 
mundo dos meus seiDS. iMas, porque 0 

pensamento nAo parou, e porque pretendo 
sempre dar urn pouco de sentidD e orien
tagAo aquilo qUe colecciono, e nlio ser 
apenas urn vulgar ajuntador de selos, pa
reca-me de acon.se1har, aqueles que agora 
comegam, que 0 fa!iam com C8Jbe!ia, que 
escolham urn tema que pos'la trazer-lhes 
cultura, e naD sejam apenas colecciona
dores de bonecos ... 



Oepois 00 Balle bo s€culo, 

o l€llao 
Shananhan's, de Dublin, ou melhor 

Shananhan's ,stamp Autions, Ltd." 39, 
Upper Gt. George's Street, Dun Laoghalre 
-Dublin - Irlanda, parecem possuir uma 
varinha m8.gtca para l'azer aparecer fabu
losas colecgoes de prefilatelicos, sobrescri
tos, blocos e de selos, que depois leBoam, 
dispersando e enriquecendo colecgoes de 
todo 0 mundo. 

·Estamos convencldos de que Shana
nhan's emparcelram hoje com os leBoel
ros mals famosos, como Harmer, Mohr
mann, Balasse, Raymond e mals mela 
duzla deles, da prlmelra categorla. 

Em Potenza, ItRlia, a.ca.bam de reall
zar-se duas belas exposlgoes fllateIicas, 
organizadas pelo importante cLucanla Fl
latellca Clube:., e de cuja Comisslio de 

Um espec:to .de c:olec:~ao exposte pelo Ten.-Cor. 
Afonso Morelli de Cetezero 

bo 's€culo 
Por 

J. R. DIAS fERREIRA 

Os illtimos leBoes desta firma foram 
dedicados em grande parte a colecgoes 
da Romenia, Estados Unldos, Estados Ita.
llanos (71.°), Austria, Estados Alemaes, 
Col6nlas Inglesas e rarldades de correlo 
aereo (72.°), ColecgOes gerais, sobrescrl
tos das Ilhas J6nicas, Sulga, Argentina 
(73.0

), Col6nias Britlinlcas em 20 magni
ficos volumes, ,Santa Helena - uma das 
melh:-res colecgoes que existla, Japao 

«t..ueanla 7-llat.t!.liea Clu6 ,., 

Honra, conjuntamente com ,todos os :rnais 
ilustres ifBateltstas ltallanos, fazla parte 
o sr. iDr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do nosso OlUibe F1ilatellco de 
Portugal. 

Por genffieza do presldente do cLuca
nia Filatellca Olube>, sr. comm. Antonio 
Santarsiero, publlcamos dols aspectos dos 
reiferldos certames, coroados de urn I!xito 
absoluto. 

Os srs. Conselheiro Provinc:iel Advogedo Herri
berto Sc:hettino, c:ev. Otello Adreozzi, presidente 
da sec:c;ao iteliane do «Arc en Cie!, e c:omm. 
Ant6nio Sentersiero, presidente do «Lucenie 

Filetelice Club&». 
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,.. 
o Sr. Dr. Miguel Bestos, Governedor Civil de Set6bel, entre os SI'S. Presidente de Clmere 

Munic:ipel do Berreiro II do Clube File+61ic:o de Portugel, usendo de pelevre 

ambos eram estudantes unlversitarios. 
curiosa de se estar Interessando imenso 
pela Filatella, dando nota de que em 
con98quencia desse interesse podera 
vir a aumentar 0 nfunero de fllatellstas 
com mats uma unldade. Ap6s ter abra
gadoo nossa presldente, 0 Dr. Miguel 
Bastos escutou uma prolongada e entu
slas-tlca salva de palmas, tributada por 
toda a asslst~ncla. Cumprlmentou ainda 
todos os elementos da Comissao Organi
zadora, a. quem ifelicltou vlvamente pelo 
esforgo desenvolvldo, e retlrou-se, vlslvel
mente aatlsfelto. 

Segulu-se a abertura da .Ehq>oslgao ao 
publico, qUe ?esde 0 prlmelro dla afiuiu 
em grande numero, contando-se por mui
tas centenas os vlsitantes. 

A .cLASSE DE HONRA 

Fa·ram expostas valiosas colecgoes na 
ClaSSe de Honra, pertencentes aos cate
gorizados filatelistas srs. Eduardo Cohen 
(Romenla especializada), Dr. Vasconcelos 
Carvalho (Cartas com carimbos do Distrl
to de Setubal, provas de Portugal, e al
gumas paglnas da colecgao- de D. Carlos 
- 2.' emissao), Augusto Molder (Selos 
com carlmbos vermelhos), Hernani San
tos Viega'l (Estudo de carlmbo-s Austria-

cos) e Dr. CeciHo Fernandez (Colecgll.o 
estudada das Ilhas Virgens). 

Estas colecgoes suscltaram grande in
teresse nos vlsitantes, dada a alta quaIl
dade dos tI'8ibalhos expostos, que seguirlio 
em breve para 0 estrangelro. 

CLASSES DE COMPETI9AO 

'0 juri, constitUido pelos srs. Dr. Vas
concelo':! Ca;rvBlIho, tenente-coronel Car
doso Salgado e Henrlque Mantero, ap6s 
mtnuciosa apreciagao do material exposto 
atribuiu os segu!ntes premIos: ' 

Medalha. de vennen, co-m fellcitagoes 
do juri (designado 0 1.0 premIa da Expo
sigao) - Francisco Horta Raposo, do Bar
reiro; Meda.lhas de vennen - Domingos 
Florlndo, de Setubal, e iDr. Carlos Fran
ga, do Barreiro; MecIalha6 de pratar---Jor
ge Gongalves iRibeiro Borralho, de Llsboa; 
Jose Joaquim CBlbrlta, do Seixal; Jolio 
Manuel da Luz Bolina, do Barreiro, e An
t6nio Ferreira Rodrigues, da Trafarla; 
Meda.lhas de cobre-Jose de iMatos Ser
ras, Florentino Alves' Rodrlgues, Arcelino 
Nogueira Faria e Ant6nio Borges de Bri
to, todos do Barreiro; Carlos iRamos Mo
niz, de Setubal; Diplomas--Ablllo de Sou
sa, F-ernando Sanchez Lopes, iMarto RodrL 
gues, iMaria Benedita Capela Horta Rapo-

( 
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chetros>, e esteve patente ao publico no 
petiodo de 25 de Oatubro a 2 de Novern
bro do corrente ano. 

A ceriro6nla da inaugurallao reaJizou
-se na tarde do dla 25. 

Em representa!lAo do C1ube Filatellco 
de Portugal, compareceram OS sr.s. Dr. 
VasconcelosCar.valho e tenente-coronel 
Cardoso Sa.lgado, presldente e vlce-presi
dent-e da Direclllio, respect1vamente . 

Presentes ao acto to-dos os elementos 
da Comlssl!.o Organizadora, constituida 
pelos erB. iDr. Carlos Franlla, Francisco 
Horta Raposo, Jose de Matos Serras, Abl
Iio de Sousa, Ant6nlo Luis Martinho Frei
re, Fernando Sanchez Lopes, Florentino 
Alves IRodrigues>, Henrlque Coelho Tava
res, Jacinto Faustinoe Luls Dureo. 

Presldlu a inaugurallao 0 sr. Dr. Mi
glUel Rodrigues Baatos, ilustre Governador 
Civil do :Distrito. Vlmos, aJem de outros 
convldadoB, os srs. IEng. Jose Alfredo Gar
cia e Agente Teemco de Eogenharia Vltor 
Rodrigues Adraglio, re..."Pectivamente, pre
sldente e vlce-presidente da edilldade lo
cal; comandantes das Sec!loes da Guarda 
Nacional Republicana e da Guarda Fiscal; 
delegado maritimo; prior da freguesia; di
rector da Escola Industrial e Comercial; 
Dr. Paulo Benevides, ·subdelegado de Sali
de; Joaquim Ferreira Rocio, presldente da 
Direclll!.o da Socledade . «Os Penlcheiro,s>; 
professo·res, comerciantes, industrials, re
presentantes da Imprensa e da Radio Te
levlsl!.o Portuguesa, etc., etc .. 

Numa breve s essao reallza.da ap6s a 
visita da'3 entidades O'ficiais, durante a 
qual 0 'sr. Dr. Vasconcelos Carvalho pres
tou informalloes, em especial ao Sr. Go
vemador Civil, usou da palavra, em pri
melro ~ugar, 0 sr. Dr. Carlos Franlla, pre
sldente da Coml!iSao Organlzadora da Ex
posilla.O. Depols de agradecer a colabora-

SELOS DE 

llao prestada pelas entidades oflclais, di
rlgiu-se ao nosso Clube, nos segulntes 
termos: 

«Agradello 'ao· CIU!be Fllattllico de Por
tugal, e em especial ao seu Presldente, .sr. 
Dr. Vasconcelos Carvalho, os premIos que 
tiveram a gentileza de nos ceder para 
distribullllio a todos os eXipositores, 0 
apolo moral dispens ado desde 0 inlcio das 
nossas dillgatlcias, os seus conselhos e en
slnamentos proveit090s, e, acima de tudo, 
o seu contaglante entus1a:smo, sobretudo 
na altura em qUe fomos tornados de de
sa.ntmo, por motivos do seu conhecimen
to>. 

A termf.nar, 0 Dr. Carlos F.ranlla disse: 
c:Igualmente estamos ·gratos a V. Ex.', 

por ter conseguMo que, na CIasse de Hon
ra, figul"8JSSem folhas de alguns dos maio
res e melhores fllatel1s,taa portugueses, 
com material de categorla excepclonal, al
gum do qual ira em /breve figurar na «In
terposta>, a reallzar na Memanha Oci
dental. 86 0 interesse do Presidente do 
Clube FllateIico de Portugal- como re
sultante natural do pr-estlgio de que dls
fruta no meto filatelico - , possLbilltou a 
vlnda, ate aqul, destes selos e sobrescri
tos:.. 

Num brllhante improviso, que multo 
agrado suscitou ern tod08 os presentes, 0 

Sr. Governador Civll dlsse da sua satisfa
!;li.o por .estar presente na inauguralllio de 
tao interessante manifestalllio de cultura 
e born 'gosto. Fez votos para que out1'8;S 
lnlclatiV'as idatlticas surjam noutras ter
ras do seu [)istrito, po,rquanto delas advl
rao beneffcios de toda a aspecie. 

Dirlgindo-.se ao sr. Dr. Vasconcelos 
Carvalho, referiu-se a. incansavel aCllftD 
deste llustre Advogado, ern prol da Fila
telia, ao mesmo tempo que recordou iac
tos relacionados com os tempos em que 

-~ 
~ 

ISRAEL 
NOVOS. USADOS. COM BANDELETE. 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA. 
Domingos do Sacramento 

R. DO CRUCIFlXO, 26 
TELEF. 24891 

LISBOA - PORTUGAL 
(Delegado exelusivo de Enrique Benarroch para Portugal 

e Ultramar) 
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carimbos antigos, Sarre e Albania (74.°), 
E3'tados Unidos - carimbos em corres
pond~ncias transportadas por barcos, Es
panha - rar:dades em blocos, Sui!;as -
cantonais e literBitura iiIatelica (75.0

) , Es
tados Unldos, coleclliio avaliada em U .S. 
50,000 d6lares (cerca de 1.400.000$OO) 
(76."). iEste Ultimo Ie1lAo realiza-se no dia 
1 de Novernbro. 

Twos os Iotes para venda sao deta
lhados em luxuosos catalogos, com deze
nas de paginas de 6ptimas fotogrwfias. 
Contemalnda urn vocabulario em varias 
llnguas. 

Os letloes Shananhan's realizam-se 
qUinzenalmente, e os exemplares vendidos 
slio todos garantidos como aut~nticos, sem 
limite de tempo, e, Se nl!.o agradarem, po
dem ser devolvldos. 

Esta prevlsto para 0 dia 15 de No
vembro 0 seu malor lellAo de selos, dele 
fazendo parte muitos lotes de rarldades da 
Austria, Palses Balca.nicos, Co16nias In
glesas, EBpanha, Fran!l8-, Estados Ale
maes e Italianos, Greeia, Japiio, Estados 
Unidos (inclulndo Confederados) e Ame-

Montro filotelico 
Na Beira, MO!l8iffiblque, 0 nosso preza

do cons6cio e amigo sr. Artur Leotte Ra
mos montou uma ·bela montra filatellca, 
num dos melhoreso estabelecimentos da
quela cidade, em Agosto ultimo, durante 

rica Latina. Esperam reallzar com esta 
venda cerca de 1 milha.o de d6lares. 0 
1e11ao marcara uma data na filatella, e 
sera considerado como 0 1ellao do seculo. 

Havera uma festa ap6s 0 lellao, em 
honra dos coleccionadores do lltramar, a 
qual assl'ltlra toda a alta sociedade irlan
desa, e que Se intitulara «0 Baile do Se-
10) . Do programa destacam-se: 

19,30 J10ras - Aperitivos. 
20 horas - Caviar e Champagne. 
21 horas - Exlbillao de Al Koran (de 

Londres) artista de categorla tnternaclo-
n~ . 

22 horas - Jean Sablon (de Paris) com 
urn famoso acto de variedades. 

24 horas - lElei!;li.o de c:UVIiss' Filatelia 
1958>. 

Abrllhantara este interessante progra
rna a Orquestra Latino Americane, de 
Edmundo Ross. 

Temos pena de nao podermos aceitar 
o c~nvlte para assistirmos a ti!.o cativante 
festa, da qual fariarnos uma extensa re
portagem. 

D. F. 

no cidade do Beiro 
as Fe.stas d a Cidade. Reproduzindo aqui 
urn aspecto de tal montra, saudamos cari
nhosamente, com urn 81brallo, aquele in
Cans8.vel propagandista da Filatelia ern 
terras mOltambicanas. 



DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1911 
DIARIO DO GOVERNO N.O 122 

(Conclusiio) 

Art. 9.° -Serao cunhadas e emitidas 
moedas de bronze-niquel dos valores le
gals de 4, 2, e e 0,5 centavos, cujas equi-

Equlvalenclas DeslgnacAo Dlametros dill< no Jlctual 
moedas systema MllImetros Rels 

4 centavos 40 23 
2 « 20 21 
1 « 10 19 
0,5 . 5 17 

Estas moedas nl:io serao serrilhadas, 
teriio no anverso urna composigiio ou fi
gura simMlica com a legenda <REPU
BLICA POIRTUGUlESA> e a era da 
cunhagem em algarlsmos; e no reverso 
a desLgnagiio do valor, devidamente orna
mentado. Os primeiros tr~ milhoes de ca
da uma destas especies de moeda ter!!.o 
ornamentag!!.o diferente das restantes e 
a data de 5 de Outubro de 1910, em co-

DesignBcAo das moedaB 

4 centevos. . . · ~ « . . · 1 « . . 
0,5 « . 

Totel 

Art. 11.° - Ninguem podera ser obri
gade a receber em qualquer pagamento, 
seja qual for a SUa importa.ncia e origem, 
mais qUe um e9cudo em moedas de bron
ze-niquel. 

· 

Art. 12.° - :Jil 0 Govemo autorizado a 
man dar recollier as actuals moodas de 
ouro, prata, cobre-niquel e bronze, que 
serao trocadas por especies correspon
dentes do novo sistema, segundo as equi-

I 

Por 
JOAO LUIS CARPENTER 

ROBERTSON 

val6ncias em reIs, diametros, pesos, to
que e tolera.ncias siio indicadas no qua
dro seguinte: 

TOQUE PESOS 

Toque legal Tolerancla ...... 1.<01 1 ToI __ • 
MllIeslmns MllIesimos Grammas MllIesimos 

. 

. 

bronze 5,000 
75 

± 10 
4,000 . +15 nlquel 3,000 l 

25 I 2,000 I 

mem~rag!io da proclamagl:io da iRepublica. 
§ tinico - Abrir-se-a Lgualmente con

curso entre os artlstas portugueses para 
os modeloS' e gravuras das faces destas 
moedas. 

Art. 10.0 
- A cunhagem e emlssiio das 

moedas de bronze-niquel siio exclusiva
mente reservadas para 0 Estado e niio 
poderl:io exceder os limites fixados no 
quadro seguinte: 

Nl1mero de moedas 
Imp~clall 

Escudos 

. 
25.000:000 1:000.000$ 

100.000:000 2:000.000$ 
50.000:000 500.000$ 

, 50.000:000 250.000$ 

225.000:000 3:750.000$ 

val6ncias mencionadas nos arUgos 2.", 6.° 
e 9.°. _ 

§ Unico - Exceptuam-se da dlsposig!io 
deste artigo as moedas comemorativas 
dos centena.rios da India, Guerra Penin
sular e Marqu~ de Pombai, que conti
nuar!!.o em c1rculag!!.o, segundo as equiva-
16ncias desiJgnadas no art. 6.°. 

Art. 13.0 
- A cunbagem a que se re

fere 0 art. 7.° sera efectuada no prazo de 

n 0 saaa€lao 

;4 1. a ~%1'"sifa" '7ilal,€liea 

~" LJisl,'lil,o ~~ S~l,u6al 

dR.co"lUU com. fttUita af1i».at;ao, 
e ,ielUlaO ~£1W ck uisil:anl:e.s 

Mais uma Exposigiio Filatelica se rea
lizou no corr.ente ano. Depois dos 6xitos 
notaveis abtidos ;pela «1.& Exposig!!.o na 
Uniiio de Gremios de Lojlstas de Llsbo8> , 
e pelo «1.0 B-al!!.o de W'ilatelia e NumlJS
matica de Setubab, este certame de ago
ra, efectuado no Barreiro, velo ;provar a. 
evid6ncla 0 desenvolvimento conseguido 
pela FUatella no nosso pals. 

Contando com 0 apoio e a ajuda do 
Governo Civil do Distrito da camara Mu
nicipallocal, e do CIube Fllatelico de Por
tugal, os organizadores da «1.& Exposig!!.o 
Filatklica do iOlstrito de SetUibal:. alcan
garam, sem dlivida, urn 6xito importante, 

o sr. Governlldor Civil de 5etGbal, ouvindo uma 
expliclICiiio de Henrique MlIntero. No primeiro 
pili no, os srs. Dr. VlIsconcelos ClIrvlllho e Te-

nente-Coronel Cardoso 5.lIlglldo 

ja. pela quantidade de colecgoes expostas, 
ja. pelo seu valor. 

o facto constitue, para 0 nosso Clube, 
motlvo de compreenslvel satisfagiio, por
quanta estamos sempre dispostos a se
cundar !lniciativas deste genero, uma vez 
que procuramos desenvoLver, ao m8.ximo, 
o gosto· pelo coleccionamento dos selos 
postai<s. 

A ABERTURA DA EXFOSI9A.O 

Esta Exposigiio teve lugar no magnifi
co Sal!!.o de Festas da <Sooiedade de Ins
tl'llgiio e Recreio Barreirense:., cOs Pen!-

o sr. Dr. Miguel Bastos, ilustre Governlldor 

Civil de 5etGbal, IIdmira um dos qUlldros, IIcom· 

panhlldo palo Presidente do nosso Clube 
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A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO-PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

Selos de Portugal e Ultramar. 

Estrangeiro. N ovidades. Te

maticos. Sobrescritos de 1. 0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 

LISBOA (PORTUGAL) 

OPEN ALL NIGHT 

Somos compradores, aos me

lhores pre!tos, de series completas 

novas : 

Portugal - todas as em1ss0es 

recentes, esgotadas - Angola, 

Passaros e AnimSlis, Asslstl!ncla 

lOco s/ 3Oc. (vermelha) Mo!<ambi-

que, Peixes, ~s 

FREDERICO VILLANI 
Roa d08 RemMI08 A Lap&, 80 

LISBOA Tel. 88 5'1 IS 

.-

) 

LISTA 

CLUBE 
DE SOCIOS DO 

FILATELICO DE PORTUGAL 
L1SlI DEL sau -11611fDfBLlSTf-lfIBfIS L1STf - Llsn DU IflBRES 

Altera~Oes - Reingressos - Hovos socios 
PORTUGAL. 

114 - Jorge Amorim e SUv8r-lRua n.· 2 
lote 12-1.° Esq. - Bairro Comercial 
- Caxias - Po, iFr, ln, Al, Es, 
T. C. V. 

411- Luis M. B. Neves---&trada de Ben
fica, 263.,B - Lisboa. 4. 

797 - Dario Brito Marques - iRua do 
Desterro, 31-3.° - Lisboa - (iM) 
Po, recebe Fr, In, T. N. U. 60. 1. 
2. 5. U. P. U. [)esportivos. Israel. 
90. 93.94. 

1108--Ant6nio Pereira Rodrigues - Rua 
Rodrigo da Fonseca., 105, ric, Esq. 
- Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 

1198-Jose AmAndlo Guerreiro Corrl!a -
Rua Luis de Cam6es, n." 27---{)lhl!.o 
-(M/A) Po, Fr, In, It, Es, C. T. 
classlcos e ra.roB. 1. 2. das 21 N. 
93. 94. Nlio responde a correspon
dl!ncla sobre trocas qUe nA.o tenha 
sollcitado. 

trl!s a quatro anos, a contar da data da 
publica!<l!.o desta lei, melhorando-se para 
lsso convenientemente os melos de que 
dispoe a Casa da iMoeda. 

§ Unico-O Governo abrlra par conta 
do,s lucros da amoeda!<li.o os cr6ditos ne
cess6.rios para a execu!<l!.o deste artlgo. 

Art. 14.· -l!l 0 Governo autorlzado a 
adquirir em concurso publico a prata, co
bre e niquel necessB.rios para a cunhagem' 
a que Be refere 0 artigO anterior, e a 
vender, tambem em concurso publico, os 
metals exlstentes na casa da MOeda, e 
os provenientes da reco1ha das moedas 
aotuais, que nA.o forem preciSOS' para a 
referida cunhagem. 

Art. 15.°-0 Governo pUibUcara. as 
lnstru!<Oes necess8.rias para a completa 
execu!tao desta lei, e detenninara. oportu
namente 0 ano econ6mico em que a con-

1296-.Dr. iManuel Jose de Carvalho Fer
nandes Costa - Avenida Louren~ 
Pe1x1nho, 232 A-2.· - Ave1ro-(M) 
Ea, Fr, Po, T. C. N. U. 3. 60. 90. 

1534-Joao Ribeiro d' Alrneida-.Rua Con
selheiro Joaquim Machado - La
g09 - (P) Po, N. U. 60. 3. 94. 

2779- Franc1sco Marla Leitlio Fonseca -
Aluno n.O 571/ 58 - Escola M1l1tar 
da Aeronautica - Granja do Mar
qul!s - Sintra - (P) Po, 60. 1. 2. 

2800~Dr. Orlando de Albuquerque--Rua 
de Malpique, 12-3.° Esq.-L1sboa fj 
- Po, Fr, In, It, T. C. V. 72. 

2827- Prof. Francisco Jose Sintra da En
carna!<A.o - Bairro de Santa Cruz, 
n." 7 - Rua 12 - Lisboa - Po, T. 
C . V. N. U. 60. 3. 

2866- Armando Ribeiro Madelra - Rua 
Dr. Miguel Bomlbarda, 152-3.° Esq. 
- Queluz - (M) iPo, Fr, In, T. N . 

3065- Vitor Manuel Marques Luis Viana 
U. 60. 5. 90. 94. 

tabUidade pubUca come~ a ser felta 
segundo 0 novo sistema monetario. 

Art. 16,0 - Fica revogada a leglsla!:A.o 
em contrario. 

Determina-se portanto que todas as 
autoridaaes, a quem 0 conhecimento e exe
cU!<l!.o do presente decreto com !for!<a de 
lei pem:encer, 0 cumpram e fa!<&m cum
prir eguardar tao inteiramente como nele 
se contem. 

o !M1n1stro das Finan!<as 0 fB.!<'a lmpri
mir, publicar e correr. 

Dado nos P~s {la Republica, em 22 
de Maio de 1911. - Joaquim Te6filo Bra
ga - AntOnio Jose de Almeida - Ber
nardino iMachado - Jose iRelvas - An
tOnio Xavier Correia iBarreto - Amaro 
de Azevedo Gomes - Manuel de Brito 
Camacho. 
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-Rua Oscar Monteiro Torres, n.· 15 
- Queluz - (P) Po, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 3. 93. 

3135----<Emiliano Barbosa de iMorais---IRua 
Ant6nio Nobre, 47-2.· Dt.· - Lis
boa 4 - (P) T. C. N. U. 60. 3. 

31915-Aug11.9to Carreira cesar Pereira -
Co16nia de Ferias do Banco. Nacie
nal Ultramarino-Casad de S. JeAe 
- Figueir6 des Vinhes - (iM) Fr, 
In, T. N. U. 60. 1. 2. Israel, Ghana, 
Na~Cles Unidas, Pruses Asiatices, 
90. 91. 

3269-Reynaldo Ant6Die de Araujo Mu
ralha - Rna de S . Bento, 32-3.· -
Lisboa - (M) Pe, In, T. iN. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

3272-Ant6nio Ferreira Diege - Rua Pe
res Correia, 19-8.· nt. - LiBboa -
T. C. V. 72 Ferrare Vaz. 

3273-Paulo Rodrigues da Rocha - Ser
vi!;e.9 HldrauIic.oS - Odem1ra -
(1M) Pe, Fr, T. C. N. U. 1. 2. Fle
res 93. 

3274--Angel.o Esteves - Pra!;a Velha, 34 
- Figueira da Fez - (M) Po, Fr, 

Es, T. C. V. N. U. 60. 94. 
32M-Elias Molta GirAo-Rua des Quar

tels, 59-ric - :Lisboa - T. 72. Fer
raro Vaz e Batalha iReiB. 

3285-JeAo Filipe de Carvalh.o Vasconce
los .A!breu - Rua Saraiva de Car
valhe, 108 - LiBboa - (P) T. C. 
V. U. ·60. 93. 

ANGOLA 
327O--.Jose Augusto Lameiras Quelr6s -

-Caixa Postal, 21 - Cuba! - (P) 
Po, Fr, Es, T. N. U. 60. (previe 
acerd.o) 90. 94. 

327l5-Jorge Andrade da Silva Branco -
Caixa Postal, 1228-C - Luanda -
(1M) P.o, Es, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 
intelres, ifranquias mecAnicas. Te
matica de C. Ferro. 90. 93. 94. 

3276-Artur JUlio Mendes - 'Caixa Pos
tal 5841 - Luanda - (iM) P.o, Es, 
Fr, In, T. N. U. 60. 90. 93 . 

MOQAMBIQUE 
3283-SaUl Vicente da Silva-Caixa Pos

tal 631 - Belra - (1M) Po, T. C. 
N . U. 60. 1. 2. 93. 94. 

BRASIL 
8281-80ciedade FllateIica Brasllelra -

Av. AImirante Barros.o, 91 - Sala 

611 - Ri.o de Janeire - T. C. V. 
N. U. 60. 

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN 

3282- Vicente Ceryeren Olvera - Calle 
de Murillo, 25 - Valencia - Po, 
Fr, Ea, N . U. 60. 1. 2. 5. 115. F DC 
e earimbos especiais da 60. N. U. 
de 19. 20. FlDC e carimbos espe
clals. 615. iResponde sempre. SO. 90. 

ALEMANHA - ALLEMAGNE 
GERMANY 

3277--Qtte Wendt - Hamburg - Blan
kenese - Frenssenstrabe 90 - Po, 
Fr, In, AI, 60. 2. 6. SUI e Central 
90. 91. 93. 97. 

ISRAEL 

3271--1PhilateIic Lnformatlen and Exchan
ge Centre of iIsrael - p.o. B.ox, 
1003 - Tel-Aviv. 

PERU -PEROU 

3278--Eduardo Urbano Robles - Jiron 
Juan castilla n.· 1429 - Dpto. 2 
- Lima - M. T. 60. N. U. 1. 2. 3. 
4. 63. 14. 22. 215: 62. 80. 90. 91. Ofe
r e!;e Latino-America 4.63. Es, com.. 
preende Pe, Fr, In. 

POL6NIA - POLOGNE 
POLAND 

328()"-""Pawt.owski Stanislaw - Blatogor. 
ul. Niccata 8/ 1 - Kielce - Fr, 

AI, T. N. U. 60. 1. Ang.ola. Malala 
e iM6naco 96. 

ROMENIA - ROUMANIE 
ROMANIA 

3279-AIbert Teader - rue Petre Teglez 
- Tlmisoara - Fr, In, AI, Es, T. 
N. 60. 3. 615. 64. tematica. 80. Base 
90.91. 

bo selo 
1 958 

Val a Federa!;A.o Portuguesa de Fila
teUa c.omemorar, no pr6ximo dia 1 de De
zembro, 0 4.' Dia. do Selo. E sta lnlciativa, 
qUe tA.o Ibom aeolhlmento tem tldo desde 
.0 ano de 19515, ern que, seguindo 0 
exempl.o de tantas e tantaa na!;oes do glo
be, os filatelistas portugueses censegul
ram finalmente .0 s eu 1.· Dia de Sele,
sera levada a efelto, uma vez mals, em 
19158. 

iDe ano para ano, as celebra!;Cles de c:Dia 
do Sele> tm id.o aumentand.o de intensi
dade e de 'Volume, nao apenas no Conti
nente, mas tambem nas TIhas Adjacentes 
e no Ultramar. A ohama.da da F.P.F. tern 
sid.o acolhida com plena 81prova!;A.o, dire
mos mesmo, cem entusiasmo sempre cres
cente . 

Em Portugal, tem-se comemerado 0 

«Dia do Selo>, tanto em cldades, Lisboa e 
P.ortO', ende a filatelia Se encentra bem 
orgBlnizada, como em pequenas vilas, onde 
.0 entuslasme de alguns supre a falta de 
.organlsmos assoclativos locais, que tA.o 
necessarios Se tornam para .0 desenvol'Vl
ment.o da filateUa nacl.onal. 

Pretende a Federa!;Ao Portuguesa de 
Filatelia que 0 «Dia do Selo> de 19158 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLvlMENTO DA FILATELIA 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS NO 

CLUBE FILA TfLiCO 
DE PORTUGAL 

CLUBE DE AMAiDORES 
PARA AMADORES 

Av. de Almirllnte Rais, 70-3.·-0t.· 

Telef. 5J,.996 

LISBOA PORTUGAL 

transcenda ,todos os que 0 precedera.m; 
que ele se realize em toda8 as eidades-ca' 
pitais de iprovineia eu de dlstrito, tante 
no Continente, c.om.o nas Ilhas .oU Provin
eias Ultramarinas; que aumente 0 niimero 
de vilas espalhadas por esse Pals fora, 
.onde uma pequena elCposl!;A.o, ou urn aI
mO!;O fraterne, ou quailquer .outra eerim6-
Dia, assinaJIe a passagem dessa data fes
tiva para a F1ilatelia Pertuguesa. Para 
iSSlO, P.orem, e necess8.rla. a colabora~ 
de tedo\S .os ifilateUstas, quer Se trate de 
grandes e dnfluentes> eoleccionadores, 
quer de modest.os rprineipiantes nas lides 
d.o selo; .0 apelo da F .P.F. dlrlge"'lge, per 
iss.o, a todes. 

Que ninguem Be recuse a colab.orar 
c.onnesc.o, P.orque essa recusa podera ser, e 
sem diivida, prejudiciaL a.os interesses da 
FilateUa Nacional. Que 0 tradicionaImen
te eenbecid.o eg.oLsm.o ec.omodismo d.oS cO
leccl.onadores rportugueses, que 0 seu indi
vidualismo exagerado e noclv.o, seja es
quecld.o nessa da.ta do «iOia d.o Sele>, para 
que uma verdadelra coopera!;Ao assinale 
a unldade efectiva dos filatelistas de P.or
tugal. 

A Di~ da FEDERAQllO PORTU

GUESA DE FILATELIA 

o «DIA DO SELO» EM LISBOA 

A .organlza!;Ae d.o c:Dia de Sele> em 
Lisbea fei cenflada, pam Federa!lAo Po-r
tuguesa de Filatelia, a.o Clube FilateIlco 
de Portugal, que nesse dia inaugurara, 
na sede de Centro Israelita de Portugal, 
na R. iRosa Arauje n .· 10, urna exposl!;A.o 
das participa!;Cle.s pertuguesas que c.on
cerreram a Expesi!;lio Filatelica Interna
clenal de Israel. 

Ne mesm.o dia 1 de Dezembro, pelas 
21 horas, reaJllza-se, numa S3ila anexa ao 
restaurante tIpic.o c:A Severa>, 0 coetu
mado banquete de c.onfraterniza!;A.o fila
teUca, com sortele de brindes filatelicos 
entre todes os presentes. A inscri!;lio, Ii
mitada a leta!;lie da saila, encontra-se 
aberta na secretaria de n.oSSO Clube. 



OS LEILOES DE SELOS 
DE SHANAHAN'S 

SAO DIFERENTESI 
OS MAJORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO 

realizam-se em cada quinzena, oferecendo as mais famo
sas colecc;oes de qualquer pars, e outros lotes de geral 
agrado: - grandes e pequenos lotes, selos raros e sobres
critos, colecc;oes por palses e colecc;oes gerais, vend as 
por grosso, etc. eerca db \.000 lotes valendo aproxima
damente 4.000.000 de escudos, e As vezes mais, ofereci
dos em cada venda, 600 a 700 reproduzidos em cada 
cetillogo. 

ABSOlU1A GARANTIA PARA 0 COMPRADOR 

\ - Depois do acordo da venda : Se Ihe agrada 0 lote, 
fica com ele. Se nao Ihe agrada, devolve. 

2 - Absoluta garantia de autenticidade, sem limite de 
tempo, dos selos reproduzidos. 

3 - Seguro contra prejulzos, garantindo a revenda, e 
uma garantia para um emprestimo, «0 maior pro
gresso em filatelia depois do penny negro». 

as SEGUINTES ESQUEMAS, ONICOS: 

\ - Ganhe com os selos sem riscos. 

2 - Plano de duple garantia, que 0 torna apto a receber 
os selos mais baratos, e, em certas circunstiinci6s, 
mesmo de grac;a. 

3 - Pleno das colecc;oes escolhidas, etc. 

Obtenha no n05S0 catalogo uma lista gratuita 

~ 39, Upper Great George's Street 
~~ Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda 

ANDNCIOS 
POR 5$00, enviados em selos, remeto 

urn envelope comemorativo da I Exposi
!tilo Filatelica Regional de Calda~ da Rai
nha, edigao da Comissilo Organizadora, 
urn catBlogo do mesmo certame e uma 
folhinha comemorativa, minha edi~ilo. Pa_ 
ra 0 Ultramar e E strangeiro 8$50, de pre
fer@ncia em series, ao valor facial. Regis
tado mais 1$50. Sergio Simoes - Selos 
e Material filatellco - Caldas da Ralnha. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6c10 APS, 
OFP, CIF, NPS. Fornece sel09 portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.° Dia; MAxlmos e Inteiros. PreQ8.rio a 
pedido. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu

, gu@s, troco por selos para a sua coloo
<.;ao, mediante mancolista. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, BO-3.· - L1SBOA 

VATICANO - ISRAEL - Aceito 
mancolistas para executar com os melho
res pregos. iDo ·Vaticano apenas tenho se
rias completas novas. Sergio Simoes 
Selos e Material Fllatelico - Caldas da 
Ralnha. 

SA CARVALHO-Heroes AfrIca, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
(;TaIldes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, IDtramar e Estrangeiro. 

NAQOES UNIDAS - Vendo comple
tas, desde 0 D.O 1 ao 49, com 0 bloco D.O 

1, tudo novo. Aceito listas de faltas para 
series soltas. Sergio Simoes - Selos e 
M1IJl:erial Filatellco - Caldas da Rainha. 

YVEBT 1958-59 

Deseo cambio series nuevas completas 
de Europa, Africa, Asia, especialmente de 
Portugal y Ultramar portugues. Doyen 
cambio Espafi.a y Colonias, Africa y Ame
rica. &>e1o C.F.P. 2626. Nicolas Miranda 
- Marin. Am!Paro, 88 - llVIadl'lJd - Es
pafta. 

ECONoMICOS 
GHANA, LAOS, CAiMBODGE, VIET

-NAM - Os selos de grande futuro! Ven
do paises completos em novo. Tenho tam
bern todas as series soltas. Sergio Simoes 
- Selos e Material Filatellco - Caldas 
da Ralnha. 

Desejo cO'lTespondentes para trocar se.. 
los UniNersa!s', novos ou usados , princI
palmente tematicos. Major Vinitius de 
Campo3 Veras - 1718.. C.R. Forte Sao Pe
dro - Salvador - Bahia - BrasIl. 

iDo~ sellos de Espa.nha, Colonias a 
Unliversales, por Portugal 0 Umversales 
Jose Gutierrez (medico) - Nwvezuelas 
- Caceres (Espafia). 

EXPOSIQAO DE BRUXELAS - A 
colec!tiio do momento,! iMuitas series prin
ciplaram ja. a subir de cotagao, n!!.o tar
dando outras a seguir 0 mesmo cami
nho. De momento, tenho todas as series 
ja emltidas, que ainda vendo POl' born pre
!to. Atendo, com toda a brevidade man
colistas. Sergio Simoes - S elos e'iMate
rIal Filatelico - CaldM da Rainha. 

Desejo correspondentes em C. Verde, 
GUine, S. Tome, India, Macau e Timor, 
para troca de novidades ou de selos usa
dos em quantidades. J. PRATAS - C. P. 
237 - Cannona - Angola. 

Pago bern. Portugal I Vendo artlgos e mo-
e Ultra mar. Colecc6es, demos Bons descon-
pac(\tes, stocks e 80 tos. Lists preco s 
qullo. G RAT I S 
Ferreira. da Silva - Praga do Municipio, 

32-5.° (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

Colecciona selos com motivos DES
PORTOS? Pega a mlnha Usta de prec.;os 
ainda baseada no Yvent 1958. sergio SI
moes - Selos e Material Filatelico - CaL 
das da iRalnha .• 
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Dou selos do Brasil, por comemorati
VOS, aereos e col6nlas. A. Rezende--Calxa 
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil. -

Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!;!i.o 10$, 20$, D. Dln1s 10$, 20$, 
ISO$, por 20$--BRITO CUNHA-Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·~L1sboa-(Portes 
reglstados extra). 

P.A]SES COMPoLETOS - Na genera
lidade, n8.0 se pensa hoje em fazer uma 
colec!;Ao mundial. Por esse motivo, estAo 
em voga as colec!;oes de paIses que po
deremos chamar ccurlos:t, faceis de con
s eguir e depols contlnuar. Eis alguns que 
de momenta ofere!;o: iMarrocos, Zonas 
Norte e SuI, 56 vals.-292$50; Terras An
tartlcas FranceSWI, 12 vals. - 87$50; Nor_ 
foll~, 22 vals. -130$00; Pltcarn, 30 vals. 
- 260$00; Republica Aut6noma de Togo, 
27 vals. - 287$50; iRepublica Arabe Unl
da, 23 vals. - 65$00; Tokelau, 5 vals.-
13$00. Sergio SimOes - Selos e Material 
Fllatelico - Caldas da iRalnha. 

Desejo ·trocas de selos novOs de Portu
g8ll e Uitramar em series completas, mar
cas de dia numericas, car1mbos de 1.· d1a 
de clroula!;Ao, sobrescrLtos, impressos, bi
Ihetes postals e bLlhetes cartas, lntelros, 
etc.. Selos usados segundo mancollsta. 
Dou Alemanha, Estados Europeus e Ul
tramar. !{UNO KOOHNlSS - Sonne
berg/Thur. (ID.D.R) Karl - Marx -
Str. 25. 

EUGENIO VON BOECK, ruega a sus 
vlejos corresponsaaes Be dlgnen escriblrle 
a la Enrba.jada. de Bolivia, Montevldeu, 
Uruguay, ya que ha .ten1do que lamentar 
el extravJo de todB. su correspondenc1a ff
latel1ca. 

MOEDAS 
Colecc1onador mettio compra e 

troca moedas portuguesa.s (con
tInente, ultramar e Brasil col6-
nJa) em cobre e pram. TamMm 
acelta moedas, dando aelos no 
mesmo v8llor, segundo mancoUsta. 

CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
R. de S. ~ 6-S."-Dt." 

LISBOA 

POR'mJGAL - Ceres. Desejamos ad
qulrlr os ·n.·s 230 0, 234 j, e 470 f. (Cat. 
Eladio) Novos. Resposta a este Clube ao 
n.· 23. 

Compro selos· de Portugal e Ultramar, 
e iEstrangeiros, a cento. Grandes e peque
nas quantidades. Pago bern. Ofertas para: 
EDUARIDO DiE ALMEIDA - iR. de S. 
Bento, 178-.A. - LiBboa - Telef. 662364 
(Depo1s das 19,30 horas). 

Vendo selas de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco·. Jose Pinto Duarte 
- Rua de iMo!;amblque, 5~-3.·-Esq.-.I.Js
'boa - Telefone 842083. 

Se the interessa 0 desenvolvimento 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F A<)A INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

( ANO XII N.· 88 OUTUlBRO iDE 1958 ) 

CJjuLbenkian 
o <'Diario de Llsboa:t de ha. dias pu

blicou a seguinte natula, cuja doutrina, 
jusUssima, Intelramente pel'lfllhamos: 

«A Fon~ Gulbenk1a.n apreeentou 0 

seu prlmeiro relatoriO'. A qualidade das 
pessoa!ll que 0 asslnam, e a quantldade da 
ma/l;6ria que expoe, reve1am a extraordi
natrla e feliz a.ctlvidade de uma grande 
lnstlltui!;ilo, cuja fon~ nB.o e apenas de 
natureza lJlaIterial mas, ainda (ou aclma 
de tudo) de natureza espirltnaL A carl
dade, arte, eduC8.9io e c1.iincIaI, estii.o na 
base dessas a.ctividades, DIa8 e no que res-
peita ao patrlm6n1o arltfstico da Funda
!;A.a, para ser guardado em· Portugal, que 
nos queremo8 refark especla1mente. ~ 
mil p~ figuraril.o De88e patrlmiinio (es
tao todlUl inventariadas e fotografadas, 
para 0 caso de extravlo), que sen\ 0 futuro 

museu privativo da ~o, foute de 
estudo, motivo de a~ turistlca. Ten
do present.e como SM pobres OS nossos 
pobres moseus, sam reprelsen~ dos 
grandes nomee( de todaB as correntes, a 
Widiva tern 0 sabor de banquete a uma 
socledade hahiltuada a saber do que e bom 
atraves das p8.glnas d08 livros de culina
ria, ou quando lie santa a. mesa d05 vizl
nh08. PolJ1;ugal deve ainda a. mem6ria de 
Calouste Gulbenkia.n uma homenagem 
que tarda em ser-lhe prestada. A emlssAo 
de seIos ou a efigie numa nota't Um mo
numento't 0 sbnples e vulgar nome na es
quina de uma rua't Como quer que seja, 
alguma coisa 11a que fazer, e retB.rdt\-la 
poder parecer injostl~ e mgratidilo, que 
ni.o est.80, sab&n.o.-Io, no espirito do povo, 
nem dos d1l"lgentes·». 
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Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Provincias Ultramarinas 

Efectivos .. ....... 60$00, por ano I I al t d I 
Juniores .......... 30$00, p:>r ano (ou equ v en e em moe a ocal 

RrasU .......... .................... Cr. $30, por ano 
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 

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenl;o 
de Gouveia - Rua d'as Dificuldades. 
28-30. 

S. TOM:£: - Henrlque Vidal de L. A. Cor
tp Re<ll 

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

U. S. A. - Manuel L . Gouveia - 5436. 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca
Iif6rnia. 

A CASA A. MOLDE ({ 

esta sempre compradora de eoleec;6es, stoks, varieda

des, cartas, bloeos, pa res, provas, reimpress6es etc. 

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir 

alguns selos, pec;a a nossa publicac;ao "0 SELO ", que 

todos os meses oferece uma larga LISTA DE OFERTAS. 

Rna 1 0 de Dezembro, 101-3.0 

TELEFONE 21514 LISBOA 

h1p6llto 
, , 

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDE!RAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MABMONIER» 

""~~II~ .. 1Ii PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 
ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

TORRES VEDRAS TELEF.3 E 53 PORTUQAL 



PAGAREMOS BONS PRE~OS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somas a maior casa filat6lica da Am6rica. estamos cons

tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas al 
partes do mundo. Actualmente. estamos particularmente interessadol 
em comprar: 

• SELOS ' EM dRIES I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompletas. novas ou uqat'las. 

• SELOS ISO LA DOS I Varledades baratas e atracUvas. 
• PAeons I Feltos culdadosamente. com selos perfeltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE «STOCkS. de todos os g~neros. 
• MISTURA (AO QUILO) pobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. t8mb~m desejamos comprar quantl.iades 

mals pequenas de selos ein s~rlei!. de preco m~dlo e mbls elevado • . 

Queira mandllr-nos a sua /isia de oferlas. que mereeera a nossa pron· 
fa e cuidadosa afen~iio. .. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa noya Iista de comprasl 
.05 melhores precos. por Belos. dOB EBtado$ Unldos e Canada-

. - ; 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO 

H. £. HARRIS & C.o 

BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISeO BOSTON 

ESCRITORIO FILATELICO 
--DE--

F. CASTEL·BRANCO & FILHO L.DA 
APARTADO N.o 44 

Viana do Castelo-( P~rtugal) 
End. Tel . • REPREFILA .. 

SOCIOS: 

Teiel. 2020 (P.S.x.) 

«Ameriean PhUateli~ ~o,?~ety,. - U. S. A. 
«The British PhUatelic Ass., Ltd •• - LONDON 

RARIDADES DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
S£10S DO BRASIL E [STRANGEIRO 

REMESSA A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO. 

• • 
f 

· . ,. 

· .. 

• • • • • 

DURANTE A INAUGURA<;.i.O DA «I." EXPOSK;.i.O FILATELlCA DO DISTRITO DE SETOBAL». 

NO BARREIRO. 

VER REPORTAGEM NO INTERIOR. 

R E v I s T A M E N s A L 




