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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORE5 PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.o-Dt.o (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936 

CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-~ - PORTUGAL 
EXPEDIENTE - Terljas e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sAbados, das 16 as 20 horas 

CAT EGO RIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZAC;Ao 
Continente (excelto Lisboa , Concelnos limUro/es), lillas e Prof)inc;as U/tramarinas.-

Correspondentes • • 100$00 por ana au equivalente em moeda local 
Jdniores. • • • • • 50$00 par ana 

Brasil • • • • • • • • • Cr. 6., par ana 
Espanna. • • • • . • • • • •• 60 Pesetas, par ana 
Outros paises • • • • • • • •• U. S. $2,00., por ana 

LISBOA e Concelhos limftrofes - Efectivos • •• 15$00 par mes; Juniores. •• 7$50 por m~s 
PAG\MENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, D1NHEIRO OU SELOS NOVOS 

EM CURSO. sAo SOCIOS JUNIORES os MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - F~lix da Costa IIha. 
ARGANIL - Manuel Jos~ do RosArio Casta-

nheira. 
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes 

- Rua de Paio Galviio, 26. 
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 

Pereira de Brito. 
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia-Rua Castilho, 57-Ponta Delgada. 
CABO VERDE - Joio de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

. MADEIRA - M. M. Louren\io de Gouveia -
Cain Postal 456 - Funchal. 

I 
I 

FUNCHAL - Eng.- D. Maria Elisa Basto Ma
chado - Apartado, 495. 

S. TOMt - Aprlgio Ant6.1io Malveiro
Secretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S. Tome. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli, 
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nery da 
Costa, Pralja dos JacarandAs, 15/203-
(ZC-20). 
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Pos
tal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa 
Postal, 30680 01000; Americo Tozzini
Caixa Postal 5398. 

U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911, IS th 
Avenue, GL. 5-11144, Sacramento, 20. Ca· 
lif6rnia. 

7;em 50 contos? 
7;em 25 contos? 
2)ispoe de Dulra quaHlia? 

Adquira em comproprledada 
as fracc;6es dos pre d i 0 s 
que construimos em regime 
de propriedade horizontal 

Compre 

apartamentos 

em 

J. PIMENTA SARL 

e tera 

u m bom rendimento 

I n f 0 • m a ~:i e , 

J. PIMENTA, s. A. R. L. 
LIS BOA - Pro Muqull dl Pambal, 60 - Tilif. 46843147848 
QUE L U Z - Edlflela lade: R. Ant6nla Enl', 26 - Tellf. 862021 /2 

Locals de constru~io e venda de propriedades 

CASCAIS - PAQO DE ARCOS .. LlSBOA - REBOLEIRA 
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5824 - Ant6nio Ma:lUel Curreia Farillha
Av.n Ant6nio Serpa, 40-4.0 Lisboa 
(P) Fr. T. N. U. 60. 1. 3 

5825 - Jose M0!1teiro Barata - Rua Ricard:l 
Jorge, 9-2.0 , Esq.o (P) Po. Fr. In. 
T. C. N. 6G. Terna: Guerra de 1914/ 
18. 90. 

ACORES 

5764 - Carlos Manuel de SClsa Teixeira
B.o Cap. Moreira de Carvalho, n.O 1, 
Horta-Faial - (P) Po. Fr. In. T. C. 
U. 60. Te:naticos de · 3. 

ANGOLA 

5714 - Arnalda Gomes da Costa Oliveira
C. P. 83-Lobito - (M) In. Fr. Es. 
Po. T. C. V. N. U. 6G 1. 2. Japao 
93. 94. 

5751- Eliseu Rodrig'Jes Gaspar - C. P. 17-
Vila Artur de Paiva - (P) Po. C. 
N . 60. 1. 2. Natal d: 3. 94. 

5752 - Manuel C:.Js t6dio de Magalhaes
C. P. 248 - Nova Lisboa - (A) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 90 94. 

5770 - Damiao Jose Ribeiro - J . A. E. A. 
Cazombo, Zambeze - (P) Po. T. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

5773 - Jos~ Elisario Amaro Ruaz - C. P. 
,261 - Silva Perto - (P) T. C. V. 

N. 60. 1. 2. 94. 

5774 - Hernant Viaaa de AI:neida - C. P. 
261 - Silva Porto - (M) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2 94. 

5811 - Cesar Quaresma - Rua Almirante 
Gago Ccutinho - C. P. 161- Luso
Moxicc (P) Po. T . C. N. U. 60. 1 2 
93. 

5815 - Carlo3 Alberto Grilo Pascoal - Rua 
Sociedade de Geografia, n.O 42, 
Luanda. 

Z' 

TIMOR 

5799 - Ta:n QUim Nhi - Casa CC'mercial de 
Tam Kcng Ting, Viqueque, (M) P o. 
Chines. T. C. V. N. U. 60 

BRASIL 

5805 - Anisio Borges Filho - Rua Des. Jose 
Peregrina, 242-58.000, Joao Pessoa 
Para!ba - T. 60. N. U. 70. 72. 

AFRICA DO SUL 

5771 - J orge Filipe Gc m;a\ves - 21 Rhodes 
Court-Rhodesfield Kempton Park 
Po. In. 

5772 - Vitor Viana - 7, 23.- Road-Malvern
-Johannesburg. 

BULGARIA 

5729 - Petar Niko\.jv POp Jv. - P . O. Box 
60. - Sofia - Fr. AI. T . U. 60. 61 
62. 3. 90. 

CHESCOSLOVAQUIA 

5779 - Vaclav Dolansky - Hrbitovnf 155, 
Cesky Kru:n!ev - TC. In. 6G. 1. 
fauna . 90. 96. 

PAQUISTAO 

5717 - Ch. Ishfaq. Ahmad 
Philatelic l'IewS». 
Quetta. In. T. 60. 

Editor «The 
Post Box 131; 
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I e OS RUBsla, Po16nla, Checollov4qula I 
e Hungrla, em aerleo completas I novas e Daadas. I 

I Combinar primeiro I 
I A. SILVA II 
I R. Polall, 8. Benlo, 89·4.· LlSBOA·2 I 

Telelone 678818 das 19 bor .. em dian I. 
t I =: ...... - II ........ ,....., ______ ..... :; 

BOLfTIM DO CLUBf rlLAIEliCO Df PORtUGAL 
IANO xxv DEZEMBAO DE 1971 N.D 24& I 

F'\ 25.0 --11. ~. ~I V ._ .Y'LntlJersarto ao 

« Boletim do Clube Filatelico de Portugal » 

I P.I 0 . 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO I 
Os nossos queridos leitores decerto 

vao ler, comerrando por esta primeira, 
pagina a pagina, todos os excelentes 
artigos deste numero comemorativo 
do 25.0 aniversario da nossa revista, 
que laboriosamente vimos dirigindo hi! 
vinte anos. 

Nos encontramo - nos em posirrao 

completamente inversa, pois que, ao 
escrevermos estas poucas linhas, ja 
lemos e conhecemos e muito aprecia
mos, todos os artigos dos nossos ilus
tres e tambem queridos colaboradores. 

E, se nao podemos esc rever os ar
tigos eruditos com que muitos deles 
nos obsequiaram, tambem na9 P9_d~--

, 



. ~. 
I : ~ 

BOLETIM DO CLOSE FlLAn:t.ICO bE PORTUGAL ---mos repetir as palavras de outros, so-
bre a historia do Clube Filah~lico de 
Portubal e desta revista, notavelmente 
fixadas, num dos primeiros e num 
dos ultimos artigos deste numero, assi
nados, respectiva e felizmente, pelo 
mais novo e por um dos mais antigos 
dos nossos colaboradores, no Clube 
e na revista: 0 Dr. Eduardo Grilo 
Luizi e 0 Dr. Antonio de Almeida Fi
gueiredo. 

Ja que falamos nestes, e se temos 
que acrescentar algo, seja para deixar 
aqui dito que, em vinte anos de pre-

• sidencia da Direc~ao do Clube e em 
iguais anos de direc~ao desta revista, 

.. nUl}ca tivemos nenhum conflito, nem 
I sequer discussao, com qualquer dos 

nossos colaboradores, sendo certo que 
dois deles ainda sao da primeira hora. 
~ um orgulho que raro se pode es
·crever ... 

E, fechando esta pagina, nos, que 
sentimos que estamos prestes a chegar 
ao fim, s6 formulamos 0 voto de que 
o Clube e a revista cada vez sejam 
maiores e melhores, de maneira a 
contribuirem, cada vez mais, para a 
valoriza~ao e 0 prestigio dos seus 
associados e, portanto, da Filatelia 
portuguesa. 

4:_~,..,.." ........................................................... """,."""",."tIfIItIIIIII#"""""'~" 
l ' I Notas Filatelicas I 
I por Paulo Sa Machado I 
I Pedldol: I 
I RUB Oirelta das Camplnar, 33 I 
I PORTO CUlta 35$00 I 
I ~ 
.~ ______ .,.."",..,.,,-.... ~~----~r 

r--col::;:':;S:i:.-;;;'-N:~;:-U;id:';~i Gra"as l sua jllventude (1951-1971) as N. U. sio a l1nlca I I UN IT E D N AT ION S Adminlstra"io Postal onde os selos podem ser adqul- I 
I 6 c ridos a pre"os multo razol\vels e, portanto, pode flcll- I 

I 
mente consegulr-se 0 pals completo. 
o. temas que conslituem os selos das N. U. sio Inspl- I 
rado. nos grandes problemas da Hamanidade. Por con- I 
sequ~ncla, estes temas sio representados por sfmboloa I 

I e com um graflsmo a mil1de nio figurativ~ por IS80 I 
I mesmo, preclaamente 0 que constltul a origlnalldade 
I dos Reus selo •. 

I A A P N U (Assocla"io Postal du Na"oea Unldas) ~ a 
unlca admlnlstra"io que emlte aelos em duas moedas I 

I diferentes (Dolares e Francos Suf"os). 'I' 
I • Sollclte as nos us llstaa de pre"os de selos e I\lbuns I 
I N AT ION SUN IE S das N. U., que envlamos gratultamente. 

I 
• Tamb~m, se desejar, poderl\ receber no futuro as I 

nossas emlssoes de BelcH daa N. U. 
I ESCREYA·NOS HOJE MESMO SOLICITANOO OETALHES 

I FILATELIA eUGENIO LLACH, 8. L. II 

I 
Distribuldores exclusivos para Espanha 

l Av. GenerallBBimo, 4 8 9 Barcelona, 15 - Espanha I 
n......... .. -- w ___ ~ .... ......., ............... ~ ____________ ... ~..,.."".".,.,."".,.----".".,.~,."".,.,."".",-~,..I: 
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- Almodovar - (M) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 

lil96 - Arq.D Antonic Ferreira da Silva 
Janeiro - Av." Jciio Crisostomo, 60-
1.0 28. Vaticano. Noruega. Dina
marca 90. 94. 

5797 - Armando de Jesus Nev~s - Rua de 
Marvila, 106-Pc-rta-D, Lisboa - (M) 
N. U. 60. 

5798 - Joiio Nuno Fernandes Miranda da 
Silva Monteiro - Rua Vasco da 
Garna, n.O 10-1.0, Dt.o, Linda-A-Velha. 
(P) Po. T. C. V. N. U. 60 1 2. 3. 
93. 

5800 - Antonio Carlos Contreiras da Fon
seca - Rua Afonso Lopes Vieira, 23-
ric., Esq.o, Lisboa 5. (M) Po. Es. Fr. 
In. T. C. N. U. 60. 1 2 19. Tema 
Europa 94. Hevia. Critikian . 

5801- Jaime Monteiro de Carvalho ~ Silva 
- Rua C, n.O 17-3.0 , Celas, Coimbra 
(P) T. C. N. U. 60. 1. 2 Carimbos de 
1.0 dia de circula!;ao. 

5802 - Paulo Alberto Carvalho Gome.:;
Rua Aleixo Ribeiro, 12-1.0 , Dt.o, Ama
dora (P) T. C. N. U. 60. 2. 93 

5803 - Carlos Manuel Correia dos Sant.Js 
Pato-Mourisca do Vouga. (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 3. 

5804 - Mario Jorge Azevedo Ferreira - Rua 
do Amial 346-2.0 Porto. (M) T. U. 
60. 1. 2. Classic os, 93. 

5806 - Francisco Jose de Pina Faria Seixas 
- R. S. Franciscv de Xavier, 118-
-Bairro do Restelo, Lisboa - (M) Fr. 
In. T. U. 60. 3. Tematicas de fauna 
e flora. 

5807 - Fernando Manuel de Oliveira S~rra 
- Rua Molnhe:; 22-A-Algueirao. 

5808 - Ricardo Antoniv Pinto Correia
Rua Alrr.eida Garrett, lote 18-7.0 
7.0 F. Odivelas - (M) In. Fr. T. C. 
N. U. 60. 12. Tematicas de fauna, 
flora; pintura. 90. 94. 

5809 - Joao Carlos Gomes Correia da Silva 
- Monte Abraao; lote 201-5.0 Dt.o 
Queluz Ocidental- (M) Po. Es. T. 

60. 3. Colecciona 60. Nl. 60. U da 
Polonia. 13 Te:m'ltica de pintura. 94. 

5810 - Prof." Maria Elizete Ferreira-Santo 
Andre - Ma.lgualde. (P) Po. Fr. In. 
T. FDC. 

5812 - Dr. Julio de Montalvao Machado
Largo da Madalena, Chaves. T. C. 
N. 60. 1. 2. 93. 94. 

5813 - Mario Hermegildo Greaves de Men
don<;a Santos - Rua do Raimundo, 
25, Evora. (P) 60. U. 

5814 - Antonio Alberto Ferna:ldes de Sousa 
- Av .• da Fran!;a, 249-3.0 Esq.o Porto 
(M) T. C. V. :N. U. 6e.. 1 2. Te:naticas 
de pintura, escultura, C. Ferro, pon
tes, barragens, barces. 90. 93. Lol
lini. Maestros. 

5816 - Joao Mario Madeira Pargana - Bon
fim; 15-1.0 A-Portalegre - (P) Po. T. 
C. N . 60. l. 2. 15. 94 

5817 - Carlos Manuel da Costa Correia
- R. Prof. Joaquim Fonte.>, 16-1.0 Esq.o 

Agualva, Cacem - (M) Po. Fr. T. U. 
60. 1. 2. 10. 16. 19. 21 . 24 90. 93. 94. 

5818 - Alfredo Rui de Oliveira - Rua Can
dido dos Reis, 58-1.0 Esq.o Amadora. 
(P) Po. Fr. In. T. 60. U. 

5819 - Carlos Joaquim Lopes de Sousa
Largo Conde de Ferreira, 2-4.0 Dt.o, 
Almada - (M) Po. T. C. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

5820 - Hernani Augusto Gomes do Amaral 
Xavier - Rua Gil Vicente, Iote 1-1.0 

Esq.o, Parede - (P) Po. Fr. In. Jt. 
Es. T. C. U. 60. 1. 2 10 16. 19. 21; 
60. N de 1. 2. (a partir de 1970) 
90. 94. 

5821- Prof. Ant6nio Jose Carvalho Gui
maraes - Apartado 27 - Rua Alves 
Ro!;adas, Vila Nova de Famalicao 
- (A em 1) (M em 2) Po. Fr. In. 
Latim. Es. T. C. N. 60. I 2. 60. NU. 
10. Sue cia. Finlandia. 90. 93. 

5822 - Jose Marques Paulo - Rua Mestre 
Francisco Elias; 6-1.0 , Dt.o, Caldas da 
Rainha - (P) Pt'. Fr. T. N. U. 60. 
1 . • 2. Fauna e Descobridores. 94. 
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Aguiar Calado - Av.n Conde Valbom, 
94-6.0 Lisboa 1- (M) Po. Fr. Es. 
In. T. N. U. 60. 1. 2 3. 90. 94. 

5763 - Dr. JOS2 August" Ferreira dos San
tos. Pra!;a Rainha Santa, 5-2.0 Dt.o, 
Lisboa 5 - (M) Pr.·. Fr. In. Es. T. 
64. Blocos. FDC e Sobrescritos co
memorativos, de 1 e Angola, Tema
tica de fauna 3. 90. 

5765 - Jorge Ant6aiv da Ressurrei!;ao
Av.n P.· Bartolomeu de Gusmao, 
42-3.0, Esq.o, Damaia. (M) Fr. T. 
C. N. U. 6G. 1. 2. 93 

5766 - Alberto da Silva Fernandes - Rua 
Eng.o Vieira da Silva, 10-1.0 Dt.D , 

Lisboa 1 - (M). Es. Fr. 1.1. T. C. 
V. N. U. 60 1. Astrofilatelia. 9U 
Lollini. 

5767 - Maria de Fatima Marcelo Pereira, 
Rua Antero do Quental, 42-3.0 
Frente. Lisboa 1. (P) Es. Fr. In. T. 

-C. V. N. U. 60. 1. 15 90. 

5768 - Manuel Carlo.;; Passaro - Rua Lu
ciano Cordeiro, 94-r/c. Lisboa. (P) T 
N. U. 60. 1. 2. 3. 90 

5769 - Vitor Manuel Nunes da Silva
Rua - Capitao Afonso Pala, n.O 21, 
rIc. Li.>boa. (M) Po. N. 60. 1. 2 65 
1. 2. 

5775 - Jose Manuel Dicnisio da Rosa Fer
nandes - Rua Moreira Pinto, 4-r/c., 
Parede. (P) Po. Fr. T. N. U. 6G 
1. Rep. do Zaire. 

5776 - Ant6nio Rudrigues Eustaquio - Es
trada das Amoreiras-Nisa. (P) T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94 

5778 - Manuel Joaquim Gomes de Faria
Rua D. Diogo Pinheiro, 14-1.0, Bar
celos. (P) C. N. U. 60. 1. 

5780 - Jose Carlos Sirnoe3 Ferna!ldes - Rua 
Carlos Ribeiro, 30-1.0 Esq.o, Lisb;)a. 
(M) T. C. V. N. U. 60. 

5781 - Julio Gon!;alve3 Marques - Largo do 
Municipio, oure - (P) Po. T. C. V. 
N. U. 60. 12. 

5782 - Ant6nio Ludovico Pena - Rua Nova 
do Desterro, 7-A-5.o, Lisboa-2 - (P) 
T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

5783 - Eng.o Raul Vasco da Trindade Fer
nandes - R. Passo,s Manuel, 126-4.0 
Esq.o Lisboa - (P) Po. Fr. In. Es 
T. C. N. U. 

5784 - Carlos Alberto Alves Pimenta
s. Sirnao de Novais-Vila Nova de 
Famalicao - (IV!) Po. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 94. 

5785 - Artur Jose d'Almeida Carvalho
R. Scarlatti, 2-2.0, Dt.o, Queluz - (M) 
P. T. C. V. N. U. 60 1. Desportos 
93. Torre'l';;. 

5786 - Manuel Fernandes Nogueira - Av.n 
Sacadura Cabral; 41-a-3.o, Lisboa-1 
- Po. Fr. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 94. 

5787 - C6nego Albano da Costa Vaz Phto 
-Castelo de Vide - (M) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Vaticano e reUgiosos. 
94. 

5788 - Luiz Manuel Costa Santos - Av .• 
Garcia, 39-1.0, Dt.o, Queluz - (P) T. 
N. U. 60. 1. 3. 

5789 - Antonio Henrique Pires da FO:l
seca Soares - R. Almirante Reis, 
205-1.0, Tavira - (M) T. C. V. N. U. 
60. 90. 94. 

5790 - Alberto de Castro Rodrigues - Av .• 
Combatentes da Grande Guerra, 50 
Viana do Castelo - (M) Po. Es. Fr. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2. 3. 90. 94. Un i
ficado de 19. 

'j791 - Joaquim Ourives Vicente - Prac~ta 
das Barrocas, 2-r/c., Dt.o, Cova da 
Piedade. (M) Po. T. N. U. 60. 1 3. 
por 1. 94. 

5792 - Jose Per-eira da Rocha - Rua Pa
dua Correia, 137-Mafamude - Vila 
Nova de Gaia. (M) Po. Fr. Es. T 
N. U. 60. 66. 1. 2. 3 90. 94. 

5793 - Mario Louren!:o Pascal - Praceta de 
Damao, 2-1.0, Esq.o, B.o Janeiro
Amadora. T. C. V. N. U. 60 

5794 - Carlos Cabrita da Encarna!;ao 
Rua D. Maria II, n.o 14-1.0 Dt.o Sei
xal- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1 
2. 5. 30. 90. 

5795 - Jo.;;~ Manuel Laginha Mestre da 
Palma - Rua Dr. Oliveira Salazar 

" 
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(ADA VEl mAIS ALTO! 

I DR. mUAR60
1 ~RILO LUlll 

(S6clo n. '73) 
_______ ..l 

Nao, leit~r amigo - partindo do princlplO 
de que benho urn leitor, considero-o urn 
·amigo--, nao se trata de uma apologia do 
Clube, como 0 titulo podera ter feito pensa!.". 
Simplesmente, ao ser convidado a apresentar 
urn ·artigo para este numero comemorativo 
do 25.0 aniversario do Boletim do Clube Fila
telico de Portugal, riquei seriamente embara
!;ado p.erante a exiguidade do prazo marcado. 
Urn estudo de nature2)a f-ilah~lica? Para tal 
me faltaria- a competencia, e tenta-lo seria 
ousadia irri50ria, per ante os doutores na 
materia, de que, felizmente, 0 Clube e col
meia. Urn artigo sobre curiosidades fila
telicas? Sim, isso seria passivel, mas, a 
falta de assunto entre maos, haveria que 0 

seleccionar, que procurar e reunir elementos, 
que redigir - serie de operac;oes incompativel 
com a urgencia e 0 pouco tempo disponivel. 
Declinar 0 convite? Seria atitude comoda, 
mas pouco conforme com a maneira de ser 
propria, e pouco simpatica de corresponclcl' 
a uma gentileza. Entao? E se recordasse 
a evolu!;ao do Clube - de que e arauto a 
revista cujas bodas de prata se comemo
ram - -atraves das varias sedes qUe the co
nheci? Nao se .trataria de materia filatelica, 
decerto, mas nao ·d eixaria de ser urn por
menor oa historia da Filatelia do nosso Pais. 
Sem necessida-::le de consultar albuns ou oa
truogos, socorrendo-me apenas da memoria, 
eis 0 fruto dessas «arduas:t congeminac;oes. 

Provinciano desembarcado em Lisboa, para 
prosseguimento dos estudos, ·dois outros inte
resses procurei manter no novo ambiente: 0 
da educaC;ao fisica, que considerava factor 
no complemento da higiene pessoal, e 0 da 
filatelia, cujo microbio se me inoculara por 
volta dos dez anos, e nao mais me largaria. 
o problema da educa!;Ba fisica nao teve difi-

culdades : so havia a da escolha. Quanto it 
Filatelia e que foi mais dificil. Ainda no 
meu nabantino recanto, ja procurara esta
belecer relac;oes com outros filatelistas, pelo 
qu e 05 in colas oa urbe templaria, me leva
l"am a inscrever-me numa «SecC;ao de Tro
cas» de iniciativa do nosso velbo amigo 
Eladio de Santos, criada no seio do Boletim 
da sua pres1l:igiosa casa filatelica, e num 
elube fHatelico internacional com sede em 
Verviers (Belgica). Er.a este 0 «Livre
-Echange:t - elube de grande divulgaC;ao na 
epoca, que tinha entao como delegado em 
Portugal urn distinto coleccionador de posta is
-miudmos, 0 nosso consocio Engenheiro An
tonio Furtado; nele consegui correspondentes 
que 0 tempo transformou em bons amigos, e 
com alguns dos quais 0 contacto tern per
durado. Boas recorda!;oes tenho desse clullc, 
que creio t1'!r sido uma das vitimas da ul
tima gu&ta, pois poucos anos sobreviveu 
ap6s 0 termo da grande confiagraC;ao. 

Em Lisboa, nao conseguia outros contactos 
filarelicos alem dos conhecimentos individuais 
proporcionados pela tal secc;ao de trocas do 
bole·tim da Cas a Eladio. A nBa ser uma 
tentativa que recordo, com cerlo sabol' ane
dotico. Tratou-se da iniciativa dum senhor 
belga, tambem consocio daquele L. E., que, 
numa estadia em Lisboa, resolveu congregar 
as demais consocios num nueleo local daquele 
elube. E va de convocar uns cons6oios para 
uma primeira reuniao, conferindo-lbes, desde 
logo, cargos pomposos: presioente, vice-pre
sidente, secretario, ate ·tesoureiro!... Mas deu 
certo: no dia ·apra2Jado, no velho «Chave de 
Ouro», la estavamos todos ou quase todos as 
convocados. Achamos pi,ada it ideia, Clia
ram-se algumas relac;lIes, mas e claro que 
a coisa nao passou do circulo restrito em 
que nascera. 
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conta de ter side criado em Lisboa 0 Clube 
Filatelico de Portugal. Foi isso em 1946. 
E claro qUe nao havia que hesitar: imedia
tamente adoeri. 0 meu numero de socio 
mostra que, sem ser dos fundadores - e nao 
o ·podia ter sido, por nao conhecer entao os 
promotores da cria!;ao do Clube - fui dos pri
meiros aderentes. E tr.atei de comparect'r 
as reunifies semanais. Assim aparece a pri
meira sede que eu Ihe conheci, e qUe crew 
tel' side a primeira que 0 Clube utilizou: tra
tava-se duma sala emprestada dum prenio 
da Rua da Madalena, na esquina para a Rua 
da Betesga. Sala apertada, onde a volta 
duma grande mesa mal havia espa!;o para 
se disporem os «carol as) das primeiras horas, 
uns, felizmente, continuando hoje em activi
dade, eo a oferecer a sua carolice ao Clube, 
outros, como 0 saudoso Eng.o Aurelio Marcos 
Pereir.a, ja desaparecidos do nosso convivin. 
Era urna sobreloja de tectos pouco altos, mas 
foi 0 principio ... 

Dai passou-se a urna nova serle na Rua 
da Palma, em edificio do quarteirao onde 
existiu 0 Teatro Apolo, quarteirao que veio 
a ser apressadamente demolido, a fim de, no 
ano 2000, se proceder a urbaniza!;a.o do local. 
que entretanto constitui hoje a majestosa prac;.l 
onde campeia na aberra!;ao citadina que e a 
tao decantada cap-ela da Senhora da Sailcie, 
defenddda com unhas e dentes pelos saudo
sistas da Lisboa antiga e pelo fado piegas. 
Coabitavamos entao - nOs, 0 Clube, enten
da-se - com 0 Clube dos Ca!;adores Portu
gueses, que gentilmente nos cedeu uma sala 
mais vasta que a anterior, e mais elevad<l, 
vista que se situava num prirneiro :mdar 
alto. Come!;ava, pais, a nossa ascensao, que 
se veio a acentuar quando, POI' fOT!;a da 
rerenda urbaniza!;ao '8celerada, houve que 
evacuar 0 local 

EntTetanto, o· Clube tinha-se desenvolv:do, 
havia ultrapassado a fase em que a mol' 
talidade inf.antil mais faz sentir a sua acc;ao 
devastadora, e adquirira direitos de arraial. 
E entao pade, pela vez primeira, pensar-se 
em tel' sede propria, pondo cobro as coabi
ta!;Oes so toleraveis a titulo p1'ecario 'ou em 
situacOes de absoluta carencia, felizmenle 
ultrapassadas: assim viemos parar ao edi
Cicio onde hoje nos encontramos, dando 1I0VO 

salto em altur·a que nos elevou a urn ter
ceiro andar. Enf.im, tinhamos a nossa casa, 
se bern que aos (caroIas) da epoca f.)Sse 
urn .tanto penoso ascender ao seu Olimpo 
filatelico, uma vez que, quanta a ascensor, 
56 0 das pernas,.. A importancia de ser 

serio (ou honesto, nao sei bern) - como dida 
Oscar Wilde - e a importancia de tel' uma 
sede - dizemos nos - concor.reram poderosa
mente para que 0 Clube conhecesse entao 
a sua consolidacao definitiva, e firmasse a 
sua posi!;ao, nao so no meio filatelico na
cion ai, em que se tornou elemento prepon
derante, como no internacional. 

Mas a ascensao nao havia terminado ainda, 
pois, pOI' urn feliz con junto de circunstancias, 
veio a ser possivel, sem sair do predio, 
atender os queixurnes dos pacientes «carolas» 
a quem a subida ·a pe dos tres andares altos 
de entao deixava a deitar os bores pela boca, 
mediante a transferencia agora para 0 quinto 
andar do mesmo edificio, entretanto alteado 
com mais tres pisos, para habita!;ao dividida 
em aten!;ao as eonveniencias do Clube, agora 
servido - oh delieia das delicias! - por urn 
elevador djl~ueles que nem sequel' falham 
pOI' as pessoas se esquecerem de feehar as 
portas! ... 

Assim tinha terminado - ao menos POI' 
ora, claro - a progressiva ascensao do Clube, 
que esta na origem do titulo desta des pre
tensiosa cronica: Cada vez mais alto!-<l que, 
como prometido, se refere, nao a uma apo· 
logia do Clube, mas a coordenada geogrlificfl 
de altitude em que ele se tern vindo a ~itllar 
atravEs do tempo. Embora seja verdade que 
se poderia estabeleeer uma eorrela!;ao es
treit.a entre esse ·aumento na altitude e 0 
aumento na latitude - jogando agora com as 
ambiguidades da nossa nomenclatura geogTil
fica - da expansao alcancada pelo nosso 
Clube. Mas a descricao deste Ultimo aumento 
deixo-a eu a cargo de quem com mais conhe
cimento de causa e mais documentad'amente a 
possa fazel', neste momento consignando app.
nas, par·a remate, urn aceno de amizade 
aqueles eons6cios e amigos que acompanhal'am 
o Clube desde a sobreloja dos primeiros tem
pos, e aos que se Ihes juntaram ate ao 
quinto andar de hoje, e urn pensamento de 
comovida saudade para aqueles que, entrE
tanto, na senda do destino eomurn, tern vindo 
a fiear pelo caminho. 

EDUARDO G. LUIZI. 
== ..... tIfIIwI/IIII~".",..,,,.,,,..,tIfIIwI/IIII,,.,,,..,,,,.,,......-......... #tItIW ............... ______ ,,,,,,, =a 

IETIQUETAS DE FDSFOROS 

I Reunioes para trocas todos os sabados, 
das 17 As 19 horas, na nOSS!l sede 

Ay. llmll.nla Rail, 70-6,o-DI,o 
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5735 - Frederico Cristiano de Almeida Neto 
Westenfeld. Av.a Marginal, 49-r/c. Dt.o 
Lisboa. (M) Po. Fr. In. T. N. U 
60. 61. 

5736 - Ant6niu Joao da Gama Fazenda 
- Rua da Scnhora de Mercules, 
8-1.0 Dt.o, Castelo Branco. (M). Po. 
In. T. N. U. 60. 1. 10 90. Tematica 
de musica e «l';vs selos se evoca 0 

Homem» tamatica sl figuras da his
t6ria, da arte e da ciencia. 

5737 - Ant6~ic- Juaquim de Sou3a - Toma
dos-Margaride-Felgueiras. (M) . Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60. 

5738 - Joaquim Carmela CardGs;) - Rua da 
Oliveira, 15. ltvora. (M) T. C. V. 
N. U. 60. 

5739 - Ten. Cor. Mario da Cunha Torres 
Gomes - Av.a Ccnde Valbom, 67-1.0-
Lisboa. (A). T. C. V. N. U 60. 1. 
N. da C. de MO!;3mbique 93. 

5740 - Manuel dos Santos Azevedo Bran
dAo - Rua 62, n.O 19-Espinho. (A). 
Po. Fr. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 13. 
16. 21. 28 Venezuela. 90. 93. 94. 

5741 - Raul Augusto Garcia - Rua Bonitos 
Amorim-P6vua de Varzim. (M). T. 
C. V. U. 60. 

5742 - Gon!;alo Vieira d'Abreu e Lima, 
Pra!;a Pasteur, 3-7.0 Esq.o - Lisboa. 
(M). P6. Fr. In. Es. T. C l';. U. 
60. 12. 94. 

5743 - Edmund Nunes - Rua Arco do Cego, 
90-5.0 Lisboa 1. (!VI) Po. Fr. In. 
Es. T. Carimbos Mecimicos. 

5744 - Raul Carlos Martins da Silva - Rua 
Alian!;a Openi.ria, 110-4.0 F. Dt.o Lis
boa 3 - (M) Po. T. C. N. U. 60. 1 2. 
Vaticano. 

5745 - Simplicio B~~~a lv1c;nteiro - Rua 
S. Dinis; 560-2.0, Dt.o, Porto. (A) T. 
C. V. N. U. 60. 

5745 - Jose Ferreira Sirgado - Rua de Goa, 
12. Entrencame':Jto. (M). Po. Es. 
T. N. U. 60. 1. 94. 

5746 - Manuel Martins Gravata - A\,. Joa
quim Dias de Sousa Ribeiro, 79-1.0 
Esq.o, Moseavide. (M A) Po. Fr. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 13 Toda 5. 31. 90. 
93. 94. 96. 

5747 - Fernando CarloR Bette:Jcourt Garcia 
Mach.ado - Rua Man:.:el Correia, lote 

2-2.0, Esq.o, Cascais. (M) Po. In. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2 90. S4. 

5748 - Simplicio Bessa M-'jnt~iro - Rua 
S. Dinis, 560-2.0 Dt.o Porto. 

5749 - Mario Moreira de Sousa - Rua da 
Costa, 572-Ermesinde-PortO. (M). Po. 
In. T. C. N. U. 60. 1 2 5. Ocidental 
90. 91. 

5750 - Jose Ribeiro Gomes - Rua Joao 
Baptista Ribeiro, 5 - 3.0 Dt.o, Lis
boa 4 (M) Pc" Fr. F.s. T. C. V. N U. 
60. 1. 2. 10 Ocidental 16. 21. 28. 
90. 93. 94. 

5753 - Francisco Maria Burguete de Sousa 
Soares - Trav.a das Aguas Livres, 
14-1.0, Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. Te:natira dej 
Fauna. 93. 

5754 - Pedro Jose S~queira Cameliar da 
Silva - Rua do Prior, 17-2.0, Esq.o, 
Lisboa. (P). Po. Es. In. T. C V. 
N. 60. 

5755 - Antonio do Carmo Filipa - Av. 
D. Jose I, lote 12-6.0-A, Reboleira
-Amadora. T. C. V. N. U. 60 

5756 - Domingus Nunes Francisco - Rua 
General Fernando Tamagini, 14-3.0, 
Esq.o, Damaia. (P). Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 2. 5. 90 94. 

5757 - Mario Ferreira RGdrigues - Rua 
Francisco Sanch~s, 122-4.0 Lisboa. (P) 
N. U. 60. 12. 

5758 - Arq.o Jose Manuel Santiago Faria, 
Rua da Sociedade Cruz Quebradense, 

7-5/e., Dt.a, Cruz Quebrada. (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60 . Te:nas: 
Pintura, Escultura, Arq., Literatura. 
90. 

5759 - Jose Rodriguez Lan!;3 - Rua Ma
chado dos Santos, Fer rei r a do 
Alentejo. (P) Po. Es. Fr. In. T. 
C. U. 60. Tematicas de desportos. 

5760 - Vital' Sa Alves Coelho - Tr. Pinto 
Ferreira, 3-1.0, Esq.a, Lisboa, 3 T. 
C. V. l';. U. 60. Postais. Sobres
cnto:>. 

5761 - Mario Rui Antoinette Dias Teixeira, 
Rua de Angola, 283-2.0, Dt.o, Areosa. 
Porto (P) Fr. In. Po. T. N. 60. 1 2. 
FDC. Te:mi.ticas de fauna ~ flora. 
94. 

5762 - Ertg.o Fcrna.ldo Je se Coelho de 
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87 - Domingos Correia - Rua Santana a 
Lapa, 40-1.0, Lisboa 2 - Telefone 
667319. Po. Fr. In. Es. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

876& - Virgilio Eduardo de Oliveira - AI
bufeira~ (A) C. N . 60. 1. 2. 95 

5712 - Jose Luis de Oliveira Faria. Rua 
Francisco de Andrade, 19-2.0 B. Al
mada. (P) Po. T . C. N . U. 60, 1 
2. 5. Ocidentai. 93. 

5713 - Prof. Avelino Carlos Go:Walves de 
Oliveira. Estrada do Bibrete, 22 
Salva terra de Magos. (M) Fr. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2 93. 

5715 - Fernando Cesar Antunes Costa. Pi
nheirinho-Galize3. (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2. 

5716 - Jose Antonio Loureiro Belchior. 
Vila da Maia. (M) In. Fr. Es. T. 
C. V. 15. U. Temas: direito; li.tera
tura; artefila telia. Religiao: Natal; 
Papas, etc ... em N. 9u. 94. 

5717 - Fernando Jose - Rua Silva Gaio, 
33-Viseu. (M) Po. F.s. It. T. C. V 
N. U. FDC. e mar~as de dia. 90. 94. 

5718 - P . Manuel Valente de Pinho Leao 
Rua de Padua Correia, 166. Gaia 
(M). Fr. In. T. C. V. N U. 60. 90 

5719 - Rui Manual Marti.l'; M~lo-Estrada 
da Penha, 144-3.0 Esq.o, Faro. T. C. 
V. N. U. 60. 

5720 - Manuel Henrique Saraiva Pima:lta. 
Rua Rubem Borges, 26-r/c-Dt.o, Feij6. 
(M). Po. Fr. T. C. N . U 60. 94. 

5721 - Arlindo da Trindade Silva - Rua de 
MOl;ambique, 56-1.0 Dt.o, Lisboa Po. 
Fr. T . U. 60 94. 

5722 - Mari3 Isabel Pass1nha Pereira
Rua Dr. Oliveira Salazar, 2 - Fer-

reira do AlentejO. (M). T. C. N. 
U. 60. 

5723 - Jose Manuel de Almeida Vicante
Rua Alvaro Antonio dos Santos, 
3, Oeiras. (M) Po. Fr. In. Es. It. 
T. C. V. N. U. 60 Tamatica de fauna 
(vertebrados). 

5724 - Major Joao Augusto Fernandes Bas
tos - Av. Almirante Reis, 22-C-3.o 

Lisboa 1- (M). Po. Fr. In. T. C. V 
N. U. 60. 1. 2. 94. 

5725 - Augus to Mar~a Vieira - Pateo da 
Piedade, 2-B.o da Figueira-Monte de 
Caparica. (P) P o. In . Fr. T. U. 60 
1. 2. 16. 21. 

5726 - Artur Alves ViCente - Praceta He
r6is do Ultramar, 14-3.0 Dt.o, Loures. 

5727 - Francisco Manuel Silva Vidal- Tra
vessa do Cabral, 19-rlc. Lisboa (lVI) 
Fr. In. AI. T . C. V. N U. 60. 1 2. 3. 

5728 - Jose Ferna'ldL P as tor Vieira - Av. 
de Madrid, 16-rlc., Esq.o, Lisboa. (P) 
Po, Fr. In. Es. T. C. V N. U. 60. 94. 

5730 - Nelson Correia Rodrigues - QUinta 
de Seahora da Rocha, 1.0, Carnaxide, 
Oeiras. (M) T . N. U. 60. 1 2 93. 94. 

5731 - Eugenio dos Sa'1tos Narciso - Rua 
- do Zaire, 20-2.0, Dt.o, Lisboa 1 - (P). 

T. C. V. N. U. 60. 
5732 - Antonio Car1c-s de Sousa Miranda

Rua da Alegria, 1880-15. Porto. (P) 
Fr. In. T . V. N . U. 60 1. 

5733 - Dr. Luis Virgilio Frazao - Rua 
S. Francisco d e Salles, n.o 17-4." Dt.a 
Lisboa. (A) T. C. V. N. U. D Ma
ria 25 Rs. e D. Pedro Grecia (gres 
tete de Mercure). 

5734 - Antonio da Camara Homem de No
ronha - Alameda Conde de Oeiras, 
Bloco A-3-2.0 Esq.o, Nova Oeiras. 
T. C. V. N . U. 60. 
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~NG. RUI SANCHES, 
.um lilatelista que e hoje Ministro das Obras P.ublicas e das Comunica~oe5 -
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-o Sr. Eng.o Rui Sanches, hoje iZustre Mi
nistro das Obras Publicas e das Comunica
~Oes, escreveu 0 artigo seguinte, que veio 
publicado no n. ° 56 do Portugal Filatelico, de 
Abril/ Junho de 1935: 

OS DOIS CUNHOS DO SElO 
DE 5 R. D. PEDRO V -1856 

CABELO~ ANELADOS 
E conhecido actual mente, apesar de ilustres 

filatellstas nao 0 terem assinalado, que 0 

selo de 5 r., D. Pedro V, 1856, cabelos ane
lados, foi impresso com dois cunhos. Tal 
afirma~ao, segundo creio, a da autoria do 
ilustre escritor e investigador filatallco Dr. Car
los Trlncao. 

Na .. Instru~ao Filatalica», publica~lio do 
Portugal Filah~lico. assinalam-se varlas ca
racterfsticas desses dols cunhos. Uma per
monorlzada observa~ao de varios selos, meus 
e de coleccionadores amigos, trouxe-me mais 
algumas caracterrsticas que parecem ser des
conhecidas. 

Acerca do seu valor, julgo que serao 
utels todas as contribul~oes para 0 estudo 
do selo portugues, e portanto esta, se bern 
que inslgnificante, nlio deixarll de constituir 
uma pequenina parcela para esse estudo. 

De resto, mesmo que os filatelistas com 
competincia para tal, nao reconhe~am a este 
pequenfssimo trabalho qualquer valor, con
tentar-me-ei em saber que a minha tenta
tiva, reallzada por urn colecclonador dos mais 
novos de Portugal, teve 0 condao de des
pertar nos filatelistas em igualdade de cir
cunstAncias 0 gosto pelos estudos filahmcos, 
verdadelra escola de prepara~ao para inves
tiga~Oes de maior monta. 

A juntar as quatro diferen~as Indicadas na 
ja citada .. Instru~ao Fi I a hlt II C8» , encontrei as 
seguintes: 

A) Cunho I: 
1.° - A curva do cinco do valor toca na 

haste obllqua. 
2.° - 0 cinco do mesmo valor quase toca 

no frlso branco mals externo do selo. 
3.° - 0 arabesco central do Angulo supe

rior direito, situ ado logo por baixo do se
gundo 0 de CORREIO, estil afastado do 
friso circular. 

S) Cunho II: 
1.° - A curva do mesmo cinco nao toca 

na haste obllqua. . 
2.° - 0 cinco do valor estil afastado do 

friso branco externo. 

3.° - 0 referido arabesco quase toca 0 

friso circular. 

Ainda urn outro facto se fixou no meu 
esplrlto, apesar de me apresentar ainda du
vidas. Uma observa~iio demorada nestes se
los leva a admitir que nos selos impressos 
com 0 cunho II houve urn deslocamento de 
todos os motivos decorativos, no sentido es
querdo-direito, isto e, no sentido segundo 0 

qual a effgie do monarca est~ orlentada. Sera 
assim? 

Fiz as observa~oes que cito em exemplares 
perfeitamente classlflcados, razlio que me 
leva a afastar a hlpotese de algum deles ser 
uma reimpressao de 1885. 

Rui Sanches. 

A este notcivel trabalho do, entlfo, simples 
aluno do Liceu, respondeu assim 0 Dr. Carlos 
Trinciio, no n.O 58, Outubro/Dezembro de 1935, 
da mesma revista: 

OS OOiS CUNHOS DO SELO 
DE 5 R. o. PEDO V -1858 

CABELOS ANELADOS 
Sr. Director do 

Portugal Filatelico: 

Li com 0 maior interesse as observac;Oes do 
Sr. Rui Sanches, respeitantes as caracteris
ticas das duas variedades do sela de 5 reis 
de D. Pedro V, cabelos anelados. 

11: evidente que, alem das diferenc;as que eu 
assinalei entre os dois cunhos, outras exis
·tem, pelas :NlZOes que expus no penwtimo 
numero do Portugal Filatelico, na cEvolucao 
do estudo do selo portugues: VII - Os cunhos 
dos selos de relevo~. 

Estou de acomo com 0 Sr. Rui Sancbes, 
nao s6 em reconheceras diferencas que ele 
aponta, mas tambem quando ele afirma que 
sao mteis ,todas as contribuic1ies para 0 es
tudo do selo portugues~. 

E, para terminar, felicito-me por ver des
pertar a gosto pelos estudos filatelicos que, 
ate hit pouco, no nosso Pais, nao encOlltra
vam cultores fora dos veteranos da filatelia. 

Creia-me, etc. 
C. Trincao. 

Com estas transcri~oes, 0 presente numero 
da nossa revista fica notavelmente enrique
cido com a colabora~ao dos Srs. Eng.o Rui 
Sanches, actual e ilustre Ministro das Obras 
Publlcas e das Comunica~oes, e Prof. Doutor 
Carlos Trindo, filatelista eminente, ja falecido. 
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Ensaios - Provas - EITos - Cartas Pre-Fi
late1icas - Compro para a minha col.ecCao. -
J . Bertellotti - Rua Adolfo Loureiro, 5, Apar
tado 8.0 -A - Coimbra. 

Companhia de Mocambique - compro selos 
novos, provas, ensaios, enos, cartas e tuoo 
que com ela se relacione. 

MARIO GOMES - Avenida Conde Valbom, 
D.O 67-1.° - Lishoa - Tel. 769923. 

Timor - troco por lotes :tematicos nacionais 
ou estrangeiros, novos ou wados, Timor 
n.ooEladio 249/254 - 255/ 265 e A 10/14, no
vos. Indicar propostas para H. Sarmento
Torre F-4.0-Drt.o - Nova Oeiras. 

FILATELISTAS! Desejo Por tugal, series 
completas e novas. Dou Espanha, Co16-
nias, Franc;a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CfP eiialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Desejo trocar selos de Portugal, tntramar 
e outros paises. Dou Al.emanha. Selo por 
selo. Matejcek Ernest - 6462 Meerholz -
Hessen - BRD. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
BELO: Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta a Secretarla do Clube, ao n.D 22. 

INTEmOS POSTAIS de IngIaterra, Gibral
tar e Egipto, novos ou usados, compro. 
Dr. ¥asconcelos e Castro - Trav. do Fer
reiro, 23-7.0-Drt.0 - Lisboar3 - Te1ef. 660873. 

FDC e COMEMORATIVOS de Mocambique 
e fnilia Portuguesa. Receba direciamente dos 
Editores. 

EDIC6F.S LUMANO, CP 2505, L. Marques. 

Compro e troco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Correspon
dencia em Esp. F. lng!. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstra'at 111, den Haag (Holanda) . 

Belgique, France, ltaJie 125 grand format 
oommemoratifs. Je desire Portugal, Espagne 
et colonies, 165 commemoratifs grand format. 
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege
-Belgique. 

COMPRO Etiquetas de Registo de todo 0 
Mundo. Ao cento as vulgares e a pees as 
menos frequentes. Paulo Rui Barata - Rua 
Ricardo Jorge,9-2.0-Esq.o - Lisboa - 5 - Tele
fone 728792. 

Contra 100/200 bons selos de Portugal e 
tntrwnar, dou 110/220 de ItaIia, S. Marino 
e AIemanha. Mario Bertazzoni - Via Vin
cenzo Gemito, 10 - 40139 Bologna -ltalia. 

I offer to sale commemmorative stampe, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
Portugal and portuguese oversea territo
rIes. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your li.sts' . 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Crisostomo, IU-4.o - Lisboa-1 - (Portugal) . 

Selos nacionads e estrangeiros aos melhores 
pre!;{lS. ENVIAMOS USTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Aaparlado 2.'i - Vila F. de Xira. 

Ricardo Cruz Perez - Santa Rita. 
n.O 29212 PN - Matan7JaB - Cuba. Deseja 
corresponder-se com jovens enpanh6is, portu
gueses e brasileiros. Troca selos por discos, 
postais e diversos. 

--------------
ZULEIK DOUFOURNEAUX - Apartado 41 

- Santiago de Cuba - Oriente - Cuba. 
Deseja selos novos, series completas de 

P.intura, Fa una, Cosmos Espanha novos desde 
1950 - Fran9a usados - Jugoslavia novas
Vietnam usados - Chile novos. 

Oferece: Cuba, novos e usados. B.F., FDC. 
America Latina - series tematicas. 

Correspondencia em Espanhol, Ingles, Fran
ces e compreende 0 Portugues. 

Desejo receber series completas, novas de 
Portugal e illtramar. Dou em troca ItB.lia, 
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo 
S. M. degIi Angeli. Perugine - Italia. 

Compro ou troco inteiros postais, blocos, 
postais mlOOmos. FDC e obliteracoes dos te
mas folclore, costumes - trajos de Por·tugal 
e Espanha. Jose Manuel Pires dos Santos. 
Trav. Henrique Cardoso, 942.° - Lisboa. 

COLECCIONADOR MEDIO deseja trocar 
selos portugueses contra suas faltas, base 
El:adio. Da Ultramar, sobretudo fndia e es
cassos de Timor. Fornece selos da fndia aos 
centos. Dr. Luis Noronha, CP. 2505 - Lou
ren~ Marques. 

COMPRO selos de Portugal Continental e 
Ultramarino por atacado e coleccoes. ~os 
extraordinarios. 
Pe~a tabela de preC;0s gratis para F. Ma

chado - Rua Manuel Correia, lote 2-2.° Esq.o 
- Cascais. -------------------------. Desejo efectuar trocas de selos novos e 
usados, com .todos os ,paises, na base Yvert. 
Julius Katz - Aparbado, 9508 (Carmelitas) 
Caracas. Venezuela. 

ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de 
Pol'l;ugal e tntramar, novos e usados. COM
PRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fer
nao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. 
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ANUNCIOS ECON6.MICOS 
PERMUTD e compro seills de Portugal, 

tod~ 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado Q. 0 6, Elvas. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern. 
Carta a Secretaria, ao n.~ 22. 

PORTUGAL E ULTRAi.VIAR - compro 
e troco Correio Aereo (selas, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc., 
re1.acionados com os temas eVefculos Mo
torizadoslt, eGuerra» e eRefugiadoslt. En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS : Troco 
ou com pro, pagan do bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.D 22. 

EGIPTO - Compro Selos ciassicos, pro
vas, ensaios, erros, cantos de folha com nu
mero de controle, Cartas e outras pe~as 
interessantes I . HOLLY - Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.0 E, LISBOA - Tel. 667946. 

tNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rlodo post-lovaslo (1962), com selos in
dianos e carlmbos portugueses, e tambem 
aerogramas lodlanos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivu, 3-3."-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas au usados. Tambem venda. SIL VA 
PEREIRA - Rua Antonio Nobre, 43-2.D-D.D, 
tele!. 7848]6 - Lisboa-4. 

Je cherche les ,timbres nouveaux NEUFS 
du Portugal et de l'Espagne. J'offre les nou
vea.utes neufs de France, Belgique, Luxem
bourg, Territaires Francais d'Outre - Mer 
(Polynesia, Wallis, St. Pierre, Mars, New
-'Hebrides, etc.) aussi timbres d'Europe neufs 
URSS 1 Ruble = 20 Esc. - Romania: 1 Lei = 
= 2,5 Esc. - Tchecoslovaquie 1 Kcs = 2,6 Esc. 
-HungNa: 1 Ft = 2 Esc. Tout it la Valeur 
Faciale. 

Michel Brillet - I, Rue d' Auvergne -
Tour F 10 - F 38 - Echirolles - France. 

Compro, Troco e Venda selos clllssicos, 
todas as series. Tematicas, novas au usa
das. Proeuro selos d~ paeotes. Vend:> 
albuns e material filatelico. A. Borg.!S 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Selos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, forma to grande, 
lavados, compro ou troco por selos Ponu
gal e Ultramar, novos e us ados do meu 
stock. Catalogo Eladio. Transac~oes 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
bo:.-1 

ATENCAO: COMPRO qualquer quantl
dade selos usados comemorativDS ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem se1o, 
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado~ 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

INGLATERRA , n.O 22 Cat. Yvert eujas 
letras dos cantos inferiores sejam : AI. 
BD, BI, BL, CB, FI, ElI, JL, KD, KH, 
ID, DE, DL, PL, PI, sr, SiD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selos. 
quadras usadas ou qualquer peea intel'es
sante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e Cas
tro, 'r.r. Ferreiro (Ii Lapa) , 23-7.D_Drt.D, Te
lee. 660873, LISBOA-3. -----------------SELOS DE PORTUGAL Sf CARTA de 
1853 a 1940, compro ou troeo. A. Maga
lhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe~as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusiadas, pago bem, correspondencia a 
Secretaria, ao n.D 50. 

CEDULAS - Vendo ou troco por selos usa
dos, de Portugal. - J . Martins JUnior - Rua 
Artur Rangel, 7-r / c.·Drt.D - Vila Nova de 
Gaia. 

SOBRESCRITOS cC. T. T.:. 1.0 DIA - Vendo 
ou troco por selos usados de Portugal. 
J. Martins JUnior - Rua Artur Rangel, 
7-r/ c.-Drt.o - Vila Nova de Gaia. 

Troco selos de grande formato, de tod~ 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 
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Carta multada pre-adesiva 
Pelo 

CORONEL ALEXANDRE GUfDES DE MAGAlHAES 

Antes da adop!;ao do selo adesivo, cram 
os operadores postais que apunham no 
anverso das carias os selos fixos indi
cativos dos portes normalmente a pagar 
pelos destinatarios au, mais raramente, 
pagos pelos remetentes. 

Porque assim era, parece legitima a 
conc1usao de nao poder uma carta ser 
passivel de multa. Mas, hit que recordar 
que 0 -Correio era (e e) explorado em 
regime de monopolio de Estado, sendo 
proibido - como ainda hoje - a urn par
ticular transportar cartas sem 0 paga
mento da respeetiva franquia; e os re
gulamentos previam san!;oes a aplicar aos 
transgressores. Estes pagavam uma pe
sada multa, alem do porte, e paga de ca
deia. 

E de vez em quando eram encontrados 
alguns portadores de cartas nao fran
queadas (comummente maritimos), pagando 
estes 0 noveado dos portes. A este res
peito, podemos ler alguns oficios subscritos 
pelo Sub-Inspector do Correio, e dirigi
dos ao Major General da Armada, em obe
die.ncia ao determlnado na Portaria de 
13 Fev. 18, relativamente a cartas vindas 
do exterior. 

p()rem, 0 arll.o XII do Regulamento Pro
vis6rio de 1799, que se manteve valido 
por os anos fora, estatuia multo simples
mente que «e permitido aos almocreves, 
recoveiros e O'Utras q'uaisquer pessoas con
duzir cart as, pagando nas terras em que 
estivessem estabelecidos Corraios, as suas 
competentes taxas, para 0 que serao as 
cart-us marcadas para Binal do seu paga
mento, e aos que co~tratlieTam a este 
Artigo sera imposta a pena de tresdo
bro das taxas compet?'ltes as cartas qu e 

cOllduz irem, paga in Cadzia, e ap!icada 
para benzficio do Correio da terra em que 
fore m apre endioos». 

Par a confirma!;ao do disposto naquele 
artigo XII, onde subUnhamos a expressa ) 
que mais importa ao caso, apresentamos 
uma carta da eolec!;ao Santos Viegas . 

A carta foi escrita em S. Tiago de 
Caeem, a 11 Maio 52 e, conte:J.do 0 valor 
de 326G reis, foi tra'1sportada porespe::ial -
i'~~;-;-i~'f 
I Df --------------------I 
I i!feH.eita & ea$~to, ~.~a 
I I 
I Nov;aad,s Nacionais , Esfranc,iras I I ~.;;:,.,. ~;:'h" -;; ~:;:/~:::,:;.;:III 
I sortido d, SobrlScritos aos ttI,lhoYlS I 1---- p r,(:os , I 

I I RUI Sou .. Coutlnho, 73-1.0 
- C. P. 10.311 

I LUANDA 
::"..,.---..... .........,.-:-----.....---.....,..",--------:: 
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iniciais PEF, escritas 1G ca :1to inferior es
querdo. Inicialmente, 0 escritun'lrio pe:1-
sou em taxar a ::arta com 0 mini:no de 
20 n Hs ; mas, porque s o u b ·e ss e da 
origem da carta, emendou 0 porte para 
25, como se VI! manuscrito no interior da 
marca de dia de Lisboa (ilegiveJ) e es-

- -_. _- --- .... 

/ :"J I ~:rd ){O) Oq\ 
: J l1tOd 0 OO~)VJ,/ 

' -",~ ---- - --

. ~I':t7 . 
, ft" ':; 

, . J 

criturou Porte 25 
Multa 75 

100 
que 0 portador pagou a 16 de Maio, 
como se conclui pelos carimbos azuis 
aplicados no verso da carta e que, na 
gravura, se observam em posi!;80 inverlida. 

, , , 

/ 
,.,. J ." :;J.- (.) (' • . 

r .~~, 

d----------------!' .. « I I CASA A. MOLDER I I I I TUDO PARA FILATELIA I I I I COMPRA-VENDE I I I I Rua 1.0 de Dezembro, 101·g.0 I I Telef. glll514 LISBOA-2 I I I ~=""'--__ f/IIII/IIIW_"'-""'_~ _____ 
=r 

... • 

.:------------.--.. __ ........ -: .. , I 

I Sdo!> de Portugal, Ultramar e E:-o I I trangeiro. Novidades. Tematicos. 
I Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 
I material fllatelico I 

I BASTOS .. CAMPOS, L. DA 
I 
I 

R. MAR' A ANDRADE, 55-T ,'ef. 834'08 I 
I LIS BOA ·1 (PORTUGAL) 
11-------------_·_-----1, 
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Pre-filatelia au filatelia pre-adesiva 7 

Cremos que 0 problema tern pertineQcia, 
pois, Ultimamente, a falange dos filatelisuas 
que se interessam pelo estudo das cartas com 
maroas postais precursoras dos selos de cor· 
reio. tern engrossado enormemente, e esta
mos, por isso mesmo, no momJento asadl() 
para uma troca de ideias sobre 0 assllnto, 
(} que 0 agitara, chamando para ele a aren 
~iio do filatelista que 0 desconhece. e, so
bretudo, porque precis amos deassentar em 
b ~ses e conceitos Que. discutidos, possam, 
sem reserva, ser aceites por todos. 

Tern vindo, de h8. tempos a esta parte, 
como soe dizer-se, a ganhar foros de cidade, 
Q termo de «Fi/atelia pre-adesiva». fundado 
no conceito de carta com «selo fixo» ou «(lTe
-adesivo». 

Nao queremos classificar de err ado este 
conceito, ate porque ele tern sido expendido 
pelos mais sabedores na materia, os quais 
nos merecem a maior considera~iio, 0 maior 
respeito e tod'a a admira~ao, pois, sem 0 
seu saber e zelo, 0 estudo das marcas postais 
estava, no nosso Pais, ainda todo par fazeI'; 
mas 0 certo e que, quanto a este conceito, 
nao temos a sua opiniiio, e s6 saindo a 
terreiro podemos fazer ouvir a nossa voz, 
paJ'a uma troca de impress5es que cremos 
possa vir a ser salutar. 

Ensinou-nos 0 ilustre Embaixador e distin
tissimo filatelista Georges Argyropoulos que 
«FILATELIA» significa em grego, «0 amOT 
CUJ selo». e, como consequencia 16gica, a Fi
latelia so surgiu depois de ter aparecido, 
em 1840, 0 famoso penny black (obra genial 
de Rowland Hill), e ou-tros mais selos por 
tod~ 0 mundO, sempre mais belos, e em 
maior profusiio. 

«Filatelia pre - adesi va» - referenciando a 
epoca 'anterior a 1840 - , parece-nos conoeito 
errado, dado que, antes do selo. a filatelia 
nao existia. Conceito que cremos certo, e 0 

~Pelo 

I DR. JO~~DE MELD VIEIRA 

qUe antes vigorava, imposto pelos Mestres, 
o de Pre-Filatelista, contraposto ao de Fila
telia, - 0 antes e depois de 1840 -, e aquele 
que, sem rebuco, entendemos dever vol1:ar 
a aceitaJ'-se. 

Cremos que tern estado a confundir-se as 
formas de pagamento dos, portes de correio 
com os proprios selas, tomando-se, assim, a 
nuvem por Juno. 

Na Pre-FilateJia, 0 pagamento dos portes 
era, regra geral, pago em funcao do peso 
e da distfmcia, e no destine, primeiro, ins
crito na propria carta caligrMicamente, e 
depois por carimbo; quando 0 porte era pago 
pela pessoa que enviavaa carta - 0 que pa
recia incorreccao pois levava it presuncao de 
que 0 destinatar.io era desprovido de meios 
- a carta levava aposto 0 carimbo de 
«FRANCA», «porte pago», «p'ago 0 porte de 
correio», ou similar. 

Com 0 a·parecimento <los selos, em 1840, e 
que temos, entao, de distinguir entre .Iselos 
fixos» e cselos adesivos». as «fixos» eram 
os que se encontravam impressos nas cartas 
postais, nas cintas de jornajs, nos postais 
simples e como na posta paga, etc., e «ade
sivos7> os que, d,istintos das cartas, nelas po
diam ser col ados pelo ubente do servico .pU
blico posta pelo Estado it utilizaciio de t'Jdos 
nos - 0 Correio. 

Tudo isto vern expresso ou implicito em 
textos legms, e so 0 diminuto espa!;o posto 
it nossa disposiCiio para este artigo nao per
mite que mais explanemos 0 assunto. 

Portanto, e re:;umindo: Foi a beleza dos 
selos de correia - selos adesivos e fixos mas 
posteriores a 1840, que levou ao aparecim'.?nt.<J 
d:a FiLatelia e, em consequ€mcia, antes de 1840 
o que existia seria 0 que podera chamar-se. 
com propriedade, Pre-Filatelia, mas nunca. 
como agora vai sendo vulgar, filatelia pre
..adesiva. 
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-I EXPOSICAO FILATELICA JUVENIL 
DO FUNCHAL - Funchal, 24 de N<r 
vembro de 1971. Posto de Correio no 
Saliio Nobre de Teatro Municipal Bal
tazar Martins. 

I ENCONTRO DOS GREMIOS DO CO
MERCIO DO CENTRO DO PAtS - Co
vilha, 27 de Novembro de 1971. Posto 
de Correio na sede do Nucleo Filatelico 
e Numismatico do Concelho da Covi
lha. Pra!;a do Municipio, 28-2.0. 

EXPOSICAO FILATELICA X ANO DO 
ACO PORTUGUE:S - Almada, 25, 27, 29 
de Novembro e 1 de Dezembro. Posto 
de Correio no Externato Frei Luis de 
Sousa. Pra!;a da Renova<;ao. 

xvn DIA DO SELO - Lisboa, 1 de De
zembro de 1971. Posto de Correio na 
Sede do Clube Filatelico de Portugal, 
Av. Almirante Reis, 7G-5.0 Dt.o. 

V EXPOSICAO DE DIVULGACAO FI
LATELICA DO N'OCLEO FILATELICO 
MIRAND£S - XVII DIA DO SELO
Miranda do Douro, 1 de Dezem:bro 
de 1971. Posto do Correio no Salao 
Nobre dos Pa!;os de Concelho. 

ill EXPOSICAO DE DIVULGA<;AO FI
LATELICA INTER - COLECCIONADO
RES DE CULTURA E RECREIO-CUL
TUREPX 71- Aveiro, 1 de Dezembro 
de 1971. Posto de Correio no Edificio de 
Actividades Culturais da C. Municipal
Av.. da Republica. 

vn MOSTRA FILATELICA DE ALHAN
DRA - Alhandra, 1 e 5 de Dezembro 
de1971. Posto de Correio no Club ~ Re
creativ~, Rua Dr. Sousa Martins, 7. 

MOSTRA FILATELICA XXV ANIVER
SARlO DE TRANSPORTES COLECTI
VOS DO PORTO. P orto de 1 e 8 
de Dezembro de 1971. Posta de C:lrreio 
na sede da Casa do P essoal do Servi!;o 
de Transportes. Av D da Boavista, 806. 

1.0 SALAO DE FILATELIA DO CENTE
NARIO DO SELO POSTAL DO ES
TADO DA tNDIA - .L isboa, 3 e 8 de 
Dezembro de 1971. Posto de Correio 
no Salao da Feira das Industrias. 

1.0 ANIVERSARIO DA FUNDA<;AO DA 
STELLA MARIS DE LETXOES. Le<;a 
da Palmeira, 4 de Dezembro de 1971. 

La MOSTRA FILATELICA OVARENSE
Ovar, 11 de Dezembro de 1971. Posto 
de Correio no Salao Nobre dos Bom
beiros Voluntarios. Rua Candido dos 
Reis. 

1.0 MOSTRA DE INTEIROS POSTAIS. 
Lisboa, 11 de Dezembro de 1971. Posto 
de Correio na s<!de do Clube Filate
lico de Portugal. Av .• Almirante Reis, 
70-5.0 Dt.o. 

II EXPOSI<;AO FILATELICA DISTRITAL 
DE BRAGA E IV DE GUIMARAES. V 
IMAPEX 71. Guimaraes, 12 de Dezembro 
de 1971. Posto de Correio na Sociedade 
Sousa Martins. 

EN CON T R 0 PRESIDENCIAL NIXON
-POMPIDOU - Angra do Heroismo, 13 de 
Dezembro de 1971. Posto de Correio 
na Sala da Imprensa. 

75.0 ANIVERSARIO DA HEGADA DO 
1.0 COMBOIO A ESTA<;AO DO PORTO. 
Campanha e Porto (S. Be:1to). 15 de 
Dezembro de 1971. 

25.0 ANIVERSARIO DO BOLE TIM DO 
CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL. 
Lisboa, 18 de Dezembro de 197.1. Posto 
de Correio no Clube Filatelico de Por
tugal. Av .• Almirante Reis, 70-5.0 Dt.o. 

EXPOSI<;AO DE FILUMINISMO DO 69.0 
ANIVERSARIO DO GRUPO DOS MO
DESTOS - Porto, 18 de Dezembro de 
1971. Posto de Correio no Grupo dos 
Modes tos. Rua Gon<;alo Crist6vao, 190. 

25.0 ANIVERSARIO DO 1.0 SERVI<;O IN
TERCONTINENTAL LISBOA-LUANDA, 
LOUREN<;O MARQUES DA TAP - Lis
boa, 31 de Dezembro d~ 1971. Esta!;ao 
de Correio do Aeroporto. 

ANGOL.4 

C~rimbos Comamoretivos 

VIII CONVEN<;AO DO ELOS INTERNA
ClONAL - Luanda, 8 de Outubro de 
1971. 

I MOSTRA FILATELICA JUVENIL LUSO
~BRASILEIRA - Luanda, 1 e 8 de De
zembro de 1951. 

1.B MOSTRA FILATELICA E DIA DA 
CIDADE - Porte. Alexandre, 1 de De
zembro de 1971. 

ULTRAMAR 

Carimbos Comamorativos 

XVII DIA DO SELO - 1 de Deze:nbro de 
1971 - Carimbos nas Esta<;oes Centrais 
Postais de Praia, Bissau, S. T.ome'l 
Luanda, Louri!:l<;o Marques, Macau e 
Dill. 
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CRITICA 
FILATELICA 

Palo -----_ 

ENG. MANUEL M. GRAC;A 
(Director dos Servl~os Indultrlals dos C.T.T.) 

Ao ser-:ne svlidtado urn artigo para 
o numero do BoZetim do CLube FiZate
Lico de Portugal comemorativo do 25.0 
aniversario da sua publi~a<;ao, logo me 
assaItou a ideia de abordar urn facto que 
de ha muito me vern impressionando: a 
inexisteneia duma critica, no verdadeiro 
sentido da palavra, das emissoes que 
van sendo lan<;adas. 

Ha crfticos para tudo: literatura, teatro, 
cinema, artes plasticas, desportos e, ate, 
TV 

Quanto a. filalelia - ah~:n da transcri
<;ao dos tex(os da5 pagelas que os C. T. T. 
gratuitamente distribuem para anunrio das 
suas emissoes, - nada se escreve e pu
blica que ajude a forma<;ao duma cul
tura de que os selos sao 6ptimos vefculos. 

Dizer que uma emissao e bonita, ou 
feia, que se gosta, ou nao, que as cores 
sao fortes, ou deslavadas, que a serie e 
cara, ou barata, que as quan tidades em i
tidas sao escassas, ou exa geradas, nao e 
fazer critica: e, apenas, e:nitir uma opi
nilio pessoal, subjectiva e nada mais. 
o vizinho do lado pode tel' uma opiniao 
totalmente oposta, merecedora de tanto 
respeito como a outra. 

Hoje em dia, a llteratura filateli ca li
mita-se a urn noticiario, muito compl eto, 
das emissoes que van aparecendo em 
todo 0 mundo, a urn ou outro estudo so
bre pequenos pormenores, a maior parte 
das vezes relativos a selos antigos, e 
ao anuncio ae exposi!;oes a efectuar e ca
rimbos de primeiro dia a aparecer. De 
critica actual, nada. 

A meu ver, criticar seria discutir a 
solu<;ao que 0 artista achou para tratar 
o tema que the foi propos to. Apreciar 
como resolveu grilficamente esse trata
mento: a correc\:ao e beleza do descnho 

do motivo principal; as legendas e tipo 
de letra adoptados; 0 equilibrio da dis
tribui!;ao dos elementos constitutivos do ' 
desenho, etc., etc. 

Eu bern sei que, para fazer urna critica 
desta natureza, necessita 0 crftico duma 
prepara!;ao que nao existira na maloria 
daqueles que se dedicam a escrever sobre 
selos. 

Mas seria do maior interesse que a im
prensa da especialidac}e procurasse quem 
estivesse apto a fazer 0 tipo de critica 
que eu tanto desejaria ver nas suas co
lunas pel0 duplo proveito que daf advitia: 
para os servi!;os emissores, qu~ teriam 
em tais criticas «urn bar6metro» aferidor 
das suas ideias e dos seus processos; 
para a generalidade dos filatelistas, pelo 
efeito que elas produziram na forma!;ao 
do seu gos to artistico e no fomento da 
sua cultura. 

E nao quero terminar sem endere!;ar ao 
Boletim do Clube FitateLico de Por
tugaL - clube de que tenho a honra de 
ser s6cio honorario - os meus parabens 
pelas suas bodas de prata, e pela pr<r 
veitosa e merit6ria actividade que, ao 
longo de todos estes anos, tem desper
dido «A bem da filatelia». 
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Cerimbos do 1.° die de circule~io 
xxv ANIVERSARIO DO SERVICO ME

TEOROLOGICO NACIONAL - Lisboa. 
Reparti«;ao de FilateJia . Rua General 
Sinel de Cordes, 9-1.0 - 29 de Outubro 
de 1971: Carimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha) e FunchaL 

PROTECC;;:AO A NATUREZA - Lisboa 22 
de Dezembro de 1971, Servic;o Filate
liro -- Rua General Sinel de Cordes, 
9-1.0 Carimbos identicos em Coimbra, 
Porto (Batalha) e Funchal. 

MARTIRES DO BRASIL - Lisboa, 24 de 
Novembro de 1971, Servic;o FilateJico
-Rua Sinel de Cordes, 9-1 .0: Carimbos 
identicos em Coimbra, Porta (Batalha) 
e Funchal. 

Cerimbos Comemorativos 

!NAUGURAC;;:AO DO NOVO QUARTEL 
GENERAL DO COMIBERLANT - Lisboa 
29 de Outubro de 1971. Esta<;ao dos 
Carreios dos Restauradores. 

I MOSTRA FILAT£LICA DO AERO
-CLUB DE CHA YES - Chave3, 30 de 

--egide daqu€les dais eminentes filatelis.flas re--
feridos, 56 desejamos e esperamos que ela 
benha 0 condao de farer inici'8l', refarcar ou 
engNIndecer meia dUzia de coleccionadore5 
de inteiros postais, aptos para outra expo
sicao iguaI, denilro de urn ou dois anos .• 

Participacao grandiosa, numa modalidade 
de que se conheciam poucos coleccionadores, 
ela excedeu todas as expecbativas, ao ve
rem-se: 

CLASSE DE HONRA 

OASA DA MOEDA 

CLASSE DE COMPETICAO 

1 - Prof. Doutor A. H. Oliveira Marques 
-Pontugal. 

2 - Ginez Lopez - Portugal, illtramar e 
EstrangeiTo. 

Outubro de 1971. Posto de Correio na 
Saciedade Flaviense-Largo do Pelau
rinho. 

DIA MUNDIAL DA POUPANC;;:A - Li3baa, 
31 de Outubro de 1971. Posta de cor
reio na Caixa Geral de Dep6sitos. 

X ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA 
ICCA - Lisboa, 1 de Nov€mbro de 1971. 
Plsto de Correia na Biblioteca Nacio
nal. Idem, em 4 de Ncvembro de 
1971 em Alvor, Posto de Correio no 
Hotel Alvor Praia. 

I SALAO DE AEROFILATELIA - Lisboa, 
13 de Novembro de 1971. Posto de 
Correio na sede do Clube FUatellco de 
Portugal- Av.a Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.o. 

La EXPOSIC;;:AO FILAT£LICA JUVENIL 
DO NORTE DE PORTUGAL-JU,VE
NORPEX. Matosinhos, 13 de Nove:n
bro de 1971. Pas to de Correia na Av . 
Serpa Pinto N.o 2GB-1.0. 

II EXPOSIC;;:AO DE FILUMENISMO DE 
LEC;;:A DA PALMEIRA-20 de Neve:nbro 
de 1971. Posto de Correia na sede ' da 
Assccia«;Ao Amorenge, Rua Oscar SUva, 
991. -
3 - Miguel Jose Pessanha - Portugal. 

4 - J. Moreira Baptista - illtramar. 

5 - Cor. F. R. M. Cardoso Salgado - Por
tug·al. 

6 - Dr. Pedro Vasconcelos e Castro - In
glaterra e Gibraltar. 

7 - Jose Cohen - Ingla1lerra - Sobrescritos 
Mu1ready. 

o JUri, constituido peles Srs. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, Dr. Eduardo Grilo 
Luizi e Jose Rodrigo Dias Ferreira, nao 
obstanfle a excepcional categorla des expo
sitnres Srs. Prof. Doutnr A. H. Oliveira Mar
ques e Jose Cohen, resolveu, por unanimi
dade, e por se tratar de uma mostra, atri
buir medalhas de prata a todos os exposi
tores'o 
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MOSTRA DE 
INTEIROS POSTAIS~ 

No espa!;o de urn mes, tivemos, em Lisboa, 
quatro exposi!;Oes filatelicas, 0 que e factor 
unico no nosso Pais. 

E todas com grande categoria, como esta 
1. a Mostra de Inteiros ,Postais, organizada 
pelo Clube F.i1atelico de Portugal, nos seus 
excelentes salOes, tambem Unicos em Por-

---Hernani dos Santos Viegas - Lisboa - Selos 
de tipo Coroa - 2 Quadros. 

Eng.o Manuel Ribeiro Marques Gomes
Lisboa - Oblitera~Oes comemorativas da india 
Portuguesa - 2 Quadros. 

Dr. Mario Bastos - Porto - Selec!;ao de Sa
los Nativos - 2 Quadros. 

Literatura: 
Joiio Augusto Marinho - Luanda - 1 Qua

dro. 
Clube Filatelico de Portugal - Lisboa -

1 Quadro. 

10 rp. - Emls.lio de 187' 

Esta grandiosa exposi!;ao, realizada de 3 a 
8 de Dezembro, constituiu comemora!;ao con
digna do centemirio do Selo Postal da india: 
1871-1971. 

tugal, com 0 patrocinio dos C. T. T. e da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. 

Do Catalogo, transcrevemos 0 'prefacio, da 
autor.ia do nosso Director: 

~----- Palo ------. 
Dr. A. J. d. Vasconcelos Cllrvalho 

(Presldente do Clube FUat611co de Portugal) 

«Mais uma expoSl!;aO fiIatelica do Clube 
FilaMlico de Portugal, que se desdobra e 
multiplica por actividades desta natureza, 
nenhuma grandiosa, e ~, nem tal se pre
tendeu ou pretende, mas todas variadas e 
val.iosas, tendentes a activar, fomentar, di
vulgar e prestigiar todos os mmtiplos ramos 
cLa Filatelia. 

Mais uma ex~i!;iio filatetica, mais urn ca
taloga e, portanto~ mais urn prefacio que nos 
e ped.i& 011 imposto:-:-lii que a f~ta. qe, tempo 
nos nao permite endossa-lo para· ulna .. ,das .. 
duas autoridades ,mmmas cLa .tfspeciaIidade 
no nosso Pais: o' Br-igadeiro Ci.lIllia..L~s .e 
o Pr9f. Doutor Oliveilr{l. Mar<fue!l,'immos,. 'in
dubitave1mente, muito sabed6~ e. ilistintps, 
mas ambos, inielizmentie, e .po} mo!;ivO$ <life
rentes, inaotivos neste .roleccionismo, -t;?o. cheio 
de interesse como "'de ..reqtfinte~ - - . _. , 

Sera este, o .·d&; inteiroS, P.:OStais, . urn- dos 
ramaS filatelicos '~ CC!~do Ott .me,nor, 
menos colecciolllado .entre nos. _ • 

Mas, repet,imos pI'opositad&menJ.e; l ao ch~ 
de intereSse e de requinre! .. 

Com efeitp, vimos Ii8. anos, ntuha exp()
si!;ao realizada -aqui em Lislloa, a colec~ao 
de entao daquele grande e ilustrEt Prof. Dou
tor Oliveira Marques. E tivemos ocasiao de 
admillar a profusao do seu muito material, 
adquirido a pr~ acessivel. pelo mesmo preco 
porque nOs adquirimos, por seu inte1'llledio 
amigo, muitas dezenas, pelo menos, dos 
repetidos. Profusiio de ~, com estudo 
dos papeis, dos cara,cteres tipogrMicos, dos 
erros, etc. 

Colocando esta exposi!;ao de hoje sob a -

\. 
, 
l 
\ 
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C.ONleA DO 

Por 
I-IUGO FRACCAROLI 

(Viee-prealdente do Clube FU.filleo 
do Brasil) 

Acabo d~ receber, do :r.eu grande amigo 
Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 seguinte «ul
timatum»: 

«Tern esta por Lim principal pedir-Ihe 
me envie com a maior u!'gencia possivel 
um artigo para publica!' no numero comz
rnorativo do 25.0 aniversario da mitlha 
revista, numero que tern que estar na ti
pografia antes do fim deste mes, motivo 
pelo qual thz pe!;o mo env ie na volta do 
correio. 

Mal sabe ele que estou no fim de 
longa luta ::ontra uma inesperada e mui 
violenta gripe, que, s6 foi vencida com 
auxllio de medicos e her6icos medica
mentos. 

Fiquei c ompletamente inutilizado e preso 
durante 12 dias, mai" 10 dias para a 
recupera!;a<>, e que necessito ainda 3 ou_ 
4 dias para estar em condi!;oes de iniciar 
miohas actividades normais. Estou pagando 
os 40 anos dC! imunidade e in ::olumidade. 

Mas . .. como a amizade tern formi
davel for!;a... responde ao amigo V. C .. 
PRESENTE! 

Nossa filatelia teve urr. fim de ano ... 
movimentadissimo. 

Em Agosto, tivemos uma grandiosa ex
posi!;ao filatelica nacional, a "EXFINUPI 
II» realizada em Pira~icaba. BOO qua
dros. Formidavel s uces~o filatelico, etc., 
etc. 

Em Setembro... Congresso da F. I P.j 
em Buda-Peste. Int:!nso preparo do nosso 
delegado Francisco Crestana - prestam 
aten!;ao a este nome... sera urn dos 
expoentes da filatelia organizada do Bra
sil- que, com a sua ac!;ao positiva obteve 
grande destaque para a Filatelia brasi
leira, principalmente no setor Tematico, 
no qual Crestana, membro do Bureau da 
Comissao Tematica da F. I. P., repre
sentou tambem a Comissao Tematica da 
Federa!;ao Interamericana de Filatelia. 
Sua aC!;80 foi intensa e destacada. Jfl 
programou estar presente na LUBRAPEX 
72. 

Em Novembro, realizou-se a EXFI
LIMA 71 - Terceira Exposi!;ao Filatelica 
Interamericana. 0 Almirante Magalhaes 
Macedo ~epre5 ent;:. u 0 Brc:sil no juri e -
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de Filatelia. Fran ~i:sco Crestana foi como 
ejurado observador», novidade que fo
calizarei em outra 0p:Jrtunidade. Grande 
foi 0 sucesso da Filatelia nossa. Con
quistou 0 Grande Premio de~ ta expo
si!;ao 0 nosso amigo e mui conhecido 
fiatellista Cap. Joaquim Furtado Leote. 

Em Dezembro, dois destacados acontc
cimentos. Em Sao Paulo, houve gran des 
festas filatelicas com a inaugura!;ao ria 
Dova sede propria da Sociedade Filatelica 
Paulista. No Rio de Janeiro, amanha 
dia 18, encerramento da Semana filar
telica comemorativa do 40.0 aniversario 
do Clube Filatelico do Brasil, que teve 
a minha ausencia POI' arnor da malfadada 
gripe. Realizou-se mui interessante ·e 
grandioso programa. Descreverei opor
tunamente. 

Agora, vamos ao mais interessante. 
Apesar das poucas noticias recebidas, 

ja temos a certeza da realiza!;ao da LU
BRAPEX 72, e isto ja teve ampla divul
ga!;ao pela impre'1.:;a filateli~a . Aqui no 
Rio de Janeiro, de imediato, 0 entu-

siasmo foi gera!. A expectativa era an
ciosa, e grande era G desejo geral desta 
realiza!;ao. 

Durante os festejos fila telicos realizados 
em Sao Paula, h:J ~lV = a oportunidade 
de uma numerosa reuniao de urn grupo 
de cerca de 50 filat !listas. do Rio, Sao 
Paul{) e outro.:; Estados. 0 assunto unico 
foi a parti cipa!;ao da Filatelia brasileira 
nas exposi!;oes que s ':! realizarao no pro
ximo ano. Uniinime foi 0 completo apoio 
a favor da LUBRAPEX 72, que ainda ~ 
tern data marcada, e para a exposi!;ao 
filateli ca in teram: rica:13, EXFJLBRAS 72, 
que se realizani no Rio de Janeiro, em 
corr,emora!;ao de Sesquicentcnario da In
dependencia, organizada pelt. Clube Fila
telico do Brasil, de 4 a 11 de Novembro. 

Este ass unto foi longamente ventilado, 
intenso foi 0 entusiasmo geral, assim 
os organizadores da LUBRAPEX 72 ~ 
dem desde ja ter a certeza de que, em 
todos os sentidos e sob todos os aspectos, 
grandiosa sera a participa<;ao da Filate
lia brasileira. 

l--;;'~-~;--=-;'-;;;~-;-'; 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, lTltramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis 

~ "LDUUU.» 
CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISBOA-1 

~........- ...... ----------------...... --------------,--" 
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«Salao cle Filatelia do E.tado dca India» 
Num dos salOes da Feira das Industrias, 

realizou·se esta exposic;ii.o, POl' iniciativa do 
Comissariado para os Assuntos do Estado da 
india, e a qual, verdadeiramente gr.andiosa, 
teve no Sr. Coronel Francisco A. M. Cardoso 
Salgado urn incansavel organizador, ao qual 
aqui deixamos s-inceros parablms. 

Tivemos ocasiao de admiral': 

PARTICIPACAO OFICIAL 

CASA DA MOEDA 

Colec~ao Rrivativa 
Colecc;:ii.o Carlos G€orge 

Correios Telegrafos Telefones Ultramarinos 

EXPOSITORES: 

Antonio Correa Junior - Porto - Colecc;ao 
de Selos Nativos - 1 Quadro. 

Dr. Antonio Marr;al Correia Nunes - Lisboa 
- Estudo sobre Selos tipo Coroa c/ valor em 
moeda Indiana - Estudo sobre sobrecargas 
nos se10s bipartidos - 15 Quadros. 

AntOnio Martins - Lisboa - india especia
Iizada e moderna - 8 Quadros. 

Eng.o Antonio S. Furtado - Lisboa - Maxi· 
mofilia da india Portuguesa - 2 Quadros. 

Felix da Costa Ilha - Alcoentre - Seleec;:ao 
de Selos da india desde 1877 - 5 Quadros. 

Jolio Augusto Marinho - Luanda - Selecc;:ao 
de Selos Nativos e tipo Coroa - 5 Quadros. 

Cap. Joaquim Furtado Leote - Lisboa .- Se· 
los de Coroa e D. Luis - 7 Quadros. 

Jose Gonzalez Garcia - Valenc;:a do Minho 
- Estudo sobre Selos Nativos - 10 Quadres. 

Henrique Gago da Gra~a - Luanda ~ Selos 
Nativos, Coroa, D. Luis - 10 Quadros. 

Verso e reverse da medalha -da EJ:poli~io 
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SDletilH dD Clu,'. filateliCD de 'PDrtu,(Jal 

1961 

1983 

1984 

1888 

1986 

1987 

1988 
1.988 

1960 

1981 

1962 
1963 
1964 
1966 

1868 

1968 

1870 

1971 

RBCOMPENSAS OBTIDAS 

Exposizione Filatelica del Centenari:l 
dei primi francobollo di Toscano 

I Exposi~ao Filateli::a d~ Louren~o 
Marques. '. 

Exposi~ao Internacional «Lisboa 1953~ 
Ifraba 
I Exposi~ao Filatelica Nacional de Ma

nica e Sofala 
IV Exposi~ao Filatelica Nacional «Porto 

1955» 
Stockolmia 55 
Westropa 
Praga 1955 . 
Fipex. 
Jufiz III 
Finlandia 56 
Tabil 
Perex . 
Temex 
Interposta .. . . 

. , ; 

: .. 4 

I Exposi!;ao Filatelica de Aveiro 
Barcelona CIF-60 
V Expo3ic;ao Filatelica Nacional «Lisboa 

1960 .. 
I Polska 60 

New Zealand National Philatelic Exhi-

Diploma de medalha de bronze 

Diploma 
Diploma de medalha de prata 
Diploma de medalha de brGnze 

Men~ao honrosa 

Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 

de medalha de pra ta 

de rnedalha de brcnze 
e meoalha de cobre 
e medalha de cobre 
de medalha de bronze 

de medalha de prata 

Diploma de medalha de prata 
Diploma de medalha de bronze 

bition .: I Diploma 
Temex 61 Medalha de vermeil 
Budapeste 61 Diploma de medalha de bronze 

de bronze 
de bronze 

Intermess II Diploma de medalha 
Praga 62 Diploma de medalha 
Isiambul 63 Diploma 
Philatec 1964 Diploma de medalha de bronze 
Sipex . Diplomae medalha de cobre (pa-

Aquisgrana 1966 
Lubtapex 66 
Praga 6~ 

Ua 
Lubrapex 68 
Tematica Poznan 1968 
Argentina 68 
Mostra deUa Stampa Aerofilatelica 

I VII Exposi!;ao Filatelica Nacional 
Expo-Aero Haiti 1970 " 
Philympia 1970 
Lubrapex 70 
III Certamen Intern.acional de 1a His-

panidad 
Luanda 70 
V Mostra Filatelica do lIP 
IV Certamen Inter!lacional de la His-

panidad. , • 

gina de Aerofilatelia) 
Diplc·ma e medalha de prata 
Diploma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de cobre A. L 

J . P. 
Daedalha de prata 
Diploma e medalha de vermeil 
Diplcma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de prata 
Dipl()ma e medalha de prata 
Diploma de participa~lio 
Diploma 
Diploma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de brvnz~ 

prateado 
Dipl()ma e ta~a 
Medalha de prata 
Diploma de participagAo 

Daedalha de cobre 

(' 
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Comemorando 0 « 5elo Postal» 
as prlmelros 

Mais urna vez, este a!lo se comemora, 
no dia 1 de D ·e z e m b r 0, urn «Dia 
do sela». 

1l: 0 17.0 Dia do selo, e a comemora~Ao 
e levada a efeito ern Lisboa, pelo Clube 
Fllatelico de Portugal, que, sob a <ti!namica 
orienta~Ao do seu Presidente, mais uma 
vez tomou a seu cargo esta festa de con
fraterniza~ao Filatelica. 

Para muitos, e isso e que na realidade 
interessa, sera mais urna reuniAo, quer 
sob 0 ponto de vista filatelico, quer 
sob 0 aspecto de convivio, e para outros, 
e bern poucos, a razao de tal. 

«Dia do Selo». 
1l: pois em comemoragAo desse papeli

nho magico com dentes ou sem dentes, 
com fillgrana ou sem ela, com figura
zinhas mais ou menos artisticas, que co
locado na correspondencia, tern 0 poder 
magico de a transportar a longas dis
tancias, encurtando-as e unindo mais os 
povos. 

Que ha selos, muitos 0 sabem, mas 
como ele nasceu, poucos 0 conhecem. 

1l: voz corrente que a invengAo de tal 
papelinh() magico e devida a ROWLAND 
-mLL. 

Nada de mai3 erroaeo. Quando muito, 
tera sido 0 homem que fez Yingar a 
ideia que outros nao conseguiram ou 
julgaram impossive!. 

De facto, a Rowland Hill se deve sO
mente a persistencia com que defendeu 
a ideia, fazendo-a aprovar pelo Governo 
Britiinico. 

Nem sempre a Historia confere os 
l()uros a que:n de justi~a. 

Mas um pouco de Historia: 
Segundo consta .10S arquivos da Bi

bliolleca Imperial de Fran~a: 
. «16 de Agosto de 1653 - On fait a s avoir 

a tous ceux qui voudront escrire d'un 
quartier de Paris en un autre, que leurs 
LE;itres, billets ou memoires seront fi-

selos adesivos 
------Pelo 

CAP. JOAQUIM I=UIH ADO U:OTl: I 
deUement pontes et diligernent rendus 
a leur adresse at qu'ils en auront prompte
ment response, pourvu que lorsqu'ils oes
criront, Us mettent avec leurs lettres un 
billet qui portera: port paye, parce qu~ 
l'on ne prendra point d'argent; lequel 
billet sera attache a ladite lettre, ou rnllj 
aut~ur de la lettra, (iU passe dans o~ 
en teUe autre maniere qu'lls trouveront A 
pr()pos, de telle sorte neanmoins que 
Ie commis Ie puisse voir et l'oster aise
ment». 

E, mais adiante: 
«Le commis general qui sera au palaUj 

vendra de ces billets de port paye it ceux 
qui en voudront avoir, pour Ie prix d'uQ 
sol marque, et chacun est adverty d'eri 
achepter pour sa necessite Ie nomb~ 
qu'll lui plaira, afin que lorsqu'on voudc~ 
escrire, ron ne manque pas pour si 
peu de chose a faire ses affaires.» 

Neste documento, ainda se indica qUt; 
a aquisi~ao destas vinhetas se poderia 
fazer nlio so no palaCio, como nos conven
tos, nos porteiros dos colegios e nos 
carcereiros das prisoes. 

E este curios() docume'lto termina assim: 
«Les commis commenceront a aller e 

porter les 1ettres 1 e 8 Aout 1653. Ool 
donne ce temps afin que chacun ay~ 
Ie loisir d'achepter des billets». 

Que mais e necessario, para verificar
mos estar-se diante da inven~Ao do selo 
postal adesivo? 

De facto, segundu PELISSON, urn tal 
DE VELAYER, obteve, em 1653, previ
legio do Rei para estabelecer pequenos 
locais de vend as, ern bairros de Paris, 
e tambem em es;:rit6rio no Palacio, onde 
vendia por um «sou» cada exemplar, 
(certes papeis impressos com -uma marC8 
particular) . 

Pellison nada nos diz se 
LAYER 0 invantor deate 
franquia,' mas para n6s 0 

fora DE VE
sistema ·de 

que interessa -
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em 1653. 

Nas cartas de 
808 nossos dias, 
restos de uma 
que teria side 
carta. 

Pelisson, que chegaram 
ve~m-se nitidamente os 
esp,kie de selo postal, 
arrancado ao abrir a 

Eis 0 exterior du:na dessas cartas, em 
que 05 riscos representam as dobras da 
mesma. Isto passa-se no reinado de 
Luis XIV. 

Pour filllclcl1l oiscll~ 
SapJ:o 

dCIllCllrallt Cll Iv. l~I C /ll(..PIIVs ries 
iVlJl!L'crwx Sunsomales 

Paris 
Par 'billet de port pay6 

l 

_ .. __ ~_. _____ ' ___ ~'" .. __ .~ __ J 
Outre It' lJillcl dt! Jlar~ l':l ye que I'on mCUfJ sur cr: ttc 
lcure 110ur I:l I~ire'p~rt i r , cd uy (lui cseri r .1 :1,Ur:l s.oin;-, 

.','il \' ~ :Jt :I\"oi r rC[1ou,; c. ,ren\ o)-cr Un nu~r l! 'billeL de 
.porl p:~ c enferrJc dons 50 1.lIre. 

I I 
A este periodo chamou-se a pequena 

posta de Paris. 

A pequena posta 
nhece-se ainda hoje 
os selos criados em 
existir. 

aeabou, e des<»
a razilo por que 
1653 deixaram de 

o tempo passou, e, em 1823, uma 
nova tentativa foi feita para a reapa
ri!;lio - chamemos-lhe -83sim - dos selos DE 
VELAYER. 

Deve-se esta tentativa ao sueco TREF
FENBERG, que propos ao governo da 

Sue cia a adop!;lio de este sistema pos
tal, 0 qual rej·eitou tal proposta. 

E assim chegamos a ROWland Hill, ao 
tempo secretario dos Correios da In
glaterra, que conseguiu autcriza!;lio e in
troduziu as selos no seu pais. 

Fortes argumentos ou razoes deve ter 
apresentado, para que a governo Ingles 
desse 0 seu consentimento. 

Parece que, alem d'outros, um ·doa 
fortes argumentos seria 0 das taxas exa
geradamente altas, que tornavam proibitivo 
o uso dos servl!;OS do correio. 

Entiio, a partir de Janeiro de 
uma carta passou a ser transportada 
yeS das llhas Britanicas, s6mente 
quantia de cl penny". 

.1840, 
atra
pela 

E que 0 te:npo se 
raziio 1:\ Rowland Hill, 
dez an os depois, e:n 
cartas transportadas 
para 7.239.962. 

encarregou de dar 
esta 0 facto de que 
1850, 0 numero de 
subiu de 1.500.000 

Baixando 0 port<! da correspondencia, 
subiu extraordinaria:nente 0 volume do 
correio, sendo tam bern mais compensa
dora a receita. 

aI-......-.---------------........---fII/IIIIl. 
C I 

I A I 
I I 
I CENTRAL I 
I DA I 
I BAIXA I I OPTIIIIO NF.BVI(lO DIE I 
I 
I 
I 

restaurante 
pastelaria fina 
salio de cha 

AMBIENTE SELECCIONADO 
Reconhecida oficialmente 
de u tilid ad e turistica 

I 94, RuaAurea, 98 - L £sboa- 2 1 
I Tele/ones 320280 - 326674 . 
I 
~ ____ ~~~w_~~ __ ~ ____ ~ __ ~~. 
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reira; e lan!;ava, desde logo, 0 primeiro 
grito de alarme em favor de sede do 
Clube. Era a sede! Era 0 Clube! Era 
a sua revista! 

o seu dinamismo, 0 seu entusiasmo, 0 

seu espirito co:nbativo, entravam, cedo, 
em aC!;ilo, cC'm tr3balho e dedka!;iio ex
cepcionais. 

T()davia, a par de hom ens que, especta
cularmente, trabalhavam pelo Clube, ou
tros havia que, :nt·aesta e apagadamente, 
produziam urn labor pleno de interesse 
para todo:; os filatelistas. Tal e 0 caso 
de JOiio Luis de Medeiros, cuja prim-eira 
referencia se encontra, ja, no num-ero 
de Novembro-Dezembro de 1952. 

Ao longo da paginas do «Boletimlt, viio 
perpassando artigc-s cheios de interesse e 
de multiplas ensinamenos, tais como os 
do Dr. Arnaldo Braziio, sobre numismatica. 

Faz falta urn indice remissivo, traba
lho que espero ver publica do, para ' bern " 
se avaliar e estimar esta verdadeira enci
clopedia de Filatelia que sil.o as paginas do 
nosso «Boletlm», no decorrer destes vinte 
e cinco anos. 

A ideia da Federa!;iio Portuguesa de 
Filatelia expoe-se, pela primeira vez, no 
numero de Mar!;o-Junho de 1954; no se
me3tre seguinte, vern 0 primeiro artigo 
sobre coleC(;Oes tematicas, de Jorge Pe
reira. 

Mas especialissimc interesse e 0 do 
n.O 52/53, de SetembrolOutubro de 1955. 

o Boletim apresenta-se agora com 0 

figurino actual, melhorando extraordinilria
mente a sua apresenta!;iio, num ritmo 
que desde entiio ve:n aumentando pro
gressivamente, qu:r no aspecto grafico, aa 
qualidade do papel- mesmo sem con tar 
com a edi!;iio especial, verdadeiramente 
luxuosa - quer no nlimero de gravuras, 
que constituem urn reposit6rio extraordi
nario do que tern side a vida do Clube, 
da actividade dos seus Dirigentes e asso
ciados. Mas este nu:ner~ tern, ainda, ou
tro facto digno de realce: No artigo 
do saudoso Henrique Mantero, descrevendo 
a IV Exposi!;iio Filatali~a Nacional, rea
lizada no Porto, fala-de em Jose Gon
zalez Garcia, que apresentara, em colec!;iio 
de Portugal, «algumas pel;as dignas de in
teresse», e «Uma Espanha com qualida
des. (sic). 

.. . Pois e 0 mesmissimo Jose Gonzalez 
Garcia quem, quinze anos depois, na 
Philympia, 70 recebia, pela segunda vez, 
com a mesma participa!;il.o, 0 Grande ' 

Premio da Classe de Honra, facto sem 
precedentes nos anais da Filatelia Mundia!. 
referido pelo «Boletim», com grande des
taque, e filatelista eminente que, em 30 
de Junho de 1971, foi condecorado pelo 
Governo Portugues com 0 Grau de Cava
leiro da Ordem do lnbnte D. Henrique. 

Tiio sincera e emotivamente como re
jubila 0 «Boletim» com os exitos dos sellS 
Amigos, dentro e fora do Mundo dos 
Selos, assim chora, comovidamente, os 
seus mortos, tais como Vitorino Godtnho, 
Trinciio, Africano da Silva, Godefroy 
de Abreu Lima, Jose Julio da Silva, 
Eduardo Cohen e tantos outros, cuja me
m6ria permanece, vivissima, na admira
!;ilo de todos n6s. 

Legisla!;iio, completa regulamenta!;iio na
cional e internacional, debates sobre selos 
novos e usados, com ou sem goma, co
lec!;oes tematicas e classicas, reportagens, 
criticas, ora acerbas ora jOcosas, estudos 
como os de Romano CAmara sobre ca
rimbcs francesi!s, de J. Pires de Figuei
redo sobre selos de Guine, de Guedes de 
de Magalhiies sobre carimbos de Maeau. 
de JoM Corte Real sobre 0 Infante 
D. Henrique, de Vasconcelos Carvalho, 
Ant6nio Fragoso, Alexandre Guedes de 
Magalhiies e Andrade e Sousa, sabre selos 
e carimbos raros, artigos varios, tais como 
05 de Oliveira Marques, Georges Ar
gyroupolos, Cardoso Ribeiro, Marques Go- . 
mes, Jorge Vieira e de tantos e tootos ' 
outros, sec!;oes primorosamente organiza- ; 
das, como a de aerofilatelia, men!;oes de: 
erros e de raridades filatelicas, etc., etc .. . 
etc., todo urn Mundo de actividade con
tinua em prol da Filatelia, se estende ae 
longo dos milhares e milhares de paginas 
do «Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal». 

E ninguem, ao folhea-Io descuidosa
ment-e, avalia ~ trabalho, a canseira, a 
preocupa!;il.o que da 0 faze-Io .. . 

Mas ele a1 est a, :nais belo, mais forti!, 
mais combativo do qUe nunca, na pujaal;a 
dos seus vinte e cinco aoos. 

o Palmares das suas recompensas, 
adiante exposto, constitui :notivo de justi
fica do orgulho para a Direcl;lio do Cube, 
da qual depende, para 0 Director do 
«Boletim», Dr. Vasconcelos Carvalho, e, 
tambem, para todos aqueles que, 80 longo 
destes vinte e ctnco longos anos, lbe 
deram uma colabora!;1io intensa, amiga 
e desint~ressada. 
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I Palo ~ 
D~. ANTONIO DE ALMEIDA I=IGUEI~~ 

PORTUGAL 

«Boletim do Clube 
Fllat6lico de Portugal.) 

Sobre a nossa mesa d<l trabalho, t=
mos hOj<l, para apreciagao e critica, 0 

Boletim do Clube FUatelico de Por
tugal. 

Tarefa extraordinariament~ dificil, mas, 
ao mesmo tempo, que maravilhosa his
t6ria se escreveria, com espa!;o e tempo, 
relatando vinte e cinco anos, ininter
ruptos, ao servigo da Filatelia Portuguesa, 
expostos nos seus milhares de paginas. 

Vim para 0 Clube pela mao, sempre 
amiga, de Francisco Correia de Sousa 
Magalhaes, ao tempe Director do Clube, 
e que, circunstancia curiosa. aunca mais 
ali encontrei. 

A sede era numa sobreloja da Rua 
da Madal<lna, onde se chegava por urn 
corredor escuro, tortuoso, atravancado de 
volumes. 

iJa entao se publicava 0 «Boletim», 
em edigao modesta, como modesto e po
bre era 0 Clube. Mas a modestia da 
edigao nada tinha que ver com 0 valor 
nctavel dos artigos que publicava, tais 
como 0 questionario de marcofilia do 
Dr. Ant6nio Fragoso, os artigos do Brig. 
Cunha Lamas e de Godofredo Ferreira, as 
criticas do Prof. Mario Gongalves Viana, 
etc., etc. 

Era nesse tempo, longinquo, em que 
se publicavam anuncios da casas filatelicas 
italianas pedindo v!veres, chocolates, meias 
de nylon em troca de selos. Mas era, 

tam bern, 0 tempo em que se referia a 
representagao de Portugal a Exposigao 
de Madrid constitu!da de maneira que 
nao resistimos a tentagao de transcri!ver: 

Prof. Carlos Trincao, com Portugal Con
tinental; D. Fernando de Almeida, Por
tugal Continental ; Raul Abecassis, Nati"os 
da lndia; Conde de Penha Garcia, Por
tugal Continental; Vitorino Doria, Por
tugal com especializagao da serie de 
D. Luis, fita direita; Alexandre Guedes de 
Magalhaes, Estudo das Ceres; Hernani dos 
Santos Viegas, Carimbos de Austria, Lom
bardia e Venetia; Eduardo Cohen, Ro
menia. 

... Que nomes .. . que categoria de re
presentagao! 

Foi-se engrandecendo 0 Clube, e, con
sequentemente, foi-se melhorando, forma 
notavel, 0 «Boletim». 

Recorde-se que no n.O 21/22, de Margo
-JunhQ de 1951 se menciona, pela pri
meira vez, 0 socio n.O 1.000: Jorge Ma
nuel de Mendes Pinto. 

No n.O 27-28, de Margo-Junho de 1952, 
refere-se a primeira eleigao, para 0 cargo 
de Presidente da Direcgao, do Dr. Vas
concelos Carvalho, que ali vai encontrar' 
dois nomes que nunca e de mais recordar,. 
pelo muito que tanto 0 Clube, como 0 
«Boletim», lhes devem: - 0 entao Capitao 
Cardoso Salgado, e Jose Rodrigo Dias 
Ferreira. Neste numero se descreve, tam
bern, detalhadamente, a Grande Reuniao 
Filatelica de Coimbra, de tao grata ra
corda gao, que ainda perdura. 

Vasconcelos Carvalho assumiria, logo no 
numero seguinte, a Direcgao do cBoletilU», 
pela saida, motivada pelos seus multiplds 
afazeres, dessa figura tao saudosa da Fi
latelia Portuguesa, 0 Eng.o Marcos Pe-
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TREFFENBERG e ROWLAND HILL fo
ram contemporlineos, e tera sido possivel 
que as dois tivessem tido simuitaneamente 
a mesma ideia. 

E; assim, ou conheciam 0 correio DE 
VELA YER, ou pretenderam retomar a 
ideia ignorando VELAYER. 

Urn foi mais feliz que Qutro - Rowland 
Hill, que viu as suas ideias serem 
apoiadas, mas este facto em nada in
valida a homenagem que se deve a 

DE VELAYER 
o que, ate hoje, e 0 mais antigo, que 

se conhece, que USOll no trans porte do 

Mostra Filatelica 
dos Finalistas do Liceu 
N acional da Covilha 

Organizada por jovens e para jovens, 
tera lugar nesta cidade, no ginasio do 
Liceu, de 20 a 23 de Fevereiro proximo, 
uma Mostra Filatelica. 

Serao entregues aos participantes me
dalhas em bronze, reproduzindo urn mo
numento nacional da Covilha, executadas 
no Gabinete de Madalh!stica e gentil
mente oferecidas pelo seu director, Se
nhor Sousa Freitas. 

No meio filatelico da Covilha, aguar
da-se com grande interesse a inauguragao 
deste acontecimento que, por certo, muito 
vira contribuir para que este passatempo 
cultural, com tantos adeptos na Covilha 
e regiao, se desenvolva cada vez mais. 

PORTUGAL - UL TRAMAR 

REMESSAS' A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aceito sel08 em 
quantldade 

Pedlr tabela de valorlzaoio e oondl-
0088 de troc. 

Sancho O.ori. 
Apartado 1312 LISBOA-I 

correio, urn papelinho que, colada a cor
respondencia, lhe garantia 0 transporte, 
pelo pagamento antecipado do porte. 

Ja e tempo de chamarmos as coisas 
pelo seu verdadeiro nome. 

A Cesar, 0 que e de Cesar. 
Em Portugal, algo se passa semelhan

temente. 
Corre escrito, que os primeiros selos 

adesivos usados em Portugal, os de D. MA
RIA II, saldos durante 0 mEls de Julho 
de 1853, seriam por Francisco Borja 
Freire gravados segundo desenhos de sua 
autoria tambem. 

Ora parece-nos que tais escritos nao 
correspondem inteiramente a verdade. 

Assim: que as gravuras tenham sido 
feitas pelo 1.0 abridor de cunhos da 
Casa da Moeda - Francisco de Borja 
Freire, e urn facto sem contesta!;ao. 

Mas outro tanto se nao pode dizer 
do desenho de todos 03 selos, dos quais, 
pelo menos 0 de 5 reis, nao foi ideia 
sua. 

Mas isso a seu tempi! se vera. 

M.mb.r of Partugu ... Chlmblr of Camm.ra. 

WELCOMES YOU AT 

Casa dlls Cortl~es-Matr6polis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 

4 - B RUI dl EICal1 Pallticnici - B -10 
TELE GRAMS: ISOLANTES 

LISBON - PORTUGAL 

I 

I 
I 1 PHONE: SUUS 

WONDERFUL COLLECTION I 
I OF CORK SPECIALTIES I • ____ w, ________ • 
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BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 41 -pe!;as deste tipo, desequilibrar 0 con-
junto da colec!;ao, mas, respeitados es tes 
limites, nada ha a dizer ao coleccionador. 
£, afinal, a mesma regra de born senso 
que se aplica as outras pe!;as filateliclllS 
menos vulneraveis as antipatias de juris 
mais antiquados. 

As franquias mecanicas, isoladamente 
de outras pe!;as filatelicas, ja constituem, 
por si 56, um campc, de especializa<;ao na 
ffiais pura tradi!;ao _ da filatelia classica, 
e nao nos espaota que comecem a for
mar-se colec!;oes desse genero, nao se 
podendo esquecer a revelante ac!;ao de 
Paulo Sa Machado nas colunas da im
prensa do Norte, e a primazia que lhe 
cabe neste particular. 

Perante a evolu<;ao da situa<;ao, atreve-

Numa tarde luminosa do Ultimo dia de 
1946, a TAP - Transportes Aereos Por
tugueses - principiou a sua actividade in
terC<JntLnental. Concretizando, assim, 0 

mais ambicioso dos projectos da Avia!;ao 
Comercial partuguesa da epoca : 0 esta
belecimento de uma carreira aerea U
gando periodicamente a Metr6pole com 
as nossas duas grandes Provincias Ultra,
marinas: Angola e Mo!;ambique. 

Na realidade, foi em 31 de Dezembro 
de 1946 que se Lniciou 0 servi~o re
gular LISBOA/LUANDA/LOURENCO MAR
QUES, com bimotor Douglas DC-3 (Da
kota). 

o voo de reg res so partiu de Louren~o 

mo-nos a antecipar que, dentro de algum 
tempo_ serao exibidas colec!;oes exclusi
vamente oonstituidas par franquias me
canicas, ao jeito classico, e, tambem; 
colec!;oes tematicas apenas comp05tos por 
pe!;as filatelicas deste tipo. Se pensarmos 
na sua variedade e no seu acompanha
mento da actividade da vida de urn povo, 
paderemos concluir que estao especial
mente fadadas para documentar 0 de
senvolvimento de certos temas. 

E nao querendo usurpar 0 lugar aos 
s elos· e a Qutras pe!;as, nem se po de levar 
a mal que prolifarem e se multipUquem, 
e ate havermos de a;!<!itar de born grado 
a monotonia da sua cor vermelha, 56 
quebrada por uma ou outra infrac!;ao 
as conven!;oes pGstais. 

Intercontinental 
Marques em 11 de Janeiro de 1947, e, 
abertura desta linha, fazendo voar so-

A Concessionaria Nacional vai comemo
rar filatelicamente 0 25.0 aniversario da 
abertura desta Unha, fazendo, voar so
brescritos ilustrados nos trajectos onde, 
entao, foi transportado correia (LISfLAD, 
LIS/LUM, LUM/LIS e LAD/LIS), em que 
serao apostos carimbos comemorativos ofi
ciais, ja foram soUcitados aos CTT e CTTU. 

As maquetas apresentadas pela Com
panhia aquelas entidades, come. sugestao, 
foram inspiradas nas rnarcas usadas ha um 
quarto de seculo. Marcas que se repro
duzem, como lembran!;a, e que figuram 
no «Catalogo de Carimbos de Portugal 
e Ultramar» (F. Palma Leal). 

lINH" A A£A IMPtAIA~ 
• 1!VOO • 

llSIU lUMDA·I!.·MARQU(5 
,,·XlI· & 

lINHA AEREA IMPERiAl 
• 1~ VOO • 

llll. Mt.ROUE5tUAlIOA-l ISDOA 
11·1·1947 
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A. franquia. mecGnica. 
como pe~a. de colec~iio 

I P.lo I 
~R. CARLOS ALB ERTO CARDOSO RIBEIRO 

As franquias m~cani::a.;, (,s cNngi!.SlO 
malditos pelos jUris puristas, VaG conquis
tando 0 seu lugar ao sol. Afinal, sao 
p~as filatelicas como outras quaisquer, 
e, se nao podem asp~rar 11 rea}.eza reser
vada ao selo, se, na generalida.de, ,nao tern 
sangue azul, constituem uma burguesia de
cente e com uma fun!;ae cada vez mais 
importante aa circulac;ao das formulas 
postais. 

-dou fe estar assinada pelo dito Antimio Gomes 
da Mal:a = Depois do que lhe passara 0 dito 
Gomes da Mata urn eserlto de sua letra e 
sinal em qual houve por bern de lhe fazer 
merre de !he dar licenc;a que elepudesse 
renunciar 0 dito afic:io de correia i8SSisrente 
da dita cidade de Coimbra em urn de seus 
f.ilhos ou filhas que !he parecesse como melhor 
e mais largamente consta do dito escrito· que 
foi feito em os 14 dias do mes de Outuoro 
de 1625 que dOu fe estar outrosim assinado 
pelo dito Ant6nio Gomes dJa Mata e justi
ficado par Domingos Carreira de Paiva ta
beliao que foi das nobas nesta cidade que 
ao diante ira tresladada e nos ilreslados que 
da nota se derem e nas costas do dito escrito 
lhe passou outro em 0 qual declarou que lhe 
dera a ele dito Ant6nio de Azevedo mais a 
assistencia da de Tomar que fica sendo anexa 
com .as mais ao dito Oficio de Coimbta para 
que ele Ant6nio de Azevedo a pudesse nomear 
na forma e pelo modo que lheparrecesse com1 
melhol" se declara no dito escrito que outro
siro dou fe estar assinado pelo dito Ant6nio 
Gomes da Mata, de sua leilra e sinal feito 
em 16 de Outubro de 640, reconhecido par 
Dingo de Seixas de Andir>ade, rtabeliao de 
notas nesta cidade que ao diante ira tresla
dada hemos treslado para que da nota se 
verem depois que 0 d!i:to Antimio Gomes da 
Mata em seu solene testamento debaixo de 
cuja dispoeic;ao faleceu, declarou e rectificou 
os dUos provimentos que the bavia feito do 
dito oficio de assistente de Coimbra e suas 

Vao entrando !las colecc;oes tematicas, 
de acordo com a sua condic;ao e - respci
tada a hierarquia de valores - ha que 
aceita-Ias; se atentarmos na variedade ex
plosiva dos :notivos qua as llustram, ha 
que reconhecer a sua manifesta utilidade 
em cert05 passos do desenvoJvimento do 
tema. 

Nao se pode exag<!rar na:r. se pode, 
atraves uma multiplicac;ao insistente de -
anexas pelos dites escritos deelarando que 
lhe dava 0 dito oficio perpetuo para ale e 
seus desoendIen~ como mHbor e mais lar
gamente con&ta d'S. dita verba que 080 diante 
ira Ilresladada e nos treslados que da nota 
se derem, depois do que Luis Gomes d!r Mata, 
correio mor que hoje e, por eserl·to seu de 
sua leka e sinal que eu tabe1iao oonhec;o, 
retificou e confirmou a ale roto AniOnio de 
Azevedo 0 dito oficio de assistenre de Coimbra 
e suas anexas na mesma conformidade em 
que 0 dito AntOnio Gomes da Mata, seu tio, 
o tinha nomeado no dito seu ·restamenta com 
a mesma faculdade de pader nomear como 
melhor dele se vera, que foi feito em 20 de 
Dezembro de 642, que outro s.im se bresla
dara ao diante e nos ,treslados que da nota 
se derem em raziio do que e par ·assim lhe ' 
pertencer 0 dito oficio e 0 poder nomear, 
disse ele dito Ant6nio de Azevedo que por 
esta escritura pela melhor via de direito, 
nomea e de efeito logo nomeou a dito oficlo 
de assistente na cidade de Coimbra e suas 
anexas, em seu mho AntOnio de Azevedo 
para que ele 0 haja, logre e passua deste 
dia para tod~ sempre, na mesma conformi
dade em que ele Ant6nio de Azevedo possue 
e com os gravames e pens6es que !he pa
recer na conformidade am que !he foi feita 
a dita merce, 0 qual grav,ame e pensM lhe 
pOe ele Ant6nio de Azevedo no IniO<hJ se
guinte = 

(Continua no proximo numero) . 
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Emissoo 
Pro tecco 0 , 

a Natureza 
Os selos, cujo desenho e de autoria 

de Luis Filipe de Abreu, tern as dimen
soes de 23,7 X 40,5 mm, compreendendo a 
serrllha, com denteado 12. 

Os trabalhos de impressAo foram exe
cutados, em coff-seb , pel a Casa da Moeda. 

o plano e 0 simbolismo da emissao 
e 0 seguinte: 

l$GO - A Natureza: 0 Hc:nem, seu 
participante e fruidor - tiragem 
10.000.000 em folbas de 50 selos. 

3$30 - A Terra e 05 seus tres rei!l.os: 
animal, vegetal e mineral-tiragem 
1.500.000 em folhas de 50 selos. 

3$50 - 0 Ar e os seus habitantes,
' tiragerr. 2.500.000 em folhas de 

50 seles. 

4$50 - A Agua e os seus povoadores
tiragem de 1.000.000, em f<Jlhas de 
56 selos. 

o primeiro dia de circuIac;ac. foi a 
22 de Dezembro de 1971. 

A filatelica 
Se/os para co/eccoes 

COMPRA E VENOE 
Apartado IS - Telefone 856 _ ElVAS 

... ,.._...-...-........ ...-.-......... ......... _-.....---,. 

(Reprodu~!o aulorlzada palo. C. T. 't.) 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E &STRAN
GJ!:lRO~ CL.ASSICOS, 
S!RUElS, nc. 

para COMPRA OU VENDA 
Consult. a coso 

H. SANTOS VIEGAS I I It) ,0 de D.zembro, 45-3.a-Esq• 
I T.le!one 35852 - USIOA-! 

.. ~-....... -------------, 

17 
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. ~ ALMEIDA. SOUSA & ALMEIDA • LlMITADA 

Telef. 7:a Of4 I -liP. P. C. (3 linhas) Teleg. ASaL 

CARTAXO 

Import.dor ••• di.tribuidore. exclu.ivos par. 
o Continent., IIhas • Mo~ambiqu., da. 

Mundialment. conh.cidas Lamp.das • 
~ 

= ... 
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I 
-I 
1 
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I 

I 
I 
I 
I 

I 
• I 

I Radium I • 
«I ~ I a RADIUM EI.ktrizitits - G ••. m. b. ~. . ::t I 
~ = I .9 ALEMANHA Co I 
o : I 

~ • ~ I 
~ Pilial em SANTA REM =- I 
~ A V. D. APONSO HBNRIQUBS, 59 - TBLBPONB 24348 e I 

I ~ Flibricas • Oilclnas .. Servl~o Geral : I 
~~ __ ~~~ _____ w ____ • ___ ~ ___ ~_w_~~ .............. ______________ ................ ~y 
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0 
,; 

1ft e-m 

Registo do peti~ao despocho e instrumento 
de nomeacEJo de correio-mor desto cidode . 

~ Coimbro em Antonio de Azevedo fi/ho de 
Antonio de Azevedo do cidode de Lisboa • ..: 

0 - PETICAo • a. • a: 

.Diz Antonio de Azevedo estudante, assis
tente nesta Universidade de Coimbra, na 
Faculdade de Leis, que seu pai AntOnio de 
Azevedo, matador oa cidade de Lisboa lhe 
fez I!I doa~ao junta, pela qual renuncia nele -a Catti/ogo Eladio de Santos menciona os 
mesmos «CORREIC» em Portugal e nos Aco
res, sem, porem, indicar onde se localizam. 

Tarnbem 0 livro do Sr. Antonio Lopes Ri
beiro, ClassificaClio dos Selos Tipo Ceres, 
menciona os mesmos c:CORREICl> que 0 Ca
ttilogo Eladio de Santos. Nao indica loca
lizaCao. 

Tambem se poderia dar 0 caso de se com
porem chapas com 0 galvano com «COR
REIC», e outr.as vezes comparem-se com gal
vanos sem defeito . 

Mas este e urn caso que ainda tenho que 
averiguar se as dificuldades nao forem in
transponiveis. Tambem espero contactar em 
breve, dois distintos fUatelistas, urn de Lis
boa e outro do Porto, profundos conhecedores 
do Tipo «Ceres» . 

Para finalizar e pelo que exponho, pare
ce-me que, se com 0 selo de 1 centavo se 
trata de «Defeito de ImpressaOl>, com os 
selos de 40 centavos tratar-se-a de «Erros», 
Ulna vez que .as chapas teriam sirlo com
postas com este defeito, e ele nao ter apa
recido no deconer da impressao. 

Logo que benha completado este estudo, 
volbarei a dar a conhecer as conclusOes a 
que tenha chegado. 

Tambem peco aos Srs. Filatelistas que 
tenham cantos de folhas ou blocos com mar
gens superiores, inferiores ou laterais, onde 
apal'eca urn «CORREIC», que de tal me 
deem conhecimento, pelo que desde ja me 
confesso muito grato. 

Transcri~io d. ! ----., 
ARMANDO CARNEIRO DA SILVA 

(Blbllolecarlo Municipal de Clilmbra) 

suplicante 0 oficio de coneio-mor desta ci
dade, demi.tindo dele todo 0 direito do dito 
oficio de que actuahnente estA de posse, para 
que ele suplicante tome posse do dito oficio 
em virtude da dita remmcia~o junta, e 
assim lhe e necess8r.io toma-la n'8. forma cos
tumada. Pede a Vossa Mer~ nande se lhe 
d~ posse db dito oficio,tomando jlll'amento 
na forma cos.tumada, e recebera merre. 
= Despacho = De-se posse como pede, to
mando primeiro juramento, 0 qual 1he dei 
logo como juiz de fora, e se registarlt em 
Camara, seis de Fevereiro de seiscentos qua
renta e seis. Albuquerque = Saibam quantos 
este instrumento de nomeaciio virem que no 
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de 1646 em <lOis mas do IDeS de Fe
vereiro na cid'ade de Lisboa, junto a Igreja 
de Santa Justa nas casas <fa morada de An
tOnio de Azevedo, cavaleiro fidhlgo da Casa 
de Sua Magestade, estandb ahi presente, e 
par ele foi dito a mim tabeliiio perante as 
testemunhas ao diante escritas, que AntOnio 
Gomes da Mana, fddJalgo que foi da Casa 
de Sua Magestade e seu Correio mor que foi 
neste reino de Portug-aJ. lhe fizera merce do 
di·to oficio de correio assistente na cidade 
de Coimbra de que lhe passara carta do dito 
oficio, assinada pelo dito AntOnio Gomes da 
Mata, a qual merce lhe !izera e1e dito An
tOnio de Azevedo para que houvesse 0 dito 
oficio em dias de sua vida e pelo tempo 
que fosse vontade do dito Antonio Gomes da 
Mata sem que par nenhuma ou algumas pes
soas Ihe fosse posto :impedimento nem em
bargo e que 0 pudesse servir, uzar e exer
citar par sua pessoa ou pela que seu poder 
tivesse como melhar e meajg largamenfe 
consta da dits carta que the foi passada 
aos 5 mas do roes de Se~mbro de 1614 que -
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n.O 14 como 0 Sr. Castro Brandlio e 0 Ca
tdlogo Simoes Ferreira indicam, e do que 
eu nlio duvido, M peIo menos mitis uma po. 
mCiio que nlio e indicada por aquclc Senhor, 
II1em peIo catlUogo referido. Eu tenho este 
iiltimo selo. Faz parte de uma quadra e e 
o 3.° selo, isto e, 0 primeiro da fila infe
rior. fig. 2. 

14:·:"'''' ' . . .. lit 

- :';'.::<) "~r 
l:oillftC ., ... .. . . 

Figura 2 

E fora de diivida que nao pode ser 0 exem
plar n.O 14 .oem 0 n.O 17, porque nlio e na 
primeira fila que tinha s6 20 selos. E da 
segunda fila para baixo, isto e, pode ser 
entre os n.O! 21 e 39, entre os n.05 41 e 59, e 
1IISsi,m por diante ate ao 179.° selo. 

Tenho tambem uma tira de tres selos, 
ronda com a margem superior. Tanto pode 
ser 0 n.O 14, n.O 17, ou outro entre os 
n.GS 2 e 19, uma vez que na tira 0 «CaR
REre. esta no selo do meio, fig. 3. 

I 

t 

Figura 3 

Portanto, e nlio separando as cores, ha 
pelo menos tres posicOes do «CORRErC.: 
- 0 14.0 selo, 0 17.0 selo, e 0 que eu indica 
~mo sendo da segunda fila para baixo, fig. 2. 
E quantos havera mais? De momento, nada 
mais posso dazer a este respeito. 

Alem destes e de vanos exemplares soltos, 
tenho tambem uma quadra com 0 «COR
REIC:. em primeiro lugar, fig. 4, e que atras 
menciono. 

:~;\:.:G~ 
.... :':. :.:~ .. \\. ,,~ ? 

~ORlI~it; 
,,' .... . ~ . 

Figura 4 

Mas este nao nos da qualquer indicagao, 
pois pede ser qualquer dos tres casos que 
eu cito, ou outro ainda por identificar. 

a que se me afigura fora de duvidas e 
que 0 galvano e sempre 0 mesmo, pois todos 
OS selos que tenho e os poucos que tenho visto 
rem urn sinal que os identifica. E urn pe
queno defeito na perna do primeiro "R. , 
f.ig. 5. 

Figura 5 

Dizer que foi sujidade, como aconteceu C'lm 
o selo de 1 centavo, 0 que ocasionou que 
o «0. fosse transformado em «C.? Nao 
creio, pois desde Janeiro de 1923 a Junho 
de 1926 que se utilizou este cunho para im
primir sucessivas tiragens nas duas cores. 
E mnguero daroia por haver urn galvano sujo? 
Galvano esse que, como acima digo, era 
sempre 0 mesmo? 

au sujidade ou avaria do galvano 0 caso 
e que foi utilizado em sucessivas composigiies 
das cha~. 

a facto do «CORRErC. nao ser mencionado 
em todos os selos pelo Sr. Castro Brandao, 
ou no Catcilogo Simoes Ferreira, isso nlio 
quer <tizer nada, pois aquele Senhor e 0 
primeiro a dizer que teve daficuldades ao ela
borar 0 seu livr~, pois de muitos selos nlio 
conseguiu ver folhas inteiras, ou partes onde 
por ventura houvesse este defeito ou outros. 
a mesmo se cleve daT com 0 Catcilogo Simoes 
Ferreira. Este cataIogo s6 menciona a 10-
calizaclio dos selos em Portugal. Nos Acores, 
embora indique quais os selos com «COR
REIC. nas duas cores, nao indica as respec
tivas posicoes nas folhas. -
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flo VflSCONCELOS CflRVflLHO 

sobre a sua revista 

«Boletim do Clube Filatelico 
Por ------de Portugal» JOS~ GONzALEZ GARCIA 

Tu sabes, meu caro Vasconcelos Carvalho, 
como eu gosto de Portugal, dos portugueses 
e dos selos portugueses. 

Tambem sabes como gosto de ti, como gosto 
donosso Clube Filate1ico de Porlug·al e da 
sua grande revista, agora a comemorar 0 seu 
25.° anivers8rlo. 

Mas tu tambem sabes que eu nlio gosto 
de escrever, aIem do que nlio sei escrever 
em portugues. 

1-;';;;::0:;;:;;:;;~;~~-:;-11' 
I SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

I 
AEREO DEVE FILIAR-SE NO I 

I Clube Filatelico I 
I de Portugal I 
I REPRESENTANTE NO NOSIO PAis DA I 
I I 
I ' 
I ' 
I ' I I 
I Federation Internationa/e I 
I des Societes , 

I Aerophilateliques I 
I 

ENTIDADE MAXIMa DA AEROFILATELIA " 
MUNDIAL, DEFENSOIA DOS 

INTERESSES I 
I 001 AEROFILATELISTAS DE TODAI I 
I AS LATITUDES I 
... ...,.,- ----....---:'" 

Pelo que, para corresponder a gentileza 
do teu pedido, aqui viio estas duas pa1avras, 
a acompanhar uma bela medaIha, que eu sei 
quanto tu :apreciaras. 

E, ainda, urn pequeno documento, que, na 
sua singeleza, mostra, bem eloquentemente, 
qua[ e hoje 0 valor da Filatelia em tOOo 0 

Mundo: -
~~--~~-----~----. I (asa Filatelica 1. HL I I --·-·-.. ·-.......... Fiiil~·A~;-;M .. ~-i·;·; .... -...... ·-·-·-- I 

I Novldld.. IImprl 101 melbor.. pr.vo. I I Material filat.ellco HAWID, I 
, LEUCHTTURM e SAFE I 
, I 
" Em stock, mais de 7. 000 slries f 

diJermtes de todo 0 Mundo 

~ Series completas novas I 
I de Portugal e' Ultramar 
I Rua da Prata, 184-2.D-Esq. I I Te/efone 32 35 08 I 
I Lbboa-2 I 
" . . 1 II!:------------------....., .. 
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THE WORLD'S MOST VALUABLE STAMP AND COVER 

Valued in excess of one million dollars! 

SEE THEM BOTH AT 

ANPHI LEX '71 
ANNIVERSARY 

PHILATELIC EXHIBITION 
(Commemorating the 75th Year of the Collectors Club) 

IN THE GRAND BALLROOM 
OF THE WALDORF-ASTORIA 

November 26-December 1, 1971 

,nn.rv"'""J'V\"'''JV\.. Over 2S million dollars worth of rare stamps and covers from 
all parts of the world brought together for the first time 

The finest international Gold Medal Collections. especiallv 
invited for this unique Exhibition 

. Promllltmt dealers with outstanding items for sale 

ADMISSION: 5 5.00 per day (52.50 for children) 
510.00 season ticket (55.00 for children) 

E ate aos pr6ximos aniversarios do nosso Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
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A ANOMALIA 

« CORREIC» em vez ' de « CORREIO » 

Parecera estranho 0 titulo que eu dou ao 
esbo!;o do estudo que estou a procurar fazer 
sobre a anomalia em epigrafe. E digo es
~, pois este estudo esta longe de estar 
completo, mas como 0 meu querido Amigo 
Dr. Vasconcelos Carvalho me pediu, nao 
quero deixar de dar a minha modesta cola
bora!;iio, para 0 numero comemorativo do 
25.0 Aniversilrio do Boletim do Clube Fila
Mlico de Portugal. 

Quanto a palavra canoma1ia~, empreguei-a 
em vez de 4:erro~ ou cdefeito de impressao:., 
pais creio que se poderao aplioar as duas, 
mas em casas diferentes. 

Em primeiTo lugar, apareceu em 1917 no 
selo de 1 centavo, verde, denteado 15 x 14, no 
papel pontinhado em. Josangos, 0 primeiro 
c:CORREIC~. Segundo 0 Sr. Dr. Olivl'ira 
Marques diz no 2.0 volume da Historia do 
Selo Postal Portugues, esta anomalia deu·se 
Unicamente em 29 falhas, e parece ser de
vi.do a sujidade do galvano, que depois teria 
sido limpo, nao voltando a aparecer em 
mms foIbas. 

Portanto, parece poder consiOerar-se este 
caso como cDefeito de Impressao:.. 

Em segundo lugar, temos os cCORREIC:. 
nos selos de 40 centavos, impressos em azul 
e castanho, em Portugal e nos A!;ores. 

Ora aqui e que eu creio que 0 caso e 
diferente, pois aparece em vadas tiMgens, 
e nas duas cores ac:ima referidas. 

Primeiro, apareceu em 1923, em ·azul. E ci
tado pelo Sr. Castro Brandao, no seu livro 
Variedades dos Selos de Tipo Ceres (s6 de 
Portugal), sob 0 numero 650. Nao indica 
onde se localiza. 

o Cattilogo Simoes Ferreira, em Portugal, . 
diz que, em cada folba de 180 selos, do 
n.O 256-08 (emissao de 1923, azul, em papel 
·liso, denteado 12xll 1h), co exemplar n.O 14 
encontra-se com 0 defeito de impressao COR
REIC~. 

Se existe este defeito no exemplar n.O 14 

Por 
J. MOREIRA BAPTISTA 

(tenho nos A!;Ores uma quadra com «COR
REIC:. no primeiro selo, mas, como nao tem 
margens, nao posso dizer onde se localiza, 
a nao ser que nao e na Ultima fila, fig. 4), 
e:lill!te tamrem no exemplar n.O 17, pois tenho 
urn canto de folha, de Portugal, com 0 «COR
REIC~ no selo n.O 17, fig. 1. 

I 

t "-
J.if:··~:~ '. " . 

,,~16 
... ~:.: ..... ' 
}./:~: ,,~18 1'I~19 1\~20 

EH .~~~: 

,,':36 n~!l7 n'!38 n~~g rt.4D 

Figura 1 

Novamente apareceu este selo, em cas
tanho, em 1924. 0 Sr. Castro Brandao indica 
vados tons e papeis (castanho esCUTO, cas
tanho vermelho, em pa¢is lisa e acetin ado, 
denteado 12 x 11 1/2), mas nestes nao men
ciona nenhum cCORREIC:.. 

Ja em papel pontinhado em losangos ver
ticais (papel naciona!, que os cataIogos con
sideram comopapel liso'), indica 0 castanho 
e 0 castanho escuro, este com 0 defeito cCOR
REIC~ (n.o 720), dizendo que e 0 14.0 seIo 
da t.a fila. 

Tambem 0 Cattilogo Simoes Ferreira, no 
castanho escllro e no castanho, nrenc:iona 0 
cCORREIC~ (Selos n.OI 283 b e 283 d), nao 
o mencionando no n.D 283, no tom «chocolate. 
Como nota tambem ctiz: cO 14.0 selo del
gumas folbas de 180 selos de 40 c. api'€
senta-se com 0 defeito de impressiio coR.
REIC~ . • -
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«Salao de Filatelia do XVII 
Dia do Selo em Lisboa» 

Como em todos os anos anteriores, reali
~u-se, no passado d~a 1 de Dezembro, nos 
lI8l6es do Clube Fiilate1ico de Portugal, a 
expos.i!;iio em epigrafe, dedicada ao nossa 
Ultramar, e que teve 0 alto patrocinio dos 
C. T. T. e da Federa!;iio Portuguesa de Fi
latelia. 

Do respectivo Catalogo, transcrevemos 0 

vrefilcio, da autoria do nossa Director: 

_----- Pelo -_-----: 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
(Proildente da D1rec~io do Clube 

Ftlalel\co de Portugal) 

.Nos trememos, de cada vez que 0 Dias 
Ferreira nos pede urn prefacio para mais urn 
catalogo de mais outra Exposi~ao Filahalica •.. 
E que, dentro e fora do Clube Filatelico de 
Portugal, serao muitas dezenas, talvez cen
tenas de prefacios, enos confessamos ja nao 
saber 0 que escrever, mormente fazendo os 
posslveis para nao nos repetirmos. 

Esta e mais uma Exposl~io Filatelica do 
Dia do 5elo, que este Clube Filatelico de 
Portugal tern organizado todos os anos, sem
pre com 0 patroclnio dos C. T. T. e da Fede
ra~io Portuguesa de Filatella. 

o Dia do 5elo, que todos os anos se re
conhece dever mudar de data, por 0 1.0 de 
Dezembro estar sobrecarregado com outras 
comemora~oes (1.0 de Dezembro, Dia da 
Mocidade, feriado nacional, designadamente 
para a Imprensa), - e dia que deve merecer 
J maior aten~ao das entidades filatelicas, 

porque sob multiplos aspectos (exposi~oes, 
mostras, conferencias ou palestras, artigos nos 
jornais, iantares de confraterniza~ao, etc., efc.) 
ele pode servir, quer para a propaganda da 
Filatelia, sobretudo junto da juventude, quer 
para o- estreitamento de rela~oes de amizade 
e de fraternldade entre todos os filatelistas. 

Estas amizade e fraternidade sao - ou de
vern serJ - uma das caracterlsticas e urn dos 
efeitos da verdadeira Filatelia. Como sempre 
temos propugnado. Como sempre tern pro
pugnado este Clube Filatelico de Portugal, 
todos os dias de portas e de cora~oes abertos 
a todos os fllatellstas saos e de boa von
tadel». 

Esta exposi!;iio, que registou verdadeiras 
enchen~ durante todos os elias em que es
teve patente ao publico, compreendeu os se
guintes expositores, todos eles notaveis: 

1 - Dr. Carlos J. Cruz Franr;a - Barreiro 
- Angola. 

2 - Jolio Moreira Baptista - Amadora 
Cabo Verde e S. Tome.e-Principe - Parte de 
urn Estudo do tipo cCeres:t. 

3 - Antonio Martins - Lisboa - Guine. 

4 - Dr. A. M. Correa Nunes -< Lisboa, 
Macau - Folhas, Sobrescritos, Assistencia. 

5 - H. Santos Viegas - Lisboa - Mocam

bique - Tipo «CorolU. 

6 - Jose Gmiztilez Garcia - Valen!;a do 
Minho - S. Tome. 

7 - Cap. J. Furtado Leote - Lisboa - Ul
tramar, Centen8.rio da tndia. 
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Por 

UNS & OUTROS 

o tiltlmo «Portico» 
Brrata Importante 

o ultimo «Portico» do anterior nu
mero da nossa revista, ccMitos e Mor
toS», da autoria do Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, saiu, por lapso da 
tipografia, como sendo ele vice-pres i
dente em exerdcio da Mesa do Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, quando a verdade e que tal 
artigo, efectivamente da autoria do 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 

escreveu ele como presidente da Di
rec~ao do Clube Filatelico de Portugal, 
conforme ja saiu rectificado na sepa
rata que vai ser largamente distribuida 
por todo 0 Pais. Parece 0 mesmo, 
- mas e muito diferente. 

o grande Gonzalez Garcia 
e a india Portuguesa 

o eminente Jose Gonzalez Garcia fol 
agora, nao urn diamante, mas urn feixe de 
diamantes, eom os seus selos .. Nativos .. , no 
.5alao de Filatelia do Estado da India .. , a 
que "mais detalhadamente nos referimos 
noutro lugar. Mas sera assim sempre que 
ele apare~a, com os "Nativos» em profun-

didade, estudo, err05, folhas Intelras, - ao 
seu estHo, claro. 

E foi a mesma India que, hii cerea de 
dois meses, em Espanha, Pamplona, com urn 
Juri da presidencia do nosso Director, arran
cou 0 Grande Premio e medalha de ouro, 
«ex aequo» com 0 grande D. LuIs Cervera 
Vera. Portanto, dois abra~os para Jose Gon
zalez Garcia. 

Banco do Brasil em Lisboa 
o grande e poderoso Banco do Brasil acaba 

de instalar-se em Lisboa, e, para seu director 
na nossa Capital, escolheu um dos seus diri
gentes ma4s preittigiosos: Jonathas Mattos 
Junior. 

o nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, ofereceu-lhe primeiro um jantar 
de apresentar;lio, na biblioteca do prestigioso 
«Gremio Literdrio:t. 

Presidiu a esposa do Dr. Vasconcelos Car
valho:, que lieu a direita ao Sr. Jonathas 
Mattos Junior, Director do Banco do Brasil, 
e a esquerda ao Sr. Dr. Antonio Luis Gomes, 
ilustre administrador do Banco de Portugal 
e presidente do Conselho de Administr~lio 
da Fundar;lio da Casa de Braganr;a. E1n 
frente, sentou-se a senhora de Jonathas Mattos 
Junior, que tinha Ii direita 0 Embaixador 
Georges Argyropoulos, e d esquerda 0 De
putacfu Dr. Manuel Martins da Cruz. 

Nos restantes lugares, sentaram-se, indis
tintamente, banqueiros. diplomatas, econo
mistas e jornalistas, quase todos com. suas 
esposas . • -
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o (lube filatelico de Portugal 

e 0 seu BOLETIM 
Por 

HEllOR SANCHEZ 
Fund.dor e dlrlgenle d. 

Soclldade FUlteUca de S. Paulo 

Meu caro e estimado Amigo: 
Ao regressar da «EXFILIMA 71», en

contrei sua amavel carta circular de 5 do 
corrente, convidando-me a preparar urn 
trabalho a fim de participar nas comemo
ra!;oes do 25.0 aniversario do inicio das 
actividades do Boletim do CLube Filate
lico dz Portugal. 

Lamentando a impossibilidade de aten
der ao seu amavel c{)nvite para que es
creva alguma coisa destin ada a publi
ca!;Ao nesse nUmero, desejo cumprime!l
ta-lo muito sinceramente, por ser 0 

-o grande cap. J oaquim Leote 
e a India Portuguesa 

o ilustre Cap. Joaquim Leote foi outra das 
est rei as do .. 5aliio de Filatelia do Estado da 
India», mas, desportlvamente, com os .. Co
roaSJl, com os quais tambem voa a grande 
altura. 

Com os «Nativos» da India, 0 Cap. Joa
quim Leote alcan!rou, pouco tempo antes, 0 

Grande Premio Internacional, na ultima Ex
posi!riio Interamericana, este ano em Lima, 
como se II! na «Cr6nica do Brasil» . 

Dois exltos notllveis do Cap. Joaquim 
Leote, pelos quais, logicamente, aqui Ihe dei
xamos dois apertados abra!ros. 

cOs selos nativos 
da India Portugues8:. 

Com gentil dedicat6riaamiga, recebemos 
este vali050 volume, a que a demasiada mo· 
destia do Cap. Joaquim Leote nao deix()\1 
pOr 0 seu nome no frontispicio. 

o suml!rio da paIida ide-ia do livro: Da 

Amigo 0 maior responsavel pela grande 
evolu!;ao que 0 seu Clube apresentou du
r anta esses longos anos, e ao Bo
letim que docurnentou a sua excepcional 
de dica!;ao e 0 seu extraordinario desen
volvimento. Com os cumprimentos e um 
grande abra!;o amigo de seu grande admi
rador, termino por dar-Ihe a boa nova 
de que a nova sede da minha sbciedade. 
de cujos treze fundadores sou 0 Unico 
vivo, sera inaugurada em 28 do corre .lte. 
para cuja solenidade 0 Amigo fica ronvi
dado. Ca 0 esperamos! 

Hist6ria; Breves Notas sabre os Correios na 
india Portuguesa; Do Selo Adesivo '11po I e 
Tipo II. 

E trabalho mwto valioso, sabre assunto 
pouco conhecido da Filatelia portuguesa, pe]n 
que d!lqui 0 recomendamos 'a todos os n OSS ilS 
cons6cios e leitores. 

Bxposi~oes Filatelicas 
Temos estado a publicar as reportagens de 

quase todas as exposi!roes filatelicas, e ho;e, 
mesmo com grande acumula!riio de original. 
pUblicamos rna is as reportagens de tres. 

Uma notlcia, ou, melhor, urn pedido que
remos fazer aos organizadores ou cola
boradores de todas as exposi!roes e mos
tras filah!licas: Envlem-nos al cerca de dues 
paginas de prosa, e uma ou duas fotografias. 
e n6s tudo publicaremos, agradecendo ainda. 
com uma unica condi!riio: Niio tirem dupli
cados a papel qulmico, para outras publi
ca!roes. 

E fa!ram-nos a remessa 0 mals urgente
mente posslvel, porquanto, pela nossa parte, 
vamos actualizar a salda desta revista. 
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P.lo -----__ I ENG. PAULO SEABRA FERREIRA I 

25 anos de vida de uma publica!;ao 
filatelica e meta extraordinariamente im
portante a assinalar, tanto mais quanto 
e certo que 0 Boletim do Clube Fi
lateliro de Portugal adquiriu desde ha 
muito uma projeC!;aO not6ria, tanto na 
metropole como no ultramar e no es
trangeiro. 

E 0 orgAo do prestigioso Clube Filate
lico de Portugal, portanto com grande 
responsabilidade, pois que' este representa 
actualmente a maior massa associativa 
dos clubes filatelicos portugueses. 

Sei, por experiencia propria, qua'lta de
dica!;ao e precis a, quanto trabalho aturado 
exige a prepara!;ao de cada numero de 
revista, desde 0 pedido de colabora!;ao 
a revisao das pro vas e ate a impressao 
definitiva. 

Por i:5s0 mesmo, nao posso deixar de 
apresentar as mais vivas felicita!;oes ao 
Director do Boletim e tambem do Clube 
Filatelico de Portugal, 0 Dr. A. J. de Vas
roncelos Carvalho, homem de forte e de 
inquebrantavel querer, e, na sua pessoa, 
a todos os dirigentes e colaboradores que, 
Dum quarto de seculo, souberam erguer 
e manter uma obra valida. 

Dado que 0 Boletim e de saida mensal, 
o esfor!;o desenvolvido e ainda mais de 
louvar e .apreciar. 

Reflectindo a actividade da sua Di
rec!;ao e 0 valor dos seus colaboradores, 
a revista tern procurado ultimamente re
novar-se, com tendencia para urna maior 
abertura, para urn mais amplo dialogo. 

E e es.te 0 caminho certo, pois e ineces
sario cultivar (a maneira dos fil6sofos 
gregO's e na palavra de PlatAo) urn estreito 

e entusiastico dialogo cern todos 05 fi
latelistas, numa linguagem despretensiosa 
e sem e x i b i c i .Q n ism 0 de ideias vAs. 
que seja entendfvel por todos, em que 
se debatam os problemas e se encontrem 
as solu!;oes justas e do interesse geral. 

Mas nao . you cstabelecer crfticas a 
obra realizada, nem tAo-pouco apontar 
urna ou outra discordimcia, porque afinal 
o que importa e virarmo-nos para 0 

futuro . 
Desejo sim, para Bem da Filatelia Na

cional, fazer votos sinceros para que as 
colunas do Boletim do Clube Fitate
lico de Portugal, ao longo da caminhada 
de outros 25 anos ate ao aniversario de 
ouro, sejam isentas de partidarismos flu
tuantes, com uma conduta perfeitamenta 
rectilinea de conceitos, se:npre com 0 
melhor nivel formativo e informativo no 
interesse do bern comum, para se al
can!;ar a almejada etapa da perfeita uniAo 
de toda a familia filatelica portuguasa. 

E como a Lubrapex-72, IV Exposi!;ao 
Filatelica LU50-Brasileira, vern proxima
realiza-se e:n Aveiro no proximo verao 
-, e porque as Lubrapex silo 0 simbolo 
da uniao dos filatelistas dos dois povos . 
irmaos, e portanto Festas de Cordiali
dade, fa!;o ardentes votos para que Aveiro 
seja 0 lugar de encontro de todos os 
irmaos filatelistas portugueses, sem ax
cep!;ao, com os nossos irmaos brasUeiros, 
todos irmanados no mesmo ideal, nu."l1 
abra!;o comum, esquecenao desinteligen
das ou agravos. 

Assim a familia filatelica ficaria com
pleta, • e a alegria seria ~otal. 
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ferlIDcia as 3 ad.-ninistragoes em que 0 

Correia Geral estava dividido: dos Se
guros, das Cartas do Reino e do Ultra
mar e Estrangeiro, incluindo 0 Governo 
das Pastas; por isso nos referimos a Admi
oistraglio das Cartas do Reino a prop6-
sito da 1.a carta citada. 

co is as se terem passado dessa forma} 
na Administragao das Cartas do Reho. 
a quem competia a distribuigao, reCD
nheceram 0 l:apso e bateram 0 «FRANCA,. 
sobre a taxa. 

A terminar, nao queremos deixar de 
sal i en tar que a utilizagao da marca 
«FRANCA,., nestes casas, constitui u:na ex-
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Fig. 3 

Na figura 2, ve-se uma carta de 1843. 
de Lisboa para Lisboa; como na mesma 
Administraglio a regalia era conhecida, 
olio foi aposta qualquer taxa, apenas 
teria sido utilizada a marca «FRANCA» 

Finalmente, quanto a carta da figura 3, 
de 1850, de Chambery (Franga) para Lis
boa, parece que 0 Sr. Rodrigo da Fon
seca MagaIhlies nlio era conhecido na 
Administraglio das Cartas Estrangeiras, 
onde a carta entrou, pois the foi aplicada 
a taxa de 480; po rem, (e aqui estamos a 
advinhar, pois nlio estamos certos das 

cepgac , porquanto, como se sabe, foE 
esta marca criada para ser aplicada nas 
carta~ cujo porte era pago na origem. 

(1) dOO Anos do Selo do Correio Por
tugues», pag. 34. 

(2) Bibliografia campI eta, na «Grande 
Enciclopedia Portuguesa e Brasileiralt, vol. 
11, pag. 574, e "Portugal-Diccionario His
t6rico, Chronographico, Bibliographico, He
raldico, Numismatico e Artistico», por Es
teve~ Pereira e Guilherme Rodrigues, 
Vol. IV, pag. 746. 

r. 
I 
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Os meus dois ultimos artigos 
cada qual com sua gralha 

o primeiro artigo publicou-se neste Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal, com 0 titulo 
ARTUR BEJA, UMA RECORDACAO QUASE 
REMORSO. 

Logo no primeiro paragTafo, tinha eu es
crito «( ... ) mas pouco tempo bastou para logo 
ver a inteira propriedade das palavras que 
lhe eu viria a dizer ( ... )~. Na prova que 
me veio para corrigir, tinha-se dado nova 
ordem a Ilres das ultimas palavras trans
critas .paxa ficarem assim: «(. .. ) QUE EU 
LHE viTia a dizer ( ... )~. Portanto, na pro
nuncia, «QUEU lhe viria~, em lugar de "QUE 
LHEU viria a dizer ( ... ), como se escrevera 
no meu original. 

E certo que semelhante emenda que me 
fizeram nB.o sera pecado grave contra a lei 
da Sintaxe, no paragrafo relativo ao feno. 
menD da atraccao pronominal. Nao sera. 
Mas e, pelo menos, gravoso delito contra a 
eufonia e 0 ritmo da frase. - «QUEU LHE~ 
e som desagradavel, ao lado de «QUE LHEU~, 
mais ri-tmado e suave. 

cSabes 0 que TE EU DIGO, gosto muito 
das meus selos~. - E oeste modo que fala 
o nosso pavo, primeiro mesbre da pureza e 
do ritmo da nossa Lingua cantante. E assim 
que toclos n6s dizemos (todos n6s, 0 povo, 
filatelico ou nao) no correntio falar de cada 
hora. OU!;amos autorizado exemplo nos versos 
do Paeta: 

_---- P.lo ----__ I DR. ANTONIO I=RAGOSO 

«Minha velha ama que me estcis fitando, 
Canta-me cantigas para me eu lembrar ... ~ 

Bem podia Junqueiro ter escrito «para eu 
me lembran, sem por :isso influir na metrica 
do verso. Mas preferiu escrever, mais na
tural e mais harmonioso, «para me eu lem
bran, «PARA MEU~, como se canta ou se 
fala. 

Portanto, estimemos sempre os noss'OS selos, 
tao bons e leais amigOS das horas de re
pouso. E se de selos tratarmos em letra 
impressa ou faLada, procuremos sempre es
timar a famosa Lingua que falamos e nos 
deu essa palaVI'a cSELO~. 

o segundo artigo, com 0 titulo «TP:, Tt 
AGA, TP: TP:, COM S OU COM Z~, saiu no 
catruogo da 1." Exposicao Filatelica Juvenil 
do Norte de Portugal (JUVENORPEX - 71). 
Nesse artigo se referemas cinco formas gra
ficas do toponimo MATOSINHOS, usadas em 
pouco mais de noventa anos de carimbos de 
correio. 

Dedicado aos jovens coleccionadores da 
JUVENORPEX, nesse artigo tinha eu escrito, 
a concluir: «Que 0 meu brevissimo aponta
mento de agora apenas seja, pra esses meus 
camaradas ( ... ), cPRA ESSES~ e nao «PARA 
ESSES~. 

Pois na respectiva prova lia - se «PARA 
ESSES~, «para esses meus camaradas:.. 

Ora, em qualquer bom dicionano figuram 
as duas formas da preposicao, PARA e PRA, 
ambas perfeitamente licitas e ·ambas usadas, 
constantemente, no falar de todos os dias. 
A escolha duma ou doutra clessas duas for
mas faz-se naturalmente, insensivelmente, se
gundo 0 que mais convem, em cada caso, it 
musica da frase ou it sensibilidade de quem 
escreve ou fala. 

No casasujeito, achei mais natural ou 
mais harrrtonioso 0 emprego do cpra>, «pra -
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cpara esses meus camaradas~. - Mas, 0 que 
e certo e que 0 meu atento camarada grMico 
sUpOs tratar - SEl de pequena distracCiio da 
minha parte, e logo, solicito, procedeu a 
substituiciio do «pra) pelo cpar~. 

Fiz a revisiio da provatipogrMica no meu 
escritOrio, na presenca de dois organizadol'e5 
da JUVENORPEX-71. Mas tao distraida ou 
,tao apressadamente 0 fiz, que deixei de 
emendar a errada emenda, e 0 lapso escapou, 
inc6h11lle, ate it impressiio definitiva. 

Publicado 0 Ca.t{uogo e encerrada a expo
siCao, urn daqueles organizadores teve a gen
tilheza de me trazer a casa, nao 56 as minhas 
folhas eJq)OStas, mas tambem 0 original ma
nuscrito do meu artigo : -la estava 0 «prall, 
muito bern grafado, com toda a clareza e 
sem qualquer sombr,a de hesitacao. 

II 

E ponto final em tais questOes, que nao 
sao mdas questoes, bern enten dido , mesmo 

RECORTES 
Na sua csomca habitual no grande sema

ndrio Jornal de Arganil, escreveu recente
mente 0 nosso ilustre amigo Dr. Armando 
SimOes, sobre 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho e esta revista: 

cDe vez em quando, 0 Sr. Dr. A. J . de 
Vasioncelos Carvalho envia-nos uma brochtu'a, 
de sua autoria; mas, geralmente, urn exem
plar do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal, publicaciio de que ha bastantes anos 
e ilustre Director. 

Foi a que agora sucedeu. 
Poderia isto, s6 por si, envaidecer-nos, por

que 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho tem nome 
de muito prestigio como advogado, publicista, 
regionalista, coleccionador de arte, etc., e 
filatelista de conceito internaeional, presidente 
do Clube FilateIico de Portugal e i'eoente
mente escolhido para presidente do JUri do 

numa revista filatelica, ou, melbor dizendo, 
SOBRETUDO numa revista filatelica. Com 
efeito, se ,a Filatelia e Cultura, s6 nos fica 
bern, quando escrevemos a respeito de selos, 
56 nos fica bern cultivarmos, no mesmo can
teiro, lado a lado, a Lingua que falamos e 
os ditos selos que sao 0 nosso encanto. 

E a todos aqueles que julgarem superfiuas 
ou impertinentes semelhanbes preocupaCOes 
(e poucOg hao-de ser, se os houver .. . ), eu 
direi agora muito simplesmente: - aprovei
temos este resto do seriio para tratarmos 
dos selos, sem as tais filosofias, mais terra 
a terra, de pinca e lupa na miio, e com boas 
charneiras e boas ·tiras Hawid. - POI' mim, 
56 tenho hoje, pra colar no album, urn bela 
MATI'OZINHOS (TI'-Z) , achado esta manha 
no Mercado Filatelico, da Rua de Santo An
tOnio. E carimbo impresso em selo de 
D. Carlos, de taxa diferente das que tenho, 
e que me vai f.azer grande jeito, para arre
dondar a respectiva folha ... 

Dezembro, 71. 

; 

FILA TELICOS 
IV Cerltame Filatelica da la Hispanidad, em 
Pamplona. 

Mas a oferta da sua literatura, na sua aei
dentJalidade, faz-nos sempre partilhar em es
pirito de qualquer acontecimento que 100 seja 
grato, 0 que, sobretudo, nos honra e penhora. 
~ numero do seu Boletim do Clube Fila

telico de Portugal, agora recebido, respeita 
a inauguraciio festiva da nova sede daquele 
Clube, em sessiio presidida pelo Ministro das 
Obras PUblicas e das ComunicacOes, Sr. 
Eng.o Rui Sanches, onde POI' este governante 
foi saud-ado e condecorado com a Comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique, 0 filate-
1ista Sr. Jose Gonzalez Garcia, . que jli tern 
represenJiado Portugal no estrangeiro, e ali 
aloancado importanbes trofeus. 

Endereca,mos ao Sr. Dr. Vasconcelos Car
valho as nossas felicitac1ies e os nossos agra
deeimentos). 
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M6r dos Estabelecimentos da Academia 
Real clas 8ci~ncias, Alexandre Ant6nio 
-das Neves, em que requer, que a Corres
pond&lcia, que a mesma Academia per
tende estabeleoer com as Medicos, que 
assistem pelo Re~no, a lim de se promover 
a introducao da Vacina, seja acceite e en
tregue no Correio, como Papeis Do Real 
Servico Immediato: He 8ervido, que assim 

Desconhecemos qualquer diploma que ofi
cialize esta regalia e apenas a vimos refe
rida pelo Dr. Ant6nio Fragoso (1). Para 
ilustracao deste caso, apresentamos nas 
fig. 1, e e 3, cartas da nossa colecgao, 
todas dirigidas a Rodrigo da Fonseca Ma
galhaes. E ja que, de inicio, afirmamos 
poder ser de interesse 0 conhecimento da 
personalidade dos lntervenientes nas car
tas, e ja esta a ocasiao propicia para 

~------- -- ---~ - --,-

1-.-. ___ _ 

Fig. 2 

~e pratique; devendo os Sobrescritos das 
'Cartas, que se remetterem, ser asstgna
-dos pelos Secretario da mesma Academia 
como praticao os Tribunaes, e esta deter
minado pelo Regimento; e das Respostas, 
.que vierem para a Academia, ou seu 
Secretario, igualmente devem vir as 80-
.brescritos assignados pelos Medicos Cor
respondentes.,. 

E e finalmente 0 caso das folhas do 
Diano de Governo, isentas de partes 
pelo Decreto de 22 de Abril de 1844. 

Estes, portanto, eram os ~asos de Isen
~tio de Partes ao abrigo de dipLomas of i
.ciais. Mas ha outro, que e precisa.."llente .o 
.que nos interessa abc,rdar: e 0 caso de 
pessoas que beoeficiavam de isencao de 
partes POI' ocuparem certos cargos oficiais. 

apresentarmos este ilustre portugues. Foi 
Rodrigo da Fonseca urn dos mais notaveis 
politicos liberals portugueses da La m~
tade do seculo XIX. Fidalgo cavaleiro 
da Cas a Real, estadista notavel, gran-~ruz 
da Ordem de Cristo, cavaleiro da Torre e 
Espada, Par do Reina, ministro de Es
tado, deputado, socia emerita da Acade
mia Real das CHlncais de Lisboa, etc_. 
etc., deu a seu nome a conhecida ar
teria de Lisboa (2) . 

Na figura 1, ve-se uma carta de 1844, 
do Porto para Lisboa, com a taxa de 
40, aposta na origem, porque talvez 0 

respectivo correia ignorasse que a des
tinatario beneficiava de isencao; mas em 
Lisboa, na Administracao das Cartas do 
Reina, 0 lapso foi prontamente detectado, 
e apOsta a marca «FRANCA,.. -
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tragao do Correio para a Real Fazenda, 
em 1797, aparece-nos urn primeiro diploma 
intitulado cRegulamento Provisional para 
o Novo Estabelecimento do Correio:>, de 
1 de Abril de 1799, em cujo artigo XI 
se Ie: 

"Somente as cartas e pap\Hs dirigidos 
pelas authoridades cons tituidas, e que te
nhao por objecto 0 immediato servigo de 
Sua Magestade, e publico, serao isentos 
de taxas, para (j que devem ser os 
sob re s c r ito s de similhantes cartas, e 
papei5 assinados pelas pessoas de authori
dade publica, que os dirigem, ou pelos 
seus Secretarios, ou Escrivaes, ... » 

Identica disposigao consta do artigo 
XXVIII do «Decr·eto para a Nova Regu
lagao do Correio», de 8 de Abril de 
1805. As Autoridades oficiais, que bene
ficiavam desta I'egalia, alem de darem 
cumprimento as disposigoes do Regula
mento, no que se ref ere a assinatura das 
cartas e papeis, utilizavam inscrigoes ma
nuscritas dandQ conta de tal privilegi.J. 
Na nossa colecgao possufmos urna carta 
de Penafiel de 1830, com a inscrigao de 

R. S. (Real Servi!;o) e .assinada pelo 
Juiz Ordinario do Concelho de Bemviver; 
uma outra de V.S do Conde, de 1834, 
com a inscrigao S. N. R. (Servi!;o Nacio
nal Real), assinada pelo Juiz de Direito 
da Comarca de Barcelos, e finalmente urna 
outra de Leiria, de 1838, com a inscrigao 
S. N. (Servi!;o Nacional), e assinada· pela 
Administragao Geral de Leiria. 

Outras entidades vieram a beneficiar 
desta regalia: e 0 caso das Ordens Re
ligiosas Arrabida, St.o Ant6nio dos Capu
cho.;;, N.s Sr.s da Conceigao 'do Minho, 
da Piedade, da Soledade, Religiosos Ca
puchos, Missionarios de Bramanes, de Va
ratojo, de Vinhaes, de Mesao-frio, Barba
dinhos, ItaHanos, Franceses, Carmelitas 
descal!;as ·e religiosos da mesma Ordem. 
isentos do pagamento de portes de cartas 
singelas (20 reis) pelo Aviso de 13 de 
Agosto de 1799; eo, caso da corresponden
cia sobre a vacina, isenta de portes ao 
abrigo do Aviso Regio de 10 de Outubro 
de 1812, que se transcreve: 

«0 Principe Regente Nosso Senhor, a 
vista da Informa!;ao de V. m. de dollS ---

A SEVERA 
IUA DAI GAViAl, 55-57 • T • I • f ' 3400' 
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Sao Nicolau, 
urn born estafeta 

Por~ 
GODO(:RfDO (:fRREIRA I 

Ao contrario do que se passa em alguns 
pa1ses da Europa, Sao Nicolau tern em 
Portugal minguado numero de devotoJ; 
e, em boa verda de, pode dizer-se que 
entre nos e Sant{) pouco conhecido. 

Sao Nicolau, que nasceu em Patras, 
Asia Menor, p~r volta do a'lO de 270, 
tern 0 raro privilegio de pertencer tanto 
ao calendario da igreja grega, como 800 

da igreja latina, sendo assim urn tra!;o 
de uniao entre as duas metades da Cris
tandade. 

fiN GUrER BOTE 

Ele foi bispo de Myre, cidade onde 
veio a morrer cerca do ano de 342. 
Uma serie de piedos!ls lendas, que 'es
maltam a sua vida, deram-lhe grande 

popularidade na igreja grega; e, mais 
tarde, quando as suas reliquias foram 
transferidas de Myre para Bari, Italla, 
em 1087, essa popularidade alastrou pela 
Europa, e em especial pela Italia, Russia, 
Belgica, F ranga e Alemanha, e nde se tor
nou padroeiro de varias corpora!;oes, como 
as dos marinhe;r os, cal'pinteiros narais, 
advogados, perfu rn istas, etc. Mas e, es
pecialmente, dos estudantes e das cria:lgas 
em geral, que ele se tornou mais querido 
em alguns paises, como, particularmente, 
em diversos pontos da Alemanha, onde, 
de 5 para 6 de Dezembro, dia da sua 
fes ta, as crian!;as poem 0 sapatinho na 
chamine na esperan!;a de que Sao Ni
colau as contemple com presentes, tal 
como 0 Pai Natal. 

Vern tudo isto a prop6sito dos carimbos 
mecanicos que, oeste ana de 1971, a, Admi
nistragao dos Correios alemaes criou para 
serem apostos nas correspondencias das 
esta!;oes postais de Nikolausdorf (4591) 
e S. Nikolaus (6621), de 3 a 6 de Dezem
bro. 

Ncs dais desta ultima esta!;B.o, que r:!
produzimos, urn deles representa 0 Santo 
apoiado ao baculo com a mao direitaj 
com uma sacela de presentes 'la mao 
esquerda, e a legenda, em alemao, q'le 
traduzimos: UM BOM ESTAFETA. No 
outre carimbo, 0 Santo na mesma atitude, 
e circundado pela frase alema que li
vremente traduzimos: TRAZ AMIZADE 
E PARTILHA 0 QUE TEM, alusao a uma 
das grandes virtudes atribuidas a Sao 
Nicolau, de se desfazer das riquezas que 
her dar a dos pais, e:n favor dos 
pobres. 
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Tema. de Filatelia P.e.Ade.iya 
I sen ~ a o. d e P 0 r t e s 

:--------- P.lo -------.... 

ENG. MANUEL M. DE ANDRADE E SOUSA 

A medida que vamos desenvolvendo a 
nossa colec!;ao e aumentando os 'lOSSOS 

conhecimentos sobre 0 funcionamento dos 
Correios, no final do seculo XVIII, 1.a 

metade do se'culo XIX, mais cresce eJtt . 
n6s 0 desejo de aprofundar a materia 
com vista a plena interpreta!;aO das op ~
ra!;Oes postais que regulavam a mani
pula!;iio da correspond~octa . 

Temas nao nos faltam para abordar, a 
dificuldade esta mesmo oa escolha ; mas, 
para alem da faceta propriamente postal, 

cujo estudo constitui 0 nosso pri!lcipal 
objectiv~, ha elementos nas proprias car
tas, tais como as personalidades do re
metente e do destinatario, assuntos tra
tados nos textos, indica!;oes curiosas no 
endere~o, etc., etc., que dAo a este ramo 
da filatelia urn interesse muito especial. 

Resolvemos hoje, no desejo deestarmos 
preseotes na comemora!;Ao do 25.0 aniver
sario do Boletim do Clube FitateHco de 
PortugaL, apresentar estas ootas sabre 
Isen!;8o de Partes. Come!;amos entao por -r -- ----

- ._---- r 
( , 

~ I ;:;'k ~ '{CA 
I . J l ..... A ... , 

! 
_. -

~ ? ./ / 
/ Y7fi/'/ <- A;f' .~//. 

Fig. 1 • 



30 BOLETllti DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 

-por C. V), e, outro da mesma taxa e 
cor, da La emissilo de D. Luis, do qual 
nilo cita 0 cunho, no seu subsequente 
trabalho publicado em «The London Phi
latelisb , no ano de 1940 (2) . Acresc~nta 
Yardley, sem no entanto 0 documentar, 
ter sido urna firma particular de Lisboa, 
a Eisenach, que tal processo utilizou nos 
selos que usava na sua correspond~ncia. 
Admitamo-lo, poLs. 

Por ultimo, e acerca dOd selos da pre
sente gravura, que pertencem a mi.lha 
colec!;ilo, poderemos acrescentar algumas 
considera!;oes, quanto mais !lilo seja so
bre caracteristicas e periodo em que a 
Eisenach praticou 0 corte em zig-zag 
dos seus selos. 

No que respeita as suas caracteristicas, 
os dentes sao praticament~ triangular<!s, 
dispostos muito regularmente; com al
turas medias de 1,2 mm, e passe de c<!rca 
de 2 mm, 0 que corresponde, aproxima
mente, a urn denteado 10. 

Quanto as datas em que circularam, 
como nao os conhecemos sobre i:lteiros, 
apenas os podemos tentar situar no t~mpo, 
atendendo ·a cronologia dos respectivos 
cunhos (I). 

Deste modo, dado que a fig. 1 nos 
mostra urn exemplar do cunho V, de 

D. Pedro, 25 reis, rosa, (0 mesmo citado 
por Yardley), deduzire:nos que, pelo me
nos, a firma Eisenach iniciou 0 pro
cesso possivelmente em Janeiro de 1860, 
prclongando-o ate 1862, como 0 prova 0 
cunho VI do me.>mo selo (fig. 2). 11: na
tural mesmo, uma vez que na fig. 3 
temos urn cunho I, do 25 reis de D. Luis, 
l.a emissilO, que no ana de 1863 0 mesmo 
processo se tenha ai'lda continuado a 
utilizar, pois este cunho teria circulado 
entre 0 mes de Junho de 1862 e 0 
de Outubro d<! 1863. 

Passados cerca de 100 anos sobre 0 facto, 
aqui deixamod este pequeno apontamento 
sobre urn picneiro em processos de se
para!;aO dos nossos selos postais adesivos. 

(1) Infelizmente para os filatelistas, 2 
inercia do uso da tesoura ainda se fez 
sentir por muito tempo, pelo que e muito 
frequente encontrarem-se, sobretudo nJS 
«fita curva,., muitos selos com 0 den
teado imperfeito, 0 que contrtbui gran
demente para raridade desta emissilo. 

(2) N.o· 580-581 e 582 - Vol. XLIX, res
pectivamente de Abril, Maio e Junho. 

(3) Baseamc-nos em trabalhos ja pu
blicados e em elementos amavelmente 
f<Jrnecidos pelo Sr. Dr. Ant6nio Fragoso, 
sobre esta materia. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender.~o telegrifleo: LUSITANA Telefone Il.O 10 - YALENC;A 

DE 

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENvA 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 
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VINJE E CINCO ANOS!!! 
Palo 

ENG. M. R, MARQUES GOMES 
~----------------,~--------~~~ 

o BOLETIM DO CLUBE FILAT11:LICO 

DE PORTUGAL faz 25 anos !!! 25!? 
Quantas revistas teremos, especializadas 

como esta, de urn cobb , com tao longa e 
constante publica!;ao? 

Manter uma revista desta natureza, men
salmente, durante 25 a lOS, urn quarto 
de seculo, na realidade nao e coisa facil. 

Quanta luta e quantos sacrificios nile 
foram exigidos para manter sua conti
nuidade? 

Do original a revisilo das provad, e 
destas a distribui!;ao da r:evista, quanto 
trabalho, alem do mai.>, n30 houve que 
~er? 

Pols, apesar de tudo, fazem-se-lhe cri
ticas - ess~ncia que hoje muito abunda . 
Mas, se lhas fazem, e porque algum pres
timo lhe encontram. 

11: caso para perguntar, no entanto: Nao 
sera. 0 Botetim do Clube FHatfHico de 
Portugal 0 espelho reflector da nossa 
actividade dos s6cios do Clube Filatelico 
de Portugal?.. 11:-0, sem sam bra de 
duvida, e, como tal, a critica que a 
ele se faz e, na reaIidade, aos s6cios 
do Clube que se dirige. 

Para alem do muito realizado, muit~, 

mas mesmo muito, mais se podia ter 
feito. 

Quantos somos, e quantos contribui
ram para a sua valorizar;ao? 

Se 0 BOLETIlVl existe, este deve-se a 
contribui!;ao d<! alguns, a colabora!;ao de 

outros e, de urn modo especiaL mais 
precisamente, ao sacrificio e dedicar;ilo 
devotada do seu Director. 

o CLUBE FILAT11:LICO DE PORTU
GAL e, concretamente, 0 deu Director, 
Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, alem 
dos parabens, mere~em, e bern, as nossas 
hcmenage.ns, e urn sincero OBRIGADO, 
pelas BODAS DE PRATA do seu e nosso 
Boletim. 
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Urn percursor dos selos adesivos 
denteados portugueses 

Palo 
, . ENG. ARMANDO MARIO DE O. VIEIRA I 

Como e sabido, 0 inventor da maqui:la 
de perfurar, 0 irlandes He!lry Archer, 
propos aos Correios i::lgleses, em 1848, 
a introdu!;iio deste novo processo d= se
para!;iio dos selos, bastanre mais pratico 
que 6 tradicional corte a teso'..lra, ate 
ai 0 normalmente utilizado em todo 0 

mundo. 
Assim, foi a Inglaterra 0 primt'iro pais 

viram para a perfur::l!;ao dos selos de 
D. Luis, «fita curva», entiio em circula!;ao 
Denteavam em grade, com a medida apro
ximada de 12,5. 

Pass-ou assL'Tl, desde entiio, a Casa da 
Moeda a forne cer aos Correios os selos 
adesivos, que imprimia, em folhas per
furadas, 0 que permitia a estes e, ao 
publico, uma maior facilidade na sua se-

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

a introduzir a novo metodo, no ano 
de 1854, aplicando-o aos selos de 1 d. 
e 2 d., da raioha Vit6ria. A Suecta, no 
ano seguinte, ja utilizou a perfura!;iio, 
n05 seus primeiros selos adesivos, se
guindo-lbe sucessivamente 0 ex em p 1 0 
muitos outros paises, ate que, passados 
13 anos, foi ::I vez dt' Portugal, oficial
mente, adoptar 0 'lOVO sistema. Com 
efeitc, cre-se que a Casa da Moeda de
cidiu a compra da sua 1.. maquina de 
picotar em Fevereiro de 1866, tendo-a 
encomendado a firma britilOica Joseph 
Fenn, de Londres, e, pouco depois, a 
2-D , desta vez a Belgica, a Goweloos 
Freres de Bruxelas, em Fevereiro de 
1867. Parece que ambas as maquinas 
reriio entrado em Iunrionamento qUB5e 
simultaneamente, scgu'ldo se aceita, e Ser-

para!;iio (1). Ficou, desta Ior-na, oficia
lizado o · uso do dentaado. 

Entretanto, ja particulares ti 1ham an
teriormente utilizado os Sl!US proprios pro
cessos de separa!;iio dos selos, tAo licitos 
como 0 da tesoura, mas mais expeditos 
que aquela. 

Estiio neste caso, os conhecidos «de"l
teados em cruz», feitos no Funchal, 50-

bre selos de 5, 10, 20, .l5, 80, 100 e 120 
reis da mesma emissiio. 

Menos conhecidos porem, suponho se
rem os selas «cortados em zig-zag» quo: 
as gravuras juntas nos mostram. D~ 

-facto, Yardley, na sua comunica!;iio Ii 
Royal Philatelic SOCiety de Londres, em 
15 de Abril de 1937, apresenta 1 exemplar 
do 25 reis rosa, D. Pedro, do en tao cu
nha V), (hoje conhecido cro'lologicament= -
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Urn percursor dos selos adesivos 
denteados portugueses 

Palo 
, . ENG. ARMANDO MARIO DE O. VIEIRA I 

Como e sabido, 0 inventor da maqui:la 
de perfurar, 0 irlandes He!lry Archer, 
propos aos Correios i::lgleses, em 1848, 
a introdu!;iio deste novo processo d= se
para!;iio dos selos, bastanre mais pratico 
que 6 tradicional corte a teso'..lra, ate 
ai 0 normalmente utilizado em todo 0 

mundo. 
Assim, foi a Inglaterra 0 primt'iro pais 

viram para a perfur::l!;ao dos selos de 
D. Luis, «fita curva», entiio em circula!;ao 
Denteavam em grade, com a medida apro
ximada de 12,5. 

Pass-ou assL'Tl, desde entiio, a Casa da 
Moeda a forne cer aos Correios os selos 
adesivos, que imprimia, em folhas per
furadas, 0 que permitia a estes e, ao 
publico, uma maior facilidade na sua se-
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a introduzir a novo metodo, no ano 
de 1854, aplicando-o aos selos de 1 d. 
e 2 d., da raioha Vit6ria. A Suecta, no 
ano seguinte, ja utilizou a perfura!;iio, 
n05 seus primeiros selos adesivos, se
guindo-lbe sucessivamente 0 ex em p 1 0 
muitos outros paises, ate que, passados 
13 anos, foi ::I vez dt' Portugal, oficial
mente, adoptar 0 'lOVO sistema. Com 
efeitc, cre-se que a Casa da Moeda de
cidiu a compra da sua 1.. maquina de 
picotar em Fevereiro de 1866, tendo-a 
encomendado a firma britilOica Joseph 
Fenn, de Londres, e, pouco depois, a 
2-D , desta vez a Belgica, a Goweloos 
Freres de Bruxelas, em Fevereiro de 
1867. Parece que ambas as maquinas 
reriio entrado em Iunrionamento qUB5e 
simultaneamente, scgu'ldo se aceita, e Ser-

para!;iio (1). Ficou, desta Ior-na, oficia
lizado o · uso do dentaado. 

Entretanto, ja particulares ti 1ham an
teriormente utilizado os Sl!US proprios pro
cessos de separa!;iio dos selos, tAo licitos 
como 0 da tesoura, mas mais expeditos 
que aquela. 

Estiio neste caso, os conhecidos «de"l
teados em cruz», feitos no Funchal, 50-

bre selos de 5, 10, 20, .l5, 80, 100 e 120 
reis da mesma emissiio. 

Menos conhecidos porem, suponho se
rem os selas «cortados em zig-zag» quo: 
as gravuras juntas nos mostram. D~ 

-facto, Yardley, na sua comunica!;iio Ii 
Royal Philatelic SOCiety de Londres, em 
15 de Abril de 1937, apresenta 1 exemplar 
do 25 reis rosa, D. Pedro, do en tao cu
nha V), (hoje conhecido cro'lologicament= -
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-por C. V), e, outro da mesma taxa e 
cor, da La emissilo de D. Luis, do qual 
nilo cita 0 cunho, no seu subsequente 
trabalho publicado em «The London Phi
latelisb , no ano de 1940 (2) . Acresc~nta 
Yardley, sem no entanto 0 documentar, 
ter sido urna firma particular de Lisboa, 
a Eisenach, que tal processo utilizou nos 
selos que usava na sua correspond~ncia. 
Admitamo-lo, poLs. 

Por ultimo, e acerca dOd selos da pre
sente gravura, que pertencem a mi.lha 
colec!;ilo, poderemos acrescentar algumas 
considera!;oes, quanto mais !lilo seja so
bre caracteristicas e periodo em que a 
Eisenach praticou 0 corte em zig-zag 
dos seus selos. 

No que respeita as suas caracteristicas, 
os dentes sao praticament~ triangular<!s, 
dispostos muito regularmente; com al
turas medias de 1,2 mm, e passe de c<!rca 
de 2 mm, 0 que corresponde, aproxima
mente, a urn denteado 10. 

Quanto as datas em que circularam, 
como nao os conhecemos sobre i:lteiros, 
apenas os podemos tentar situar no t~mpo, 
atendendo ·a cronologia dos respectivos 
cunhos (I). 

Deste modo, dado que a fig. 1 nos 
mostra urn exemplar do cunho V, de 

D. Pedro, 25 reis, rosa, (0 mesmo citado 
por Yardley), deduzire:nos que, pelo me
nos, a firma Eisenach iniciou 0 pro
cesso possivelmente em Janeiro de 1860, 
prclongando-o ate 1862, como 0 prova 0 
cunho VI do me.>mo selo (fig. 2). 11: na
tural mesmo, uma vez que na fig. 3 
temos urn cunho I, do 25 reis de D. Luis, 
l.a emissilO, que no ana de 1863 0 mesmo 
processo se tenha ai'lda continuado a 
utilizar, pois este cunho teria circulado 
entre 0 mes de Junho de 1862 e 0 
de Outubro d<! 1863. 

Passados cerca de 100 anos sobre 0 facto, 
aqui deixamod este pequeno apontamento 
sobre urn picneiro em processos de se
para!;aO dos nossos selos postais adesivos. 

(1) Infelizmente para os filatelistas, 2 
inercia do uso da tesoura ainda se fez 
sentir por muito tempo, pelo que e muito 
frequente encontrarem-se, sobretudo nJS 
«fita curva,., muitos selos com 0 den
teado imperfeito, 0 que contrtbui gran
demente para raridade desta emissilo. 

(2) N.o· 580-581 e 582 - Vol. XLIX, res
pectivamente de Abril, Maio e Junho. 

(3) Baseamc-nos em trabalhos ja pu
blicados e em elementos amavelmente 
f<Jrnecidos pelo Sr. Dr. Ant6nio Fragoso, 
sobre esta materia. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender.~o telegrifleo: LUSITANA Telefone Il.O 10 - YALENC;A 

DE 

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENvA 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 
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VINJE E CINCO ANOS!!! 
Palo 

ENG. M. R, MARQUES GOMES 
~----------------,~--------~~~ 

o BOLETIM DO CLUBE FILAT11:LICO 

DE PORTUGAL faz 25 anos !!! 25!? 
Quantas revistas teremos, especializadas 

como esta, de urn cobb , com tao longa e 
constante publica!;ao? 

Manter uma revista desta natureza, men
salmente, durante 25 a lOS, urn quarto 
de seculo, na realidade nao e coisa facil. 

Quanta luta e quantos sacrificios nile 
foram exigidos para manter sua conti
nuidade? 

Do original a revisilo das provad, e 
destas a distribui!;ao da r:evista, quanto 
trabalho, alem do mai.>, n30 houve que 
~er? 

Pols, apesar de tudo, fazem-se-lhe cri
ticas - ess~ncia que hoje muito abunda . 
Mas, se lhas fazem, e porque algum pres
timo lhe encontram. 

11: caso para perguntar, no entanto: Nao 
sera. 0 Botetim do Clube FHatfHico de 
Portugal 0 espelho reflector da nossa 
actividade dos s6cios do Clube Filatelico 
de Portugal?.. 11:-0, sem sam bra de 
duvida, e, como tal, a critica que a 
ele se faz e, na reaIidade, aos s6cios 
do Clube que se dirige. 

Para alem do muito realizado, muit~, 

mas mesmo muito, mais se podia ter 
feito. 

Quantos somos, e quantos contribui
ram para a sua valorizar;ao? 

Se 0 BOLETIlVl existe, este deve-se a 
contribui!;ao d<! alguns, a colabora!;ao de 

outros e, de urn modo especiaL mais 
precisamente, ao sacrificio e dedicar;ilo 
devotada do seu Director. 

o CLUBE FILAT11:LICO DE PORTU
GAL e, concretamente, 0 deu Director, 
Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, alem 
dos parabens, mere~em, e bern, as nossas 
hcmenage.ns, e urn sincero OBRIGADO, 
pelas BODAS DE PRATA do seu e nosso 
Boletim. 
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" Mangueiras e Chupadores 

Ferros, AfOS, A,.ames e CaN}oes I 

I 
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I 
Seguro~ em todos os Ramos I 
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ENG. MANUEL M. DE ANDRADE E SOUSA 

A medida que vamos desenvolvendo a 
nossa colec!;ao e aumentando os 'lOSSOS 

conhecimentos sobre 0 funcionamento dos 
Correios, no final do seculo XVIII, 1.a 

metade do se'culo XIX, mais cresce eJtt . 
n6s 0 desejo de aprofundar a materia 
com vista a plena interpreta!;aO das op ~
ra!;Oes postais que regulavam a mani
pula!;iio da correspond~octa . 

Temas nao nos faltam para abordar, a 
dificuldade esta mesmo oa escolha ; mas, 
para alem da faceta propriamente postal, 

cujo estudo constitui 0 nosso pri!lcipal 
objectiv~, ha elementos nas proprias car
tas, tais como as personalidades do re
metente e do destinatario, assuntos tra
tados nos textos, indica!;oes curiosas no 
endere~o, etc., etc., que dAo a este ramo 
da filatelia urn interesse muito especial. 

Resolvemos hoje, no desejo deestarmos 
preseotes na comemora!;Ao do 25.0 aniver
sario do Boletim do Clube FitateHco de 
PortugaL, apresentar estas ootas sabre 
Isen!;8o de Partes. Come!;amos entao por -r -- ----
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32 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL -dizer que, apos a passagem da Adminis-
tragao do Correio para a Real Fazenda, 
em 1797, aparece-nos urn primeiro diploma 
intitulado cRegulamento Provisional para 
o Novo Estabelecimento do Correio:>, de 
1 de Abril de 1799, em cujo artigo XI 
se Ie: 

"Somente as cartas e pap\Hs dirigidos 
pelas authoridades cons tituidas, e que te
nhao por objecto 0 immediato servigo de 
Sua Magestade, e publico, serao isentos 
de taxas, para (j que devem ser os 
sob re s c r ito s de similhantes cartas, e 
papei5 assinados pelas pessoas de authori
dade publica, que os dirigem, ou pelos 
seus Secretarios, ou Escrivaes, ... » 

Identica disposigao consta do artigo 
XXVIII do «Decr·eto para a Nova Regu
lagao do Correio», de 8 de Abril de 
1805. As Autoridades oficiais, que bene
ficiavam desta I'egalia, alem de darem 
cumprimento as disposigoes do Regula
mento, no que se ref ere a assinatura das 
cartas e papeis, utilizavam inscrigoes ma
nuscritas dandQ conta de tal privilegi.J. 
Na nossa colecgao possufmos urna carta 
de Penafiel de 1830, com a inscrigao de 

R. S. (Real Servi!;o) e .assinada pelo 
Juiz Ordinario do Concelho de Bemviver; 
uma outra de V.S do Conde, de 1834, 
com a inscrigao S. N. R. (Servi!;o Nacio
nal Real), assinada pelo Juiz de Direito 
da Comarca de Barcelos, e finalmente urna 
outra de Leiria, de 1838, com a inscrigao 
S. N. (Servi!;o Nacional), e assinada· pela 
Administragao Geral de Leiria. 

Outras entidades vieram a beneficiar 
desta regalia: e 0 caso das Ordens Re
ligiosas Arrabida, St.o Ant6nio dos Capu
cho.;;, N.s Sr.s da Conceigao 'do Minho, 
da Piedade, da Soledade, Religiosos Ca
puchos, Missionarios de Bramanes, de Va
ratojo, de Vinhaes, de Mesao-frio, Barba
dinhos, ItaHanos, Franceses, Carmelitas 
descal!;as ·e religiosos da mesma Ordem. 
isentos do pagamento de portes de cartas 
singelas (20 reis) pelo Aviso de 13 de 
Agosto de 1799; eo, caso da corresponden
cia sobre a vacina, isenta de portes ao 
abrigo do Aviso Regio de 10 de Outubro 
de 1812, que se transcreve: 

«0 Principe Regente Nosso Senhor, a 
vista da Informa!;ao de V. m. de dollS ---

A SEVERA 
IUA DAI GAViAl, 55-57 • T • I • f ' 3400' 

BAIRRO ALTO • LlS.OA.Z • PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD,~ A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 25 

Sao Nicolau, 
urn born estafeta 

Por~ 
GODO(:RfDO (:fRREIRA I 

Ao contrario do que se passa em alguns 
pa1ses da Europa, Sao Nicolau tern em 
Portugal minguado numero de devotoJ; 
e, em boa verda de, pode dizer-se que 
entre nos e Sant{) pouco conhecido. 

Sao Nicolau, que nasceu em Patras, 
Asia Menor, p~r volta do a'lO de 270, 
tern 0 raro privilegio de pertencer tanto 
ao calendario da igreja grega, como 800 

da igreja latina, sendo assim urn tra!;o 
de uniao entre as duas metades da Cris
tandade. 

fiN GUrER BOTE 

Ele foi bispo de Myre, cidade onde 
veio a morrer cerca do ano de 342. 
Uma serie de piedos!ls lendas, que 'es
maltam a sua vida, deram-lhe grande 

popularidade na igreja grega; e, mais 
tarde, quando as suas reliquias foram 
transferidas de Myre para Bari, Italla, 
em 1087, essa popularidade alastrou pela 
Europa, e em especial pela Italia, Russia, 
Belgica, F ranga e Alemanha, e nde se tor
nou padroeiro de varias corpora!;oes, como 
as dos marinhe;r os, cal'pinteiros narais, 
advogados, perfu rn istas, etc. Mas e, es
pecialmente, dos estudantes e das cria:lgas 
em geral, que ele se tornou mais querido 
em alguns paises, como, particularmente, 
em diversos pontos da Alemanha, onde, 
de 5 para 6 de Dezembro, dia da sua 
fes ta, as crian!;as poem 0 sapatinho na 
chamine na esperan!;a de que Sao Ni
colau as contemple com presentes, tal 
como 0 Pai Natal. 

Vern tudo isto a prop6sito dos carimbos 
mecanicos que, oeste ana de 1971, a, Admi
nistragao dos Correios alemaes criou para 
serem apostos nas correspondencias das 
esta!;oes postais de Nikolausdorf (4591) 
e S. Nikolaus (6621), de 3 a 6 de Dezem
bro. 

Ncs dais desta ultima esta!;B.o, que r:!
produzimos, urn deles representa 0 Santo 
apoiado ao baculo com a mao direitaj 
com uma sacela de presentes 'la mao 
esquerda, e a legenda, em alemao, q'le 
traduzimos: UM BOM ESTAFETA. No 
outre carimbo, 0 Santo na mesma atitude, 
e circundado pela frase alema que li
vremente traduzimos: TRAZ AMIZADE 
E PARTILHA 0 QUE TEM, alusao a uma 
das grandes virtudes atribuidas a Sao 
Nicolau, de se desfazer das riquezas que 
her dar a dos pais, e:n favor dos 
pobres. 



24 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -esses meus camaradas~, em vez do cpara), 
cpara esses meus camaradas~. - Mas, 0 que 
e certo e que 0 meu atento camarada grMico 
sUpOs tratar - SEl de pequena distracCiio da 
minha parte, e logo, solicito, procedeu a 
substituiciio do «pra) pelo cpar~. 

Fiz a revisiio da provatipogrMica no meu 
escritOrio, na presenca de dois organizadol'e5 
da JUVENORPEX-71. Mas tao distraida ou 
,tao apressadamente 0 fiz, que deixei de 
emendar a errada emenda, e 0 lapso escapou, 
inc6h11lle, ate it impressiio definitiva. 

Publicado 0 Ca.t{uogo e encerrada a expo
siCao, urn daqueles organizadores teve a gen
tilheza de me trazer a casa, nao 56 as minhas 
folhas eJq)OStas, mas tambem 0 original ma
nuscrito do meu artigo : -la estava 0 «prall, 
muito bern grafado, com toda a clareza e 
sem qualquer sombr,a de hesitacao. 

II 

E ponto final em tais questOes, que nao 
sao mdas questoes, bern enten dido , mesmo 

RECORTES 
Na sua csomca habitual no grande sema

ndrio Jornal de Arganil, escreveu recente
mente 0 nosso ilustre amigo Dr. Armando 
SimOes, sobre 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho e esta revista: 

cDe vez em quando, 0 Sr. Dr. A. J . de 
Vasioncelos Carvalho envia-nos uma brochtu'a, 
de sua autoria; mas, geralmente, urn exem
plar do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal, publicaciio de que ha bastantes anos 
e ilustre Director. 

Foi a que agora sucedeu. 
Poderia isto, s6 por si, envaidecer-nos, por

que 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho tem nome 
de muito prestigio como advogado, publicista, 
regionalista, coleccionador de arte, etc., e 
filatelista de conceito internaeional, presidente 
do Clube FilateIico de Portugal e i'eoente
mente escolhido para presidente do JUri do 

numa revista filatelica, ou, melbor dizendo, 
SOBRETUDO numa revista filatelica. Com 
efeito, se ,a Filatelia e Cultura, s6 nos fica 
bern, quando escrevemos a respeito de selos, 
56 nos fica bern cultivarmos, no mesmo can
teiro, lado a lado, a Lingua que falamos e 
os ditos selos que sao 0 nosso encanto. 

E a todos aqueles que julgarem superfiuas 
ou impertinentes semelhanbes preocupaCOes 
(e poucOg hao-de ser, se os houver .. . ), eu 
direi agora muito simplesmente: - aprovei
temos este resto do seriio para tratarmos 
dos selos, sem as tais filosofias, mais terra 
a terra, de pinca e lupa na miio, e com boas 
charneiras e boas ·tiras Hawid. - POI' mim, 
56 tenho hoje, pra colar no album, urn bela 
MATI'OZINHOS (TI'-Z) , achado esta manha 
no Mercado Filatelico, da Rua de Santo An
tOnio. E carimbo impresso em selo de 
D. Carlos, de taxa diferente das que tenho, 
e que me vai f.azer grande jeito, para arre
dondar a respectiva folha ... 

Dezembro, 71. 

; 

FILA TELICOS 
IV Cerltame Filatelica da la Hispanidad, em 
Pamplona. 

Mas a oferta da sua literatura, na sua aei
dentJalidade, faz-nos sempre partilhar em es
pirito de qualquer acontecimento que 100 seja 
grato, 0 que, sobretudo, nos honra e penhora. 
~ numero do seu Boletim do Clube Fila

telico de Portugal, agora recebido, respeita 
a inauguraciio festiva da nova sede daquele 
Clube, em sessiio presidida pelo Ministro das 
Obras PUblicas e das ComunicacOes, Sr. 
Eng.o Rui Sanches, onde POI' este governante 
foi saud-ado e condecorado com a Comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique, 0 filate-
1ista Sr. Jose Gonzalez Garcia, . que jli tern 
represenJiado Portugal no estrangeiro, e ali 
aloancado importanbes trofeus. 

Endereca,mos ao Sr. Dr. Vasconcelos Car
valho as nossas felicitac1ies e os nossos agra
deeimentos). 
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M6r dos Estabelecimentos da Academia 
Real clas 8ci~ncias, Alexandre Ant6nio 
-das Neves, em que requer, que a Corres
pond&lcia, que a mesma Academia per
tende estabeleoer com as Medicos, que 
assistem pelo Re~no, a lim de se promover 
a introducao da Vacina, seja acceite e en
tregue no Correio, como Papeis Do Real 
Servico Immediato: He 8ervido, que assim 

Desconhecemos qualquer diploma que ofi
cialize esta regalia e apenas a vimos refe
rida pelo Dr. Ant6nio Fragoso (1). Para 
ilustracao deste caso, apresentamos nas 
fig. 1, e e 3, cartas da nossa colecgao, 
todas dirigidas a Rodrigo da Fonseca Ma
galhaes. E ja que, de inicio, afirmamos 
poder ser de interesse 0 conhecimento da 
personalidade dos lntervenientes nas car
tas, e ja esta a ocasiao propicia para 

~------- -- ---~ - --,-

1-.-. ___ _ 

Fig. 2 

~e pratique; devendo os Sobrescritos das 
'Cartas, que se remetterem, ser asstgna
-dos pelos Secretario da mesma Academia 
como praticao os Tribunaes, e esta deter
minado pelo Regimento; e das Respostas, 
.que vierem para a Academia, ou seu 
Secretario, igualmente devem vir as 80-
.brescritos assignados pelos Medicos Cor
respondentes.,. 

E e finalmente 0 caso das folhas do 
Diano de Governo, isentas de partes 
pelo Decreto de 22 de Abril de 1844. 

Estes, portanto, eram os ~asos de Isen
~tio de Partes ao abrigo de dipLomas of i
.ciais. Mas ha outro, que e precisa.."llente .o 
.que nos interessa abc,rdar: e 0 caso de 
pessoas que beoeficiavam de isencao de 
partes POI' ocuparem certos cargos oficiais. 

apresentarmos este ilustre portugues. Foi 
Rodrigo da Fonseca urn dos mais notaveis 
politicos liberals portugueses da La m~
tade do seculo XIX. Fidalgo cavaleiro 
da Cas a Real, estadista notavel, gran-~ruz 
da Ordem de Cristo, cavaleiro da Torre e 
Espada, Par do Reina, ministro de Es
tado, deputado, socia emerita da Acade
mia Real das CHlncais de Lisboa, etc_. 
etc., deu a seu nome a conhecida ar
teria de Lisboa (2) . 

Na figura 1, ve-se uma carta de 1844, 
do Porto para Lisboa, com a taxa de 
40, aposta na origem, porque talvez 0 

respectivo correia ignorasse que a des
tinatario beneficiava de isencao; mas em 
Lisboa, na Administracao das Cartas do 
Reina, 0 lapso foi prontamente detectado, 
e apOsta a marca «FRANCA,.. -
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ferlIDcia as 3 ad.-ninistragoes em que 0 

Correia Geral estava dividido: dos Se
guros, das Cartas do Reino e do Ultra
mar e Estrangeiro, incluindo 0 Governo 
das Pastas; por isso nos referimos a Admi
oistraglio das Cartas do Reino a prop6-
sito da 1.a carta citada. 

co is as se terem passado dessa forma} 
na Administragao das Cartas do Reho. 
a quem competia a distribuigao, reCD
nheceram 0 l:apso e bateram 0 «FRANCA,. 
sobre a taxa. 

A terminar, nao queremos deixar de 
sal i en tar que a utilizagao da marca 
«FRANCA,., nestes casas, constitui u:na ex-

I 
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Fig. 3 

Na figura 2, ve-se uma carta de 1843. 
de Lisboa para Lisboa; como na mesma 
Administraglio a regalia era conhecida, 
olio foi aposta qualquer taxa, apenas 
teria sido utilizada a marca «FRANCA» 

Finalmente, quanto a carta da figura 3, 
de 1850, de Chambery (Franga) para Lis
boa, parece que 0 Sr. Rodrigo da Fon
seca MagaIhlies nlio era conhecido na 
Administraglio das Cartas Estrangeiras, 
onde a carta entrou, pois the foi aplicada 
a taxa de 480; po rem, (e aqui estamos a 
advinhar, pois nlio estamos certos das 

cepgac , porquanto, como se sabe, foE 
esta marca criada para ser aplicada nas 
carta~ cujo porte era pago na origem. 

(1) dOO Anos do Selo do Correio Por
tugues», pag. 34. 

(2) Bibliografia campI eta, na «Grande 
Enciclopedia Portuguesa e Brasileiralt, vol. 
11, pag. 574, e "Portugal-Diccionario His
t6rico, Chronographico, Bibliographico, He
raldico, Numismatico e Artistico», por Es
teve~ Pereira e Guilherme Rodrigues, 
Vol. IV, pag. 746. 

r. 
I 
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Os meus dois ultimos artigos 
cada qual com sua gralha 

o primeiro artigo publicou-se neste Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal, com 0 titulo 
ARTUR BEJA, UMA RECORDACAO QUASE 
REMORSO. 

Logo no primeiro paragTafo, tinha eu es
crito «( ... ) mas pouco tempo bastou para logo 
ver a inteira propriedade das palavras que 
lhe eu viria a dizer ( ... )~. Na prova que 
me veio para corrigir, tinha-se dado nova 
ordem a Ilres das ultimas palavras trans
critas .paxa ficarem assim: «(. .. ) QUE EU 
LHE viTia a dizer ( ... )~. Portanto, na pro
nuncia, «QUEU lhe viria~, em lugar de "QUE 
LHEU viria a dizer ( ... ), como se escrevera 
no meu original. 

E certo que semelhante emenda que me 
fizeram nB.o sera pecado grave contra a lei 
da Sintaxe, no paragrafo relativo ao feno. 
menD da atraccao pronominal. Nao sera. 
Mas e, pelo menos, gravoso delito contra a 
eufonia e 0 ritmo da frase. - «QUEU LHE~ 
e som desagradavel, ao lado de «QUE LHEU~, 
mais ri-tmado e suave. 

cSabes 0 que TE EU DIGO, gosto muito 
das meus selos~. - E oeste modo que fala 
o nosso pavo, primeiro mesbre da pureza e 
do ritmo da nossa Lingua cantante. E assim 
que toclos n6s dizemos (todos n6s, 0 povo, 
filatelico ou nao) no correntio falar de cada 
hora. OU!;amos autorizado exemplo nos versos 
do Paeta: 

_---- P.lo ----__ I DR. ANTONIO I=RAGOSO 

«Minha velha ama que me estcis fitando, 
Canta-me cantigas para me eu lembrar ... ~ 

Bem podia Junqueiro ter escrito «para eu 
me lembran, sem por :isso influir na metrica 
do verso. Mas preferiu escrever, mais na
tural e mais harmonioso, «para me eu lem
bran, «PARA MEU~, como se canta ou se 
fala. 

Portanto, estimemos sempre os noss'OS selos, 
tao bons e leais amigOS das horas de re
pouso. E se de selos tratarmos em letra 
impressa ou faLada, procuremos sempre es
timar a famosa Lingua que falamos e nos 
deu essa palaVI'a cSELO~. 

o segundo artigo, com 0 titulo «TP:, Tt 
AGA, TP: TP:, COM S OU COM Z~, saiu no 
catruogo da 1." Exposicao Filatelica Juvenil 
do Norte de Portugal (JUVENORPEX - 71). 
Nesse artigo se referemas cinco formas gra
ficas do toponimo MATOSINHOS, usadas em 
pouco mais de noventa anos de carimbos de 
correio. 

Dedicado aos jovens coleccionadores da 
JUVENORPEX, nesse artigo tinha eu escrito, 
a concluir: «Que 0 meu brevissimo aponta
mento de agora apenas seja, pra esses meus 
camaradas ( ... ), cPRA ESSES~ e nao «PARA 
ESSES~. 

Pois na respectiva prova lia - se «PARA 
ESSES~, «para esses meus camaradas:.. 

Ora, em qualquer bom dicionano figuram 
as duas formas da preposicao, PARA e PRA, 
ambas perfeitamente licitas e ·ambas usadas, 
constantemente, no falar de todos os dias. 
A escolha duma ou doutra clessas duas for
mas faz-se naturalmente, insensivelmente, se
gundo 0 que mais convem, em cada caso, it 
musica da frase ou it sensibilidade de quem 
escreve ou fala. 

No casasujeito, achei mais natural ou 
mais harrrtonioso 0 emprego do cpra>, «pra -
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o (lube filatelico de Portugal 

e 0 seu BOLETIM 
Por 

HEllOR SANCHEZ 
Fund.dor e dlrlgenle d. 

Soclldade FUlteUca de S. Paulo 

Meu caro e estimado Amigo: 
Ao regressar da «EXFILIMA 71», en

contrei sua amavel carta circular de 5 do 
corrente, convidando-me a preparar urn 
trabalho a fim de participar nas comemo
ra!;oes do 25.0 aniversario do inicio das 
actividades do Boletim do CLube Filate
lico dz Portugal. 

Lamentando a impossibilidade de aten
der ao seu amavel c{)nvite para que es
creva alguma coisa destin ada a publi
ca!;Ao nesse nUmero, desejo cumprime!l
ta-lo muito sinceramente, por ser 0 

-o grande cap. J oaquim Leote 
e a India Portuguesa 

o ilustre Cap. Joaquim Leote foi outra das 
est rei as do .. 5aliio de Filatelia do Estado da 
India», mas, desportlvamente, com os .. Co
roaSJl, com os quais tambem voa a grande 
altura. 

Com os «Nativos» da India, 0 Cap. Joa
quim Leote alcan!rou, pouco tempo antes, 0 

Grande Premio Internacional, na ultima Ex
posi!riio Interamericana, este ano em Lima, 
como se II! na «Cr6nica do Brasil» . 

Dois exltos notllveis do Cap. Joaquim 
Leote, pelos quais, logicamente, aqui Ihe dei
xamos dois apertados abra!ros. 

cOs selos nativos 
da India Portugues8:. 

Com gentil dedicat6riaamiga, recebemos 
este vali050 volume, a que a demasiada mo· 
destia do Cap. Joaquim Leote nao deix()\1 
pOr 0 seu nome no frontispicio. 

o suml!rio da paIida ide-ia do livro: Da 

Amigo 0 maior responsavel pela grande 
evolu!;ao que 0 seu Clube apresentou du
r anta esses longos anos, e ao Bo
letim que docurnentou a sua excepcional 
de dica!;ao e 0 seu extraordinario desen
volvimento. Com os cumprimentos e um 
grande abra!;o amigo de seu grande admi
rador, termino por dar-Ihe a boa nova 
de que a nova sede da minha sbciedade. 
de cujos treze fundadores sou 0 Unico 
vivo, sera inaugurada em 28 do corre .lte. 
para cuja solenidade 0 Amigo fica ronvi
dado. Ca 0 esperamos! 

Hist6ria; Breves Notas sabre os Correios na 
india Portuguesa; Do Selo Adesivo '11po I e 
Tipo II. 

E trabalho mwto valioso, sabre assunto 
pouco conhecido da Filatelia portuguesa, pe]n 
que d!lqui 0 recomendamos 'a todos os n OSS ilS 
cons6cios e leitores. 

Bxposi~oes Filatelicas 
Temos estado a publicar as reportagens de 

quase todas as exposi!roes filatelicas, e ho;e, 
mesmo com grande acumula!riio de original. 
pUblicamos rna is as reportagens de tres. 

Uma notlcia, ou, melhor, urn pedido que
remos fazer aos organizadores ou cola
boradores de todas as exposi!roes e mos
tras filah!licas: Envlem-nos al cerca de dues 
paginas de prosa, e uma ou duas fotografias. 
e n6s tudo publicaremos, agradecendo ainda. 
com uma unica condi!riio: Niio tirem dupli
cados a papel qulmico, para outras publi
ca!roes. 

E fa!ram-nos a remessa 0 mals urgente
mente posslvel, porquanto, pela nossa parte, 
vamos actualizar a salda desta revista. 
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«Roletim do Clube Filatelico de Portugal» 
P.lo -----__ I ENG. PAULO SEABRA FERREIRA I 

25 anos de vida de uma publica!;ao 
filatelica e meta extraordinariamente im
portante a assinalar, tanto mais quanto 
e certo que 0 Boletim do Clube Fi
lateliro de Portugal adquiriu desde ha 
muito uma projeC!;aO not6ria, tanto na 
metropole como no ultramar e no es
trangeiro. 

E 0 orgAo do prestigioso Clube Filate
lico de Portugal, portanto com grande 
responsabilidade, pois que' este representa 
actualmente a maior massa associativa 
dos clubes filatelicos portugueses. 

Sei, por experiencia propria, qua'lta de
dica!;ao e precis a, quanto trabalho aturado 
exige a prepara!;ao de cada numero de 
revista, desde 0 pedido de colabora!;ao 
a revisao das pro vas e ate a impressao 
definitiva. 

Por i:5s0 mesmo, nao posso deixar de 
apresentar as mais vivas felicita!;oes ao 
Director do Boletim e tambem do Clube 
Filatelico de Portugal, 0 Dr. A. J. de Vas
roncelos Carvalho, homem de forte e de 
inquebrantavel querer, e, na sua pessoa, 
a todos os dirigentes e colaboradores que, 
Dum quarto de seculo, souberam erguer 
e manter uma obra valida. 

Dado que 0 Boletim e de saida mensal, 
o esfor!;o desenvolvido e ainda mais de 
louvar e .apreciar. 

Reflectindo a actividade da sua Di
rec!;ao e 0 valor dos seus colaboradores, 
a revista tern procurado ultimamente re
novar-se, com tendencia para urna maior 
abertura, para urn mais amplo dialogo. 

E e es.te 0 caminho certo, pois e ineces
sario cultivar (a maneira dos fil6sofos 
gregO's e na palavra de PlatAo) urn estreito 

e entusiastico dialogo cern todos 05 fi
latelistas, numa linguagem despretensiosa 
e sem e x i b i c i .Q n ism 0 de ideias vAs. 
que seja entendfvel por todos, em que 
se debatam os problemas e se encontrem 
as solu!;oes justas e do interesse geral. 

Mas nao . you cstabelecer crfticas a 
obra realizada, nem tAo-pouco apontar 
urna ou outra discordimcia, porque afinal 
o que importa e virarmo-nos para 0 

futuro . 
Desejo sim, para Bem da Filatelia Na

cional, fazer votos sinceros para que as 
colunas do Boletim do Clube Fitate
lico de Portugal, ao longo da caminhada 
de outros 25 anos ate ao aniversario de 
ouro, sejam isentas de partidarismos flu
tuantes, com uma conduta perfeitamenta 
rectilinea de conceitos, se:npre com 0 
melhor nivel formativo e informativo no 
interesse do bern comum, para se al
can!;ar a almejada etapa da perfeita uniAo 
de toda a familia filatelica portuguasa. 

E como a Lubrapex-72, IV Exposi!;ao 
Filatelica LU50-Brasileira, vern proxima
realiza-se e:n Aveiro no proximo verao 
-, e porque as Lubrapex silo 0 simbolo 
da uniao dos filatelistas dos dois povos . 
irmaos, e portanto Festas de Cordiali
dade, fa!;o ardentes votos para que Aveiro 
seja 0 lugar de encontro de todos os 
irmaos filatelistas portugueses, sem ax
cep!;ao, com os nossos irmaos brasUeiros, 
todos irmanados no mesmo ideal, nu."l1 
abra!;o comum, esquecenao desinteligen
das ou agravos. 

Assim a familia filatelica ficaria com
pleta, • e a alegria seria ~otal. 
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«Salao de Filatelia do XVII 
Dia do Selo em Lisboa» 

Como em todos os anos anteriores, reali
~u-se, no passado d~a 1 de Dezembro, nos 
lI8l6es do Clube Fiilate1ico de Portugal, a 
expos.i!;iio em epigrafe, dedicada ao nossa 
Ultramar, e que teve 0 alto patrocinio dos 
C. T. T. e da Federa!;iio Portuguesa de Fi
latelia. 

Do respectivo Catalogo, transcrevemos 0 

vrefilcio, da autoria do nossa Director: 

_----- Pelo -_-----: 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
(Proildente da D1rec~io do Clube 

Ftlalel\co de Portugal) 

.Nos trememos, de cada vez que 0 Dias 
Ferreira nos pede urn prefacio para mais urn 
catalogo de mais outra Exposi~ao Filahalica •.. 
E que, dentro e fora do Clube Filatelico de 
Portugal, serao muitas dezenas, talvez cen
tenas de prefacios, enos confessamos ja nao 
saber 0 que escrever, mormente fazendo os 
posslveis para nao nos repetirmos. 

Esta e mais uma Exposl~io Filatelica do 
Dia do 5elo, que este Clube Filatelico de 
Portugal tern organizado todos os anos, sem
pre com 0 patroclnio dos C. T. T. e da Fede
ra~io Portuguesa de Filatella. 

o Dia do 5elo, que todos os anos se re
conhece dever mudar de data, por 0 1.0 de 
Dezembro estar sobrecarregado com outras 
comemora~oes (1.0 de Dezembro, Dia da 
Mocidade, feriado nacional, designadamente 
para a Imprensa), - e dia que deve merecer 
J maior aten~ao das entidades filatelicas, 

porque sob multiplos aspectos (exposi~oes, 
mostras, conferencias ou palestras, artigos nos 
jornais, iantares de confraterniza~ao, etc., efc.) 
ele pode servir, quer para a propaganda da 
Filatelia, sobretudo junto da juventude, quer 
para o- estreitamento de rela~oes de amizade 
e de fraternldade entre todos os filatelistas. 

Estas amizade e fraternidade sao - ou de
vern serJ - uma das caracterlsticas e urn dos 
efeitos da verdadeira Filatelia. Como sempre 
temos propugnado. Como sempre tern pro
pugnado este Clube Filatelico de Portugal, 
todos os dias de portas e de cora~oes abertos 
a todos os fllatellstas saos e de boa von
tadel». 

Esta exposi!;iio, que registou verdadeiras 
enchen~ durante todos os elias em que es
teve patente ao publico, compreendeu os se
guintes expositores, todos eles notaveis: 

1 - Dr. Carlos J. Cruz Franr;a - Barreiro 
- Angola. 

2 - Jolio Moreira Baptista - Amadora 
Cabo Verde e S. Tome.e-Principe - Parte de 
urn Estudo do tipo cCeres:t. 

3 - Antonio Martins - Lisboa - Guine. 

4 - Dr. A. M. Correa Nunes -< Lisboa, 
Macau - Folhas, Sobrescritos, Assistencia. 

5 - H. Santos Viegas - Lisboa - Mocam

bique - Tipo «CorolU. 

6 - Jose Gmiztilez Garcia - Valen!;a do 
Minho - S. Tome. 

7 - Cap. J. Furtado Leote - Lisboa - Ul
tramar, Centen8.rio da tndia. 
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Por 

UNS & OUTROS 

o tiltlmo «Portico» 
Brrata Importante 

o ultimo «Portico» do anterior nu
mero da nossa revista, ccMitos e Mor
toS», da autoria do Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, saiu, por lapso da 
tipografia, como sendo ele vice-pres i
dente em exerdcio da Mesa do Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, quando a verdade e que tal 
artigo, efectivamente da autoria do 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 

escreveu ele como presidente da Di
rec~ao do Clube Filatelico de Portugal, 
conforme ja saiu rectificado na sepa
rata que vai ser largamente distribuida 
por todo 0 Pais. Parece 0 mesmo, 
- mas e muito diferente. 

o grande Gonzalez Garcia 
e a india Portuguesa 

o eminente Jose Gonzalez Garcia fol 
agora, nao urn diamante, mas urn feixe de 
diamantes, eom os seus selos .. Nativos .. , no 
.5alao de Filatelia do Estado da India .. , a 
que "mais detalhadamente nos referimos 
noutro lugar. Mas sera assim sempre que 
ele apare~a, com os "Nativos» em profun-

didade, estudo, err05, folhas Intelras, - ao 
seu estHo, claro. 

E foi a mesma India que, hii cerea de 
dois meses, em Espanha, Pamplona, com urn 
Juri da presidencia do nosso Director, arran
cou 0 Grande Premio e medalha de ouro, 
«ex aequo» com 0 grande D. LuIs Cervera 
Vera. Portanto, dois abra~os para Jose Gon
zalez Garcia. 

Banco do Brasil em Lisboa 
o grande e poderoso Banco do Brasil acaba 

de instalar-se em Lisboa, e, para seu director 
na nossa Capital, escolheu um dos seus diri
gentes ma4s preittigiosos: Jonathas Mattos 
Junior. 

o nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, ofereceu-lhe primeiro um jantar 
de apresentar;lio, na biblioteca do prestigioso 
«Gremio Literdrio:t. 

Presidiu a esposa do Dr. Vasconcelos Car
valho:, que lieu a direita ao Sr. Jonathas 
Mattos Junior, Director do Banco do Brasil, 
e a esquerda ao Sr. Dr. Antonio Luis Gomes, 
ilustre administrador do Banco de Portugal 
e presidente do Conselho de Administr~lio 
da Fundar;lio da Casa de Braganr;a. E1n 
frente, sentou-se a senhora de Jonathas Mattos 
Junior, que tinha Ii direita 0 Embaixador 
Georges Argyropoulos, e d esquerda 0 De
putacfu Dr. Manuel Martins da Cruz. 

Nos restantes lugares, sentaram-se, indis
tintamente, banqueiros. diplomatas, econo
mistas e jornalistas, quase todos com. suas 
esposas . • -
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THE WORLD'S MOST VALUABLE STAMP AND COVER 

Valued in excess of one million dollars! 

SEE THEM BOTH AT 

ANPHI LEX '71 
ANNIVERSARY 

PHILATELIC EXHIBITION 
(Commemorating the 75th Year of the Collectors Club) 

IN THE GRAND BALLROOM 
OF THE WALDORF-ASTORIA 

November 26-December 1, 1971 

,nn.rv"'""J'V\"'''JV\.. Over 2S million dollars worth of rare stamps and covers from 
all parts of the world brought together for the first time 

The finest international Gold Medal Collections. especiallv 
invited for this unique Exhibition 

. Promllltmt dealers with outstanding items for sale 

ADMISSION: 5 5.00 per day (52.50 for children) 
510.00 season ticket (55.00 for children) 

E ate aos pr6ximos aniversarios do nosso Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 37 

A ANOMALIA 

« CORREIC» em vez ' de « CORREIO » 

Parecera estranho 0 titulo que eu dou ao 
esbo!;o do estudo que estou a procurar fazer 
sobre a anomalia em epigrafe. E digo es
~, pois este estudo esta longe de estar 
completo, mas como 0 meu querido Amigo 
Dr. Vasconcelos Carvalho me pediu, nao 
quero deixar de dar a minha modesta cola
bora!;iio, para 0 numero comemorativo do 
25.0 Aniversilrio do Boletim do Clube Fila
Mlico de Portugal. 

Quanto a palavra canoma1ia~, empreguei-a 
em vez de 4:erro~ ou cdefeito de impressao:., 
pais creio que se poderao aplioar as duas, 
mas em casas diferentes. 

Em primeiTo lugar, apareceu em 1917 no 
selo de 1 centavo, verde, denteado 15 x 14, no 
papel pontinhado em. Josangos, 0 primeiro 
c:CORREIC~. Segundo 0 Sr. Dr. Olivl'ira 
Marques diz no 2.0 volume da Historia do 
Selo Postal Portugues, esta anomalia deu·se 
Unicamente em 29 falhas, e parece ser de
vi.do a sujidade do galvano, que depois teria 
sido limpo, nao voltando a aparecer em 
mms foIbas. 

Portanto, parece poder consiOerar-se este 
caso como cDefeito de Impressao:.. 

Em segundo lugar, temos os cCORREIC:. 
nos selos de 40 centavos, impressos em azul 
e castanho, em Portugal e nos A!;ores. 

Ora aqui e que eu creio que 0 caso e 
diferente, pois aparece em vadas tiMgens, 
e nas duas cores ac:ima referidas. 

Primeiro, apareceu em 1923, em ·azul. E ci
tado pelo Sr. Castro Brandao, no seu livro 
Variedades dos Selos de Tipo Ceres (s6 de 
Portugal), sob 0 numero 650. Nao indica 
onde se localiza. 

o Cattilogo Simoes Ferreira, em Portugal, . 
diz que, em cada folba de 180 selos, do 
n.O 256-08 (emissao de 1923, azul, em papel 
·liso, denteado 12xll 1h), co exemplar n.O 14 
encontra-se com 0 defeito de impressao COR
REIC~. 

Se existe este defeito no exemplar n.O 14 

Por 
J. MOREIRA BAPTISTA 

(tenho nos A!;Ores uma quadra com «COR
REIC:. no primeiro selo, mas, como nao tem 
margens, nao posso dizer onde se localiza, 
a nao ser que nao e na Ultima fila, fig. 4), 
e:lill!te tamrem no exemplar n.O 17, pois tenho 
urn canto de folha, de Portugal, com 0 «COR
REIC~ no selo n.O 17, fig. 1. 

I 

t "-
J.if:··~:~ '. " . 

,,~16 
... ~:.: ..... ' 
}./:~: ,,~18 1'I~19 1\~20 

EH .~~~: 

,,':36 n~!l7 n'!38 n~~g rt.4D 

Figura 1 

Novamente apareceu este selo, em cas
tanho, em 1924. 0 Sr. Castro Brandao indica 
vados tons e papeis (castanho esCUTO, cas
tanho vermelho, em pa¢is lisa e acetin ado, 
denteado 12 x 11 1/2), mas nestes nao men
ciona nenhum cCORREIC:.. 

Ja em papel pontinhado em losangos ver
ticais (papel naciona!, que os cataIogos con
sideram comopapel liso'), indica 0 castanho 
e 0 castanho escuro, este com 0 defeito cCOR
REIC~ (n.o 720), dizendo que e 0 14.0 seIo 
da t.a fila. 

Tambem 0 Cattilogo Simoes Ferreira, no 
castanho escllro e no castanho, nrenc:iona 0 
cCORREIC~ (Selos n.OI 283 b e 283 d), nao 
o mencionando no n.D 283, no tom «chocolate. 
Como nota tambem ctiz: cO 14.0 selo del
gumas folbas de 180 selos de 40 c. api'€
senta-se com 0 defeito de impressiio coR.
REIC~ . • -
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n.O 14 como 0 Sr. Castro Brandlio e 0 Ca
tdlogo Simoes Ferreira indicam, e do que 
eu nlio duvido, M peIo menos mitis uma po. 
mCiio que nlio e indicada por aquclc Senhor, 
II1em peIo catlUogo referido. Eu tenho este 
iiltimo selo. Faz parte de uma quadra e e 
o 3.° selo, isto e, 0 primeiro da fila infe
rior. fig. 2. 

14:·:"'''' ' . . .. lit 

- :';'.::<) "~r 
l:oillftC ., ... .. . . 

Figura 2 

E fora de diivida que nao pode ser 0 exem
plar n.O 14 .oem 0 n.O 17, porque nlio e na 
primeira fila que tinha s6 20 selos. E da 
segunda fila para baixo, isto e, pode ser 
entre os n.O! 21 e 39, entre os n.05 41 e 59, e 
1IISsi,m por diante ate ao 179.° selo. 

Tenho tambem uma tira de tres selos, 
ronda com a margem superior. Tanto pode 
ser 0 n.O 14, n.O 17, ou outro entre os 
n.GS 2 e 19, uma vez que na tira 0 «CaR
REre. esta no selo do meio, fig. 3. 

I 

t 

Figura 3 

Portanto, e nlio separando as cores, ha 
pelo menos tres posicOes do «CORRErC.: 
- 0 14.0 selo, 0 17.0 selo, e 0 que eu indica 
~mo sendo da segunda fila para baixo, fig. 2. 
E quantos havera mais? De momento, nada 
mais posso dazer a este respeito. 

Alem destes e de vanos exemplares soltos, 
tenho tambem uma quadra com 0 «COR
REIC:. em primeiro lugar, fig. 4, e que atras 
menciono. 

:~;\:.:G~ 
.... :':. :.:~ .. \\. ,,~ ? 

~ORlI~it; 
,,' .... . ~ . 

Figura 4 

Mas este nao nos da qualquer indicagao, 
pois pede ser qualquer dos tres casos que 
eu cito, ou outro ainda por identificar. 

a que se me afigura fora de duvidas e 
que 0 galvano e sempre 0 mesmo, pois todos 
OS selos que tenho e os poucos que tenho visto 
rem urn sinal que os identifica. E urn pe
queno defeito na perna do primeiro "R. , 
f.ig. 5. 

Figura 5 

Dizer que foi sujidade, como aconteceu C'lm 
o selo de 1 centavo, 0 que ocasionou que 
o «0. fosse transformado em «C.? Nao 
creio, pois desde Janeiro de 1923 a Junho 
de 1926 que se utilizou este cunho para im
primir sucessivas tiragens nas duas cores. 
E mnguero daroia por haver urn galvano sujo? 
Galvano esse que, como acima digo, era 
sempre 0 mesmo? 

au sujidade ou avaria do galvano 0 caso 
e que foi utilizado em sucessivas composigiies 
das cha~. 

a facto do «CORRErC. nao ser mencionado 
em todos os selos pelo Sr. Castro Brandao, 
ou no Catcilogo Simoes Ferreira, isso nlio 
quer <tizer nada, pois aquele Senhor e 0 
primeiro a dizer que teve daficuldades ao ela
borar 0 seu livr~, pois de muitos selos nlio 
conseguiu ver folhas inteiras, ou partes onde 
por ventura houvesse este defeito ou outros. 
a mesmo se cleve daT com 0 Catcilogo Simoes 
Ferreira. Este cataIogo s6 menciona a 10-
calizaclio dos selos em Portugal. Nos Acores, 
embora indique quais os selos com «COR
REIC. nas duas cores, nao indica as respec
tivas posicoes nas folhas. -
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flo VflSCONCELOS CflRVflLHO 

sobre a sua revista 

«Boletim do Clube Filatelico 
Por ------de Portugal» JOS~ GONzALEZ GARCIA 

Tu sabes, meu caro Vasconcelos Carvalho, 
como eu gosto de Portugal, dos portugueses 
e dos selos portugueses. 

Tambem sabes como gosto de ti, como gosto 
donosso Clube Filate1ico de Porlug·al e da 
sua grande revista, agora a comemorar 0 seu 
25.° anivers8rlo. 

Mas tu tambem sabes que eu nlio gosto 
de escrever, aIem do que nlio sei escrever 
em portugues. 

1-;';;;::0:;;:;;:;;~;~~-:;-11' 
I SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

I 
AEREO DEVE FILIAR-SE NO I 

I Clube Filatelico I 
I de Portugal I 
I REPRESENTANTE NO NOSIO PAis DA I 
I I 
I ' 
I ' 
I ' I I 
I Federation Internationa/e I 
I des Societes , 

I Aerophilateliques I 
I 

ENTIDADE MAXIMa DA AEROFILATELIA " 
MUNDIAL, DEFENSOIA DOS 

INTERESSES I 
I 001 AEROFILATELISTAS DE TODAI I 
I AS LATITUDES I 
... ...,.,- ----....---:'" 

Pelo que, para corresponder a gentileza 
do teu pedido, aqui viio estas duas pa1avras, 
a acompanhar uma bela medaIha, que eu sei 
quanto tu :apreciaras. 

E, ainda, urn pequeno documento, que, na 
sua singeleza, mostra, bem eloquentemente, 
qua[ e hoje 0 valor da Filatelia em tOOo 0 

Mundo: -
~~--~~-----~----. I (asa Filatelica 1. HL I I --·-·-.. ·-.......... Fiiil~·A~;-;M .. ~-i·;·; .... -...... ·-·-·-- I 

I Novldld.. IImprl 101 melbor.. pr.vo. I I Material filat.ellco HAWID, I 
, LEUCHTTURM e SAFE I 
, I 
" Em stock, mais de 7. 000 slries f 

diJermtes de todo 0 Mundo 

~ Series completas novas I 
I de Portugal e' Ultramar 
I Rua da Prata, 184-2.D-Esq. I I Te/efone 32 35 08 I 
I Lbboa-2 I 
" . . 1 II!:------------------....., .. 
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. ~ ALMEIDA. SOUSA & ALMEIDA • LlMITADA 

Telef. 7:a Of4 I -liP. P. C. (3 linhas) Teleg. ASaL 

CARTAXO 

Import.dor ••• di.tribuidore. exclu.ivos par. 
o Continent., IIhas • Mo~ambiqu., da. 

Mundialment. conh.cidas Lamp.das • 
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1ft e-m 

Registo do peti~ao despocho e instrumento 
de nomeacEJo de correio-mor desto cidode . 

~ Coimbro em Antonio de Azevedo fi/ho de 
Antonio de Azevedo do cidode de Lisboa • ..: 

0 - PETICAo • a. • a: 

.Diz Antonio de Azevedo estudante, assis
tente nesta Universidade de Coimbra, na 
Faculdade de Leis, que seu pai AntOnio de 
Azevedo, matador oa cidade de Lisboa lhe 
fez I!I doa~ao junta, pela qual renuncia nele -a Catti/ogo Eladio de Santos menciona os 
mesmos «CORREIC» em Portugal e nos Aco
res, sem, porem, indicar onde se localizam. 

Tarnbem 0 livro do Sr. Antonio Lopes Ri
beiro, ClassificaClio dos Selos Tipo Ceres, 
menciona os mesmos c:CORREICl> que 0 Ca
ttilogo Eladio de Santos. Nao indica loca
lizaCao. 

Tambem se poderia dar 0 caso de se com
porem chapas com 0 galvano com «COR
REIC», e outr.as vezes comparem-se com gal
vanos sem defeito . 

Mas este e urn caso que ainda tenho que 
averiguar se as dificuldades nao forem in
transponiveis. Tambem espero contactar em 
breve, dois distintos fUatelistas, urn de Lis
boa e outro do Porto, profundos conhecedores 
do Tipo «Ceres» . 

Para finalizar e pelo que exponho, pare
ce-me que, se com 0 selo de 1 centavo se 
trata de «Defeito de ImpressaOl>, com os 
selos de 40 centavos tratar-se-a de «Erros», 
Ulna vez que .as chapas teriam sirlo com
postas com este defeito, e ele nao ter apa
recido no deconer da impressao. 

Logo que benha completado este estudo, 
volbarei a dar a conhecer as conclusOes a 
que tenha chegado. 

Tambem peco aos Srs. Filatelistas que 
tenham cantos de folhas ou blocos com mar
gens superiores, inferiores ou laterais, onde 
apal'eca urn «CORREIC», que de tal me 
deem conhecimento, pelo que desde ja me 
confesso muito grato. 

Transcri~io d. ! ----., 
ARMANDO CARNEIRO DA SILVA 

(Blbllolecarlo Municipal de Clilmbra) 

suplicante 0 oficio de coneio-mor desta ci
dade, demi.tindo dele todo 0 direito do dito 
oficio de que actuahnente estA de posse, para 
que ele suplicante tome posse do dito oficio 
em virtude da dita remmcia~o junta, e 
assim lhe e necess8r.io toma-la n'8. forma cos
tumada. Pede a Vossa Mer~ nande se lhe 
d~ posse db dito oficio,tomando jlll'amento 
na forma cos.tumada, e recebera merre. 
= Despacho = De-se posse como pede, to
mando primeiro juramento, 0 qual 1he dei 
logo como juiz de fora, e se registarlt em 
Camara, seis de Fevereiro de seiscentos qua
renta e seis. Albuquerque = Saibam quantos 
este instrumento de nomeaciio virem que no 
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de 1646 em <lOis mas do IDeS de Fe
vereiro na cid'ade de Lisboa, junto a Igreja 
de Santa Justa nas casas <fa morada de An
tOnio de Azevedo, cavaleiro fidhlgo da Casa 
de Sua Magestade, estandb ahi presente, e 
par ele foi dito a mim tabeliiio perante as 
testemunhas ao diante escritas, que AntOnio 
Gomes da Mana, fddJalgo que foi da Casa 
de Sua Magestade e seu Correio mor que foi 
neste reino de Portug-aJ. lhe fizera merce do 
di·to oficio de correio assistente na cidade 
de Coimbra de que lhe passara carta do dito 
oficio, assinada pelo dito AntOnio Gomes da 
Mata, a qual merce lhe !izera e1e dito An
tOnio de Azevedo para que houvesse 0 dito 
oficio em dias de sua vida e pelo tempo 
que fosse vontade do dito Antonio Gomes da 
Mata sem que par nenhuma ou algumas pes
soas Ihe fosse posto :impedimento nem em
bargo e que 0 pudesse servir, uzar e exer
citar par sua pessoa ou pela que seu poder 
tivesse como melhar e meajg largamenfe 
consta da dits carta que the foi passada 
aos 5 mas do roes de Se~mbro de 1614 que -
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A. franquia. mecGnica. 
como pe~a. de colec~iio 

I P.lo I 
~R. CARLOS ALB ERTO CARDOSO RIBEIRO 

As franquias m~cani::a.;, (,s cNngi!.SlO 
malditos pelos jUris puristas, VaG conquis
tando 0 seu lugar ao sol. Afinal, sao 
p~as filatelicas como outras quaisquer, 
e, se nao podem asp~rar 11 rea}.eza reser
vada ao selo, se, na generalida.de, ,nao tern 
sangue azul, constituem uma burguesia de
cente e com uma fun!;ae cada vez mais 
importante aa circulac;ao das formulas 
postais. 

-dou fe estar assinada pelo dito Antimio Gomes 
da Mal:a = Depois do que lhe passara 0 dito 
Gomes da Mata urn eserlto de sua letra e 
sinal em qual houve por bern de lhe fazer 
merre de !he dar licenc;a que elepudesse 
renunciar 0 dito afic:io de correia i8SSisrente 
da dita cidade de Coimbra em urn de seus 
f.ilhos ou filhas que !he parecesse como melhor 
e mais largamente consta do dito escrito· que 
foi feito em os 14 dias do mes de Outuoro 
de 1625 que dOu fe estar outrosim assinado 
pelo dito Ant6nio Gomes dJa Mata e justi
ficado par Domingos Carreira de Paiva ta
beliao que foi das nobas nesta cidade que 
ao diante ira tresladada e nos ilreslados que 
da nota se derem e nas costas do dito escrito 
lhe passou outro em 0 qual declarou que lhe 
dera a ele dito Ant6nio de Azevedo mais a 
assistencia da de Tomar que fica sendo anexa 
com .as mais ao dito Oficio de Coimbta para 
que ele Ant6nio de Azevedo a pudesse nomear 
na forma e pelo modo que lheparrecesse com1 
melhol" se declara no dito escrito que outro
siro dou fe estar assinado pelo dito Ant6nio 
Gomes da Mata, de sua leilra e sinal feito 
em 16 de Outubro de 640, reconhecido par 
Dingo de Seixas de Andir>ade, rtabeliao de 
notas nesta cidade que ao diante ira tresla
dada hemos treslado para que da nota se 
verem depois que 0 d!i:to Antimio Gomes da 
Mata em seu solene testamento debaixo de 
cuja dispoeic;ao faleceu, declarou e rectificou 
os dUos provimentos que the bavia feito do 
dito oficio de assistente de Coimbra e suas 

Vao entrando !las colecc;oes tematicas, 
de acordo com a sua condic;ao e - respci
tada a hierarquia de valores - ha que 
aceita-Ias; se atentarmos na variedade ex
plosiva dos :notivos qua as llustram, ha 
que reconhecer a sua manifesta utilidade 
em cert05 passos do desenvoJvimento do 
tema. 

Nao se pode exag<!rar na:r. se pode, 
atraves uma multiplicac;ao insistente de -
anexas pelos dites escritos deelarando que 
lhe dava 0 dito oficio perpetuo para ale e 
seus desoendIen~ como mHbor e mais lar
gamente con&ta d'S. dita verba que 080 diante 
ira Ilresladada e nos treslados que da nota 
se derem, depois do que Luis Gomes d!r Mata, 
correio mor que hoje e, por eserl·to seu de 
sua leka e sinal que eu tabe1iao oonhec;o, 
retificou e confirmou a ale roto AniOnio de 
Azevedo 0 dito oficio de assistenre de Coimbra 
e suas anexas na mesma conformidade em 
que 0 dito AntOnio Gomes da Mata, seu tio, 
o tinha nomeado no dito seu ·restamenta com 
a mesma faculdade de pader nomear como 
melhor dele se vera, que foi feito em 20 de 
Dezembro de 642, que outro s.im se bresla
dara ao diante e nos ,treslados que da nota 
se derem em raziio do que e par ·assim lhe ' 
pertencer 0 dito oficio e 0 poder nomear, 
disse ele dito Ant6nio de Azevedo que por 
esta escritura pela melhor via de direito, 
nomea e de efeito logo nomeou a dito oficlo 
de assistente na cidade de Coimbra e suas 
anexas, em seu mho AntOnio de Azevedo 
para que ele 0 haja, logre e passua deste 
dia para tod~ sempre, na mesma conformi
dade em que ele Ant6nio de Azevedo possue 
e com os gravames e pens6es que !he pa
recer na conformidade am que !he foi feita 
a dita merce, 0 qual grav,ame e pensM lhe 
pOe ele Ant6nio de Azevedo no IniO<hJ se
guinte = 

(Continua no proximo numero) . 
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Emissoo 
Pro tecco 0 , 

a Natureza 
Os selos, cujo desenho e de autoria 

de Luis Filipe de Abreu, tern as dimen
soes de 23,7 X 40,5 mm, compreendendo a 
serrllha, com denteado 12. 

Os trabalhos de impressAo foram exe
cutados, em coff-seb , pel a Casa da Moeda. 

o plano e 0 simbolismo da emissao 
e 0 seguinte: 

l$GO - A Natureza: 0 Hc:nem, seu 
participante e fruidor - tiragem 
10.000.000 em folbas de 50 selos. 

3$30 - A Terra e 05 seus tres rei!l.os: 
animal, vegetal e mineral-tiragem 
1.500.000 em folhas de 50 selos. 

3$50 - 0 Ar e os seus habitantes,
' tiragerr. 2.500.000 em folhas de 

50 seles. 

4$50 - A Agua e os seus povoadores
tiragem de 1.000.000, em f<Jlhas de 
56 selos. 

o primeiro dia de circuIac;ac. foi a 
22 de Dezembro de 1971. 

A filatelica 
Se/os para co/eccoes 

COMPRA E VENOE 
Apartado IS - Telefone 856 _ ElVAS 

... ,.._...-...-........ ...-.-......... ......... _-.....---,. 

(Reprodu~!o aulorlzada palo. C. T. 't.) 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E &STRAN
GJ!:lRO~ CL.ASSICOS, 
S!RUElS, nc. 

para COMPRA OU VENDA 
Consult. a coso 

H. SANTOS VIEGAS I I It) ,0 de D.zembro, 45-3.a-Esq• 
I T.le!one 35852 - USIOA-! 

.. ~-....... -------------, 
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o MAGAZINE MAIS VIVO, DINAMICO E PALPITANTE 

QUE SE PUBLICA EM PORTUGAL 
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UMA REVISTA 1 00 a 10 DO NOSSO TEMPO I 
I 
I 

que, a par de uma excelente apresen-

tafao grdjica, insere, em todos os nu-

meros, reportagens, cronicas e artigos 

do maior interesse nacional e inter-

nacional. Niio acredita? Experimente 

comprar um mtmero e constatard 0 

que ajirmamos. 

• 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
r 
I 

I 
I l A' venda em todo 0 Pais - Pre90: 
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BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 41 -pe!;as deste tipo, desequilibrar 0 con-
junto da colec!;ao, mas, respeitados es tes 
limites, nada ha a dizer ao coleccionador. 
£, afinal, a mesma regra de born senso 
que se aplica as outras pe!;as filateliclllS 
menos vulneraveis as antipatias de juris 
mais antiquados. 

As franquias mecanicas, isoladamente 
de outras pe!;as filatelicas, ja constituem, 
por si 56, um campc, de especializa<;ao na 
ffiais pura tradi!;ao _ da filatelia classica, 
e nao nos espaota que comecem a for
mar-se colec!;oes desse genero, nao se 
podendo esquecer a revelante ac!;ao de 
Paulo Sa Machado nas colunas da im
prensa do Norte, e a primazia que lhe 
cabe neste particular. 

Perante a evolu<;ao da situa<;ao, atreve-

Numa tarde luminosa do Ultimo dia de 
1946, a TAP - Transportes Aereos Por
tugueses - principiou a sua actividade in
terC<JntLnental. Concretizando, assim, 0 

mais ambicioso dos projectos da Avia!;ao 
Comercial partuguesa da epoca : 0 esta
belecimento de uma carreira aerea U
gando periodicamente a Metr6pole com 
as nossas duas grandes Provincias Ultra,
marinas: Angola e Mo!;ambique. 

Na realidade, foi em 31 de Dezembro 
de 1946 que se Lniciou 0 servi~o re
gular LISBOA/LUANDA/LOURENCO MAR
QUES, com bimotor Douglas DC-3 (Da
kota). 

o voo de reg res so partiu de Louren~o 

mo-nos a antecipar que, dentro de algum 
tempo_ serao exibidas colec!;oes exclusi
vamente oonstituidas par franquias me
canicas, ao jeito classico, e, tambem; 
colec!;oes tematicas apenas comp05tos por 
pe!;as filatelicas deste tipo. Se pensarmos 
na sua variedade e no seu acompanha
mento da actividade da vida de urn povo, 
paderemos concluir que estao especial
mente fadadas para documentar 0 de
senvolvimento de certos temas. 

E nao querendo usurpar 0 lugar aos 
s elos· e a Qutras pe!;as, nem se po de levar 
a mal que prolifarem e se multipUquem, 
e ate havermos de a;!<!itar de born grado 
a monotonia da sua cor vermelha, 56 
quebrada por uma ou outra infrac!;ao 
as conven!;oes pGstais. 

Intercontinental 
Marques em 11 de Janeiro de 1947, e, 
abertura desta linha, fazendo voar so-

A Concessionaria Nacional vai comemo
rar filatelicamente 0 25.0 aniversario da 
abertura desta Unha, fazendo, voar so
brescritos ilustrados nos trajectos onde, 
entao, foi transportado correia (LISfLAD, 
LIS/LUM, LUM/LIS e LAD/LIS), em que 
serao apostos carimbos comemorativos ofi
ciais, ja foram soUcitados aos CTT e CTTU. 

As maquetas apresentadas pela Com
panhia aquelas entidades, come. sugestao, 
foram inspiradas nas rnarcas usadas ha um 
quarto de seculo. Marcas que se repro
duzem, como lembran!;a, e que figuram 
no «Catalogo de Carimbos de Portugal 
e Ultramar» (F. Palma Leal). 

lINH" A A£A IMPtAIA~ 
• 1!VOO • 

llSIU lUMDA·I!.·MARQU(5 
,,·XlI· & 

lINHA AEREA IMPERiAl 
• 1~ VOO • 

llll. Mt.ROUE5tUAlIOA-l ISDOA 
11·1·1947 
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I Palo ~ 
D~. ANTONIO DE ALMEIDA I=IGUEI~~ 

PORTUGAL 

«Boletim do Clube 
Fllat6lico de Portugal.) 

Sobre a nossa mesa d<l trabalho, t=
mos hOj<l, para apreciagao e critica, 0 

Boletim do Clube FUatelico de Por
tugal. 

Tarefa extraordinariament~ dificil, mas, 
ao mesmo tempo, que maravilhosa his
t6ria se escreveria, com espa!;o e tempo, 
relatando vinte e cinco anos, ininter
ruptos, ao servigo da Filatelia Portuguesa, 
expostos nos seus milhares de paginas. 

Vim para 0 Clube pela mao, sempre 
amiga, de Francisco Correia de Sousa 
Magalhaes, ao tempe Director do Clube, 
e que, circunstancia curiosa. aunca mais 
ali encontrei. 

A sede era numa sobreloja da Rua 
da Madal<lna, onde se chegava por urn 
corredor escuro, tortuoso, atravancado de 
volumes. 

iJa entao se publicava 0 «Boletim», 
em edigao modesta, como modesto e po
bre era 0 Clube. Mas a modestia da 
edigao nada tinha que ver com 0 valor 
nctavel dos artigos que publicava, tais 
como 0 questionario de marcofilia do 
Dr. Ant6nio Fragoso, os artigos do Brig. 
Cunha Lamas e de Godofredo Ferreira, as 
criticas do Prof. Mario Gongalves Viana, 
etc., etc. 

Era nesse tempo, longinquo, em que 
se publicavam anuncios da casas filatelicas 
italianas pedindo v!veres, chocolates, meias 
de nylon em troca de selos. Mas era, 

tam bern, 0 tempo em que se referia a 
representagao de Portugal a Exposigao 
de Madrid constitu!da de maneira que 
nao resistimos a tentagao de transcri!ver: 

Prof. Carlos Trincao, com Portugal Con
tinental; D. Fernando de Almeida, Por
tugal Continental ; Raul Abecassis, Nati"os 
da lndia; Conde de Penha Garcia, Por
tugal Continental; Vitorino Doria, Por
tugal com especializagao da serie de 
D. Luis, fita direita; Alexandre Guedes de 
Magalhaes, Estudo das Ceres; Hernani dos 
Santos Viegas, Carimbos de Austria, Lom
bardia e Venetia; Eduardo Cohen, Ro
menia. 

... Que nomes .. . que categoria de re
presentagao! 

Foi-se engrandecendo 0 Clube, e, con
sequentemente, foi-se melhorando, forma 
notavel, 0 «Boletim». 

Recorde-se que no n.O 21/22, de Margo
-JunhQ de 1951 se menciona, pela pri
meira vez, 0 socio n.O 1.000: Jorge Ma
nuel de Mendes Pinto. 

No n.O 27-28, de Margo-Junho de 1952, 
refere-se a primeira eleigao, para 0 cargo 
de Presidente da Direcgao, do Dr. Vas
concelos Carvalho, que ali vai encontrar' 
dois nomes que nunca e de mais recordar,. 
pelo muito que tanto 0 Clube, como 0 
«Boletim», lhes devem: - 0 entao Capitao 
Cardoso Salgado, e Jose Rodrigo Dias 
Ferreira. Neste numero se descreve, tam
bern, detalhadamente, a Grande Reuniao 
Filatelica de Coimbra, de tao grata ra
corda gao, que ainda perdura. 

Vasconcelos Carvalho assumiria, logo no 
numero seguinte, a Direcgao do cBoletilU», 
pela saida, motivada pelos seus multiplds 
afazeres, dessa figura tao saudosa da Fi
latelia Portuguesa, 0 Eng.o Marcos Pe-

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL It> 

TREFFENBERG e ROWLAND HILL fo
ram contemporlineos, e tera sido possivel 
que as dois tivessem tido simuitaneamente 
a mesma ideia. 

E; assim, ou conheciam 0 correio DE 
VELA YER, ou pretenderam retomar a 
ideia ignorando VELAYER. 

Urn foi mais feliz que Qutro - Rowland 
Hill, que viu as suas ideias serem 
apoiadas, mas este facto em nada in
valida a homenagem que se deve a 

DE VELAYER 
o que, ate hoje, e 0 mais antigo, que 

se conhece, que USOll no trans porte do 

Mostra Filatelica 
dos Finalistas do Liceu 
N acional da Covilha 

Organizada por jovens e para jovens, 
tera lugar nesta cidade, no ginasio do 
Liceu, de 20 a 23 de Fevereiro proximo, 
uma Mostra Filatelica. 

Serao entregues aos participantes me
dalhas em bronze, reproduzindo urn mo
numento nacional da Covilha, executadas 
no Gabinete de Madalh!stica e gentil
mente oferecidas pelo seu director, Se
nhor Sousa Freitas. 

No meio filatelico da Covilha, aguar
da-se com grande interesse a inauguragao 
deste acontecimento que, por certo, muito 
vira contribuir para que este passatempo 
cultural, com tantos adeptos na Covilha 
e regiao, se desenvolva cada vez mais. 

PORTUGAL - UL TRAMAR 

REMESSAS' A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aceito sel08 em 
quantldade 

Pedlr tabela de valorlzaoio e oondl-
0088 de troc. 

Sancho O.ori. 
Apartado 1312 LISBOA-I 

correio, urn papelinho que, colada a cor
respondencia, lhe garantia 0 transporte, 
pelo pagamento antecipado do porte. 

Ja e tempo de chamarmos as coisas 
pelo seu verdadeiro nome. 

A Cesar, 0 que e de Cesar. 
Em Portugal, algo se passa semelhan

temente. 
Corre escrito, que os primeiros selos 

adesivos usados em Portugal, os de D. MA
RIA II, saldos durante 0 mEls de Julho 
de 1853, seriam por Francisco Borja 
Freire gravados segundo desenhos de sua 
autoria tambem. 

Ora parece-nos que tais escritos nao 
correspondem inteiramente a verdade. 

Assim: que as gravuras tenham sido 
feitas pelo 1.0 abridor de cunhos da 
Casa da Moeda - Francisco de Borja 
Freire, e urn facto sem contesta!;ao. 

Mas outro tanto se nao pode dizer 
do desenho de todos 03 selos, dos quais, 
pelo menos 0 de 5 reis, nao foi ideia 
sua. 

Mas isso a seu tempi! se vera. 

M.mb.r of Partugu ... Chlmblr of Camm.ra. 

WELCOMES YOU AT 

Casa dlls Cortl~es-Matr6polis 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 

4 - B RUI dl EICal1 Pallticnici - B -10 
TELE GRAMS: ISOLANTES 

LISBON - PORTUGAL 

I 

I 
I 1 PHONE: SUUS 

WONDERFUL COLLECTION I 
I OF CORK SPECIALTIES I • ____ w, ________ • 
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em 1653. 

Nas cartas de 
808 nossos dias, 
restos de uma 
que teria side 
carta. 

Pelisson, que chegaram 
ve~m-se nitidamente os 
esp,kie de selo postal, 
arrancado ao abrir a 

Eis 0 exterior du:na dessas cartas, em 
que 05 riscos representam as dobras da 
mesma. Isto passa-se no reinado de 
Luis XIV. 

Pour filllclcl1l oiscll~ 
SapJ:o 

dCIllCllrallt Cll Iv. l~I C /ll(..PIIVs ries 
iVlJl!L'crwx Sunsomales 

Paris 
Par 'billet de port pay6 

l 

_ .. __ ~_. _____ ' ___ ~'" .. __ .~ __ J 
Outre It' lJillcl dt! Jlar~ l':l ye que I'on mCUfJ sur cr: ttc 
lcure 110ur I:l I~ire'p~rt i r , cd uy (lui cseri r .1 :1,Ur:l s.oin;-, 

.','il \' ~ :Jt :I\"oi r rC[1ou,; c. ,ren\ o)-cr Un nu~r l! 'billeL de 
.porl p:~ c enferrJc dons 50 1.lIre. 

I I 
A este periodo chamou-se a pequena 

posta de Paris. 

A pequena posta 
nhece-se ainda hoje 
os selos criados em 
existir. 

aeabou, e des<»
a razilo por que 
1653 deixaram de 

o tempo passou, e, em 1823, uma 
nova tentativa foi feita para a reapa
ri!;lio - chamemos-lhe -83sim - dos selos DE 
VELAYER. 

Deve-se esta tentativa ao sueco TREF
FENBERG, que propos ao governo da 

Sue cia a adop!;lio de este sistema pos
tal, 0 qual rej·eitou tal proposta. 

E assim chegamos a ROWland Hill, ao 
tempo secretario dos Correios da In
glaterra, que conseguiu autcriza!;lio e in
troduziu as selos no seu pais. 

Fortes argumentos ou razoes deve ter 
apresentado, para que a governo Ingles 
desse 0 seu consentimento. 

Parece que, alem d'outros, um ·doa 
fortes argumentos seria 0 das taxas exa
geradamente altas, que tornavam proibitivo 
o uso dos servl!;OS do correio. 

Entiio, a partir de Janeiro de 
uma carta passou a ser transportada 
yeS das llhas Britanicas, s6mente 
quantia de cl penny". 

.1840, 
atra
pela 

E que 0 te:npo se 
raziio 1:\ Rowland Hill, 
dez an os depois, e:n 
cartas transportadas 
para 7.239.962. 

encarregou de dar 
esta 0 facto de que 
1850, 0 numero de 
subiu de 1.500.000 

Baixando 0 port<! da correspondencia, 
subiu extraordinaria:nente 0 volume do 
correio, sendo tam bern mais compensa
dora a receita. 

aI-......-.---------------........---fII/IIIIl. 
C I 

I A I 
I I 
I CENTRAL I 
I DA I 
I BAIXA I I OPTIIIIO NF.BVI(lO DIE I 
I 
I 
I 

restaurante 
pastelaria fina 
salio de cha 

AMBIENTE SELECCIONADO 
Reconhecida oficialmente 
de u tilid ad e turistica 

I 94, RuaAurea, 98 - L £sboa- 2 1 
I Tele/ones 320280 - 326674 . 
I 
~ ____ ~~~w_~~ __ ~ ____ ~ __ ~~. 
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reira; e lan!;ava, desde logo, 0 primeiro 
grito de alarme em favor de sede do 
Clube. Era a sede! Era 0 Clube! Era 
a sua revista! 

o seu dinamismo, 0 seu entusiasmo, 0 

seu espirito co:nbativo, entravam, cedo, 
em aC!;ilo, cC'm tr3balho e dedka!;iio ex
cepcionais. 

T()davia, a par de hom ens que, especta
cularmente, trabalhavam pelo Clube, ou
tros havia que, :nt·aesta e apagadamente, 
produziam urn labor pleno de interesse 
para todo:; os filatelistas. Tal e 0 caso 
de JOiio Luis de Medeiros, cuja prim-eira 
referencia se encontra, ja, no num-ero 
de Novembro-Dezembro de 1952. 

Ao longo da paginas do «Boletimlt, viio 
perpassando artigc-s cheios de interesse e 
de multiplas ensinamenos, tais como os 
do Dr. Arnaldo Braziio, sobre numismatica. 

Faz falta urn indice remissivo, traba
lho que espero ver publica do, para ' bern " 
se avaliar e estimar esta verdadeira enci
clopedia de Filatelia que sil.o as paginas do 
nosso «Boletlm», no decorrer destes vinte 
e cinco anos. 

A ideia da Federa!;iio Portuguesa de 
Filatelia expoe-se, pela primeira vez, no 
numero de Mar!;o-Junho de 1954; no se
me3tre seguinte, vern 0 primeiro artigo 
sobre coleC(;Oes tematicas, de Jorge Pe
reira. 

Mas especialissimc interesse e 0 do 
n.O 52/53, de SetembrolOutubro de 1955. 

o Boletim apresenta-se agora com 0 

figurino actual, melhorando extraordinilria
mente a sua apresenta!;iio, num ritmo 
que desde entiio ve:n aumentando pro
gressivamente, qu:r no aspecto grafico, aa 
qualidade do papel- mesmo sem con tar 
com a edi!;iio especial, verdadeiramente 
luxuosa - quer no nlimero de gravuras, 
que constituem urn reposit6rio extraordi
nario do que tern side a vida do Clube, 
da actividade dos seus Dirigentes e asso
ciados. Mas este nu:ner~ tern, ainda, ou
tro facto digno de realce: No artigo 
do saudoso Henrique Mantero, descrevendo 
a IV Exposi!;iio Filatali~a Nacional, rea
lizada no Porto, fala-de em Jose Gon
zalez Garcia, que apresentara, em colec!;iio 
de Portugal, «algumas pel;as dignas de in
teresse», e «Uma Espanha com qualida
des. (sic). 

.. . Pois e 0 mesmissimo Jose Gonzalez 
Garcia quem, quinze anos depois, na 
Philympia, 70 recebia, pela segunda vez, 
com a mesma participa!;il.o, 0 Grande ' 

Premio da Classe de Honra, facto sem 
precedentes nos anais da Filatelia Mundia!. 
referido pelo «Boletim», com grande des
taque, e filatelista eminente que, em 30 
de Junho de 1971, foi condecorado pelo 
Governo Portugues com 0 Grau de Cava
leiro da Ordem do lnbnte D. Henrique. 

Tiio sincera e emotivamente como re
jubila 0 «Boletim» com os exitos dos sellS 
Amigos, dentro e fora do Mundo dos 
Selos, assim chora, comovidamente, os 
seus mortos, tais como Vitorino Godtnho, 
Trinciio, Africano da Silva, Godefroy 
de Abreu Lima, Jose Julio da Silva, 
Eduardo Cohen e tantos outros, cuja me
m6ria permanece, vivissima, na admira
!;ilo de todos n6s. 

Legisla!;iio, completa regulamenta!;iio na
cional e internacional, debates sobre selos 
novos e usados, com ou sem goma, co
lec!;oes tematicas e classicas, reportagens, 
criticas, ora acerbas ora jOcosas, estudos 
como os de Romano CAmara sobre ca
rimbcs francesi!s, de J. Pires de Figuei
redo sobre selos de Guine, de Guedes de 
de Magalhiies sobre carimbos de Maeau. 
de JoM Corte Real sobre 0 Infante 
D. Henrique, de Vasconcelos Carvalho, 
Ant6nio Fragoso, Alexandre Guedes de 
Magalhiies e Andrade e Sousa, sabre selos 
e carimbos raros, artigos varios, tais como 
05 de Oliveira Marques, Georges Ar
gyroupolos, Cardoso Ribeiro, Marques Go- . 
mes, Jorge Vieira e de tantos e tootos ' 
outros, sec!;oes primorosamente organiza- ; 
das, como a de aerofilatelia, men!;oes de: 
erros e de raridades filatelicas, etc., etc .. . 
etc., todo urn Mundo de actividade con
tinua em prol da Filatelia, se estende ae 
longo dos milhares e milhares de paginas 
do «Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal». 

E ninguem, ao folhea-Io descuidosa
ment-e, avalia ~ trabalho, a canseira, a 
preocupa!;il.o que da 0 faze-Io .. . 

Mas ele a1 est a, :nais belo, mais forti!, 
mais combativo do qUe nunca, na pujaal;a 
dos seus vinte e cinco aoos. 

o Palmares das suas recompensas, 
adiante exposto, constitui :notivo de justi
fica do orgulho para a Direcl;lio do Cube, 
da qual depende, para 0 Director do 
«Boletim», Dr. Vasconcelos Carvalho, e, 
tambem, para todos aqueles que, 80 longo 
destes vinte e ctnco longos anos, lbe 
deram uma colabora!;1io intensa, amiga 
e desint~ressada. 
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1888 

1986 

1987 

1988 
1.988 

1960 

1981 

1962 
1963 
1964 
1966 

1868 

1968 

1870 

1971 

RBCOMPENSAS OBTIDAS 

Exposizione Filatelica del Centenari:l 
dei primi francobollo di Toscano 

I Exposi~ao Filateli::a d~ Louren~o 
Marques. '. 

Exposi~ao Internacional «Lisboa 1953~ 
Ifraba 
I Exposi~ao Filatelica Nacional de Ma

nica e Sofala 
IV Exposi~ao Filatelica Nacional «Porto 

1955» 
Stockolmia 55 
Westropa 
Praga 1955 . 
Fipex. 
Jufiz III 
Finlandia 56 
Tabil 
Perex . 
Temex 
Interposta .. . . 

. , ; 

: .. 4 

I Exposi!;ao Filatelica de Aveiro 
Barcelona CIF-60 
V Expo3ic;ao Filatelica Nacional «Lisboa 

1960 .. 
I Polska 60 

New Zealand National Philatelic Exhi-

Diploma de medalha de bronze 

Diploma 
Diploma de medalha de prata 
Diploma de medalha de brGnze 

Men~ao honrosa 

Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
Diploma 

de medalha de pra ta 

de rnedalha de brcnze 
e meoalha de cobre 
e medalha de cobre 
de medalha de bronze 

de medalha de prata 

Diploma de medalha de prata 
Diploma de medalha de bronze 

bition .: I Diploma 
Temex 61 Medalha de vermeil 
Budapeste 61 Diploma de medalha de bronze 

de bronze 
de bronze 

Intermess II Diploma de medalha 
Praga 62 Diploma de medalha 
Isiambul 63 Diploma 
Philatec 1964 Diploma de medalha de bronze 
Sipex . Diplomae medalha de cobre (pa-

Aquisgrana 1966 
Lubtapex 66 
Praga 6~ 

Ua 
Lubrapex 68 
Tematica Poznan 1968 
Argentina 68 
Mostra deUa Stampa Aerofilatelica 

I VII Exposi!;ao Filatelica Nacional 
Expo-Aero Haiti 1970 " 
Philympia 1970 
Lubrapex 70 
III Certamen Intern.acional de 1a His-

panidad 
Luanda 70 
V Mostra Filatelica do lIP 
IV Certamen Inter!lacional de la His-

panidad. , • 

gina de Aerofilatelia) 
Diplc·ma e medalha de prata 
Diploma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de cobre A. L 

J . P. 
Daedalha de prata 
Diploma e medalha de vermeil 
Diplcma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de prata 
Dipl()ma e medalha de prata 
Diploma de participa~lio 
Diploma 
Diploma e medalha de cobre 
Diploma e medalha de brvnz~ 

prateado 
Dipl()ma e ta~a 
Medalha de prata 
Diploma de participagAo 

Daedalha de cobre 

(' 
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Comemorando 0 « 5elo Postal» 
as prlmelros 

Mais urna vez, este a!lo se comemora, 
no dia 1 de D ·e z e m b r 0, urn «Dia 
do sela». 

1l: 0 17.0 Dia do selo, e a comemora~Ao 
e levada a efeito ern Lisboa, pelo Clube 
Fllatelico de Portugal, que, sob a <ti!namica 
orienta~Ao do seu Presidente, mais uma 
vez tomou a seu cargo esta festa de con
fraterniza~ao Filatelica. 

Para muitos, e isso e que na realidade 
interessa, sera mais urna reuniAo, quer 
sob 0 ponto de vista filatelico, quer 
sob 0 aspecto de convivio, e para outros, 
e bern poucos, a razao de tal. 

«Dia do Selo». 
1l: pois em comemoragAo desse papeli

nho magico com dentes ou sem dentes, 
com fillgrana ou sem ela, com figura
zinhas mais ou menos artisticas, que co
locado na correspondencia, tern 0 poder 
magico de a transportar a longas dis
tancias, encurtando-as e unindo mais os 
povos. 

Que ha selos, muitos 0 sabem, mas 
como ele nasceu, poucos 0 conhecem. 

1l: voz corrente que a invengAo de tal 
papelinh() magico e devida a ROWLAND 
-mLL. 

Nada de mai3 erroaeo. Quando muito, 
tera sido 0 homem que fez Yingar a 
ideia que outros nao conseguiram ou 
julgaram impossive!. 

De facto, a Rowland Hill se deve sO
mente a persistencia com que defendeu 
a ideia, fazendo-a aprovar pelo Governo 
Britiinico. 

Nem sempre a Historia confere os 
l()uros a que:n de justi~a. 

Mas um pouco de Historia: 
Segundo consta .10S arquivos da Bi

bliolleca Imperial de Fran~a: 
. «16 de Agosto de 1653 - On fait a s avoir 

a tous ceux qui voudront escrire d'un 
quartier de Paris en un autre, que leurs 
LE;itres, billets ou memoires seront fi-

selos adesivos 
------Pelo 

CAP. JOAQUIM I=UIH ADO U:OTl: I 
deUement pontes et diligernent rendus 
a leur adresse at qu'ils en auront prompte
ment response, pourvu que lorsqu'ils oes
criront, Us mettent avec leurs lettres un 
billet qui portera: port paye, parce qu~ 
l'on ne prendra point d'argent; lequel 
billet sera attache a ladite lettre, ou rnllj 
aut~ur de la lettra, (iU passe dans o~ 
en teUe autre maniere qu'lls trouveront A 
pr()pos, de telle sorte neanmoins que 
Ie commis Ie puisse voir et l'oster aise
ment». 

E, mais adiante: 
«Le commis general qui sera au palaUj 

vendra de ces billets de port paye it ceux 
qui en voudront avoir, pour Ie prix d'uQ 
sol marque, et chacun est adverty d'eri 
achepter pour sa necessite Ie nomb~ 
qu'll lui plaira, afin que lorsqu'on voudc~ 
escrire, ron ne manque pas pour si 
peu de chose a faire ses affaires.» 

Neste documento, ainda se indica qUt; 
a aquisi~ao destas vinhetas se poderia 
fazer nlio so no palaCio, como nos conven
tos, nos porteiros dos colegios e nos 
carcereiros das prisoes. 

E este curios() docume'lto termina assim: 
«Les commis commenceront a aller e 

porter les 1ettres 1 e 8 Aout 1653. Ool 
donne ce temps afin que chacun ay~ 
Ie loisir d'achepter des billets». 

Que mais e necessario, para verificar
mos estar-se diante da inven~Ao do selo 
postal adesivo? 

De facto, segundu PELISSON, urn tal 
DE VELAYER, obteve, em 1653, previ
legio do Rei para estabelecer pequenos 
locais de vend as, ern bairros de Paris, 
e tambem em es;:rit6rio no Palacio, onde 
vendia por um «sou» cada exemplar, 
(certes papeis impressos com -uma marC8 
particular) . 

Pellison nada nos diz se 
LAYER 0 invantor deate 
franquia,' mas para n6s 0 

fora DE VE
sistema ·de 

que interessa -



12 BOLETIM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL -no congre;>so da Fl'dera<;ii o Intera:neri ::ana 
de Filatelia. Fran ~i:sco Crestana foi como 
ejurado observador», novidade que fo
calizarei em outra 0p:Jrtunidade. Grande 
foi 0 sucesso da Filatelia nossa. Con
quistou 0 Grande Premio de~ ta expo
si!;ao 0 nosso amigo e mui conhecido 
fiatellista Cap. Joaquim Furtado Leote. 

Em Dezembro, dois destacados acontc
cimentos. Em Sao Paulo, houve gran des 
festas filatelicas com a inaugura!;ao ria 
Dova sede propria da Sociedade Filatelica 
Paulista. No Rio de Janeiro, amanha 
dia 18, encerramento da Semana filar
telica comemorativa do 40.0 aniversario 
do Clube Filatelico do Brasil, que teve 
a minha ausencia POI' arnor da malfadada 
gripe. Realizou-se mui interessante ·e 
grandioso programa. Descreverei opor
tunamente. 

Agora, vamos ao mais interessante. 
Apesar das poucas noticias recebidas, 

ja temos a certeza da realiza!;ao da LU
BRAPEX 72, e isto ja teve ampla divul
ga!;ao pela impre'1.:;a filateli~a . Aqui no 
Rio de Janeiro, de imediato, 0 entu-

siasmo foi gera!. A expectativa era an
ciosa, e grande era G desejo geral desta 
realiza!;ao. 

Durante os festejos fila telicos realizados 
em Sao Paula, h:J ~lV = a oportunidade 
de uma numerosa reuniao de urn grupo 
de cerca de 50 filat !listas. do Rio, Sao 
Paul{) e outro.:; Estados. 0 assunto unico 
foi a parti cipa!;ao da Filatelia brasileira 
nas exposi!;oes que s ':! realizarao no pro
ximo ano. Uniinime foi 0 completo apoio 
a favor da LUBRAPEX 72, que ainda ~ 
tern data marcada, e para a exposi!;ao 
filateli ca in teram: rica:13, EXFJLBRAS 72, 
que se realizani no Rio de Janeiro, em 
corr,emora!;ao de Sesquicentcnario da In
dependencia, organizada pelt. Clube Fila
telico do Brasil, de 4 a 11 de Novembro. 

Este ass unto foi longamente ventilado, 
intenso foi 0 entusiasmo geral, assim 
os organizadores da LUBRAPEX 72 ~ 
dem desde ja ter a certeza de que, em 
todos os sentidos e sob todos os aspectos, 
grandiosa sera a participa<;ao da Filate
lia brasileira. 

l--;;'~-~;--=-;'-;;;~-;-'; 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, lTltramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis 

~ "LDUUU.» 
CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISBOA-1 

~........- ...... ----------------...... --------------,--" 
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«Salao cle Filatelia do E.tado dca India» 
Num dos salOes da Feira das Industrias, 

realizou·se esta exposic;ii.o, POl' iniciativa do 
Comissariado para os Assuntos do Estado da 
india, e a qual, verdadeiramente gr.andiosa, 
teve no Sr. Coronel Francisco A. M. Cardoso 
Salgado urn incansavel organizador, ao qual 
aqui deixamos s-inceros parablms. 

Tivemos ocasiao de admiral': 

PARTICIPACAO OFICIAL 

CASA DA MOEDA 

Colec~ao Rrivativa 
Colecc;:ii.o Carlos G€orge 

Correios Telegrafos Telefones Ultramarinos 

EXPOSITORES: 

Antonio Correa Junior - Porto - Colecc;ao 
de Selos Nativos - 1 Quadro. 

Dr. Antonio Marr;al Correia Nunes - Lisboa 
- Estudo sobre Selos tipo Coroa c/ valor em 
moeda Indiana - Estudo sobre sobrecargas 
nos se10s bipartidos - 15 Quadros. 

AntOnio Martins - Lisboa - india especia
Iizada e moderna - 8 Quadros. 

Eng.o Antonio S. Furtado - Lisboa - Maxi· 
mofilia da india Portuguesa - 2 Quadros. 

Felix da Costa Ilha - Alcoentre - Seleec;:ao 
de Selos da india desde 1877 - 5 Quadros. 

Jolio Augusto Marinho - Luanda - Selecc;:ao 
de Selos Nativos e tipo Coroa - 5 Quadros. 

Cap. Joaquim Furtado Leote - Lisboa .- Se· 
los de Coroa e D. Luis - 7 Quadros. 

Jose Gonzalez Garcia - Valenc;:a do Minho 
- Estudo sobre Selos Nativos - 10 Quadres. 

Henrique Gago da Gra~a - Luanda ~ Selos 
Nativos, Coroa, D. Luis - 10 Quadros. 

Verso e reverse da medalha -da EJ:poli~io 
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MOSTRA DE 
INTEIROS POSTAIS~ 

No espa!;o de urn mes, tivemos, em Lisboa, 
quatro exposi!;Oes filatelicas, 0 que e factor 
unico no nosso Pais. 

E todas com grande categoria, como esta 
1. a Mostra de Inteiros ,Postais, organizada 
pelo Clube F.i1atelico de Portugal, nos seus 
excelentes salOes, tambem Unicos em Por-

---Hernani dos Santos Viegas - Lisboa - Selos 
de tipo Coroa - 2 Quadros. 

Eng.o Manuel Ribeiro Marques Gomes
Lisboa - Oblitera~Oes comemorativas da india 
Portuguesa - 2 Quadros. 

Dr. Mario Bastos - Porto - Selec!;ao de Sa
los Nativos - 2 Quadros. 

Literatura: 
Joiio Augusto Marinho - Luanda - 1 Qua

dro. 
Clube Filatelico de Portugal - Lisboa -

1 Quadro. 

10 rp. - Emls.lio de 187' 

Esta grandiosa exposi!;ao, realizada de 3 a 
8 de Dezembro, constituiu comemora!;ao con
digna do centemirio do Selo Postal da india: 
1871-1971. 

tugal, com 0 patrocinio dos C. T. T. e da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. 

Do Catalogo, transcrevemos 0 'prefacio, da 
autor.ia do nosso Director: 

~----- Palo ------. 
Dr. A. J. d. Vasconcelos Cllrvalho 

(Presldente do Clube FUat611co de Portugal) 

«Mais uma expoSl!;aO fiIatelica do Clube 
FilaMlico de Portugal, que se desdobra e 
multiplica por actividades desta natureza, 
nenhuma grandiosa, e ~, nem tal se pre
tendeu ou pretende, mas todas variadas e 
val.iosas, tendentes a activar, fomentar, di
vulgar e prestigiar todos os mmtiplos ramos 
cLa Filatelia. 

Mais uma ex~i!;iio filatetica, mais urn ca
taloga e, portanto~ mais urn prefacio que nos 
e ped.i& 011 imposto:-:-lii que a f~ta. qe, tempo 
nos nao permite endossa-lo para· ulna .. ,das .. 
duas autoridades ,mmmas cLa .tfspeciaIidade 
no nosso Pais: o' Br-igadeiro Ci.lIllia..L~s .e 
o Pr9f. Doutor Oliveilr{l. Mar<fue!l,'immos,. 'in
dubitave1mente, muito sabed6~ e. ilistintps, 
mas ambos, inielizmentie, e .po} mo!;ivO$ <life
rentes, inaotivos neste .roleccionismo, -t;?o. cheio 
de interesse como "'de ..reqtfinte~ - - . _. , 

Sera este, o .·d&; inteiroS, P.:OStais, . urn- dos 
ramaS filatelicos '~ CC!~do Ott .me,nor, 
menos colecciolllado .entre nos. _ • 

Mas, repet,imos pI'opositad&menJ.e; l ao ch~ 
de intereSse e de requinre! .. 

Com efeitp, vimos Ii8. anos, ntuha exp()
si!;ao realizada -aqui em Lislloa, a colec~ao 
de entao daquele grande e ilustrEt Prof. Dou
tor Oliveira Marques. E tivemos ocasiao de 
admillar a profusao do seu muito material, 
adquirido a pr~ acessivel. pelo mesmo preco 
porque nOs adquirimos, por seu inte1'llledio 
amigo, muitas dezenas, pelo menos, dos 
repetidos. Profusiio de ~, com estudo 
dos papeis, dos cara,cteres tipogrMicos, dos 
erros, etc. 

Colocando esta exposi!;ao de hoje sob a -

\. 
, 
l 
\ 
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C.ONleA DO 

Por 
I-IUGO FRACCAROLI 

(Viee-prealdente do Clube FU.filleo 
do Brasil) 

Acabo d~ receber, do :r.eu grande amigo 
Dr. Vasconcelos Carvalho, 0 seguinte «ul
timatum»: 

«Tern esta por Lim principal pedir-Ihe 
me envie com a maior u!'gencia possivel 
um artigo para publica!' no numero comz
rnorativo do 25.0 aniversario da mitlha 
revista, numero que tern que estar na ti
pografia antes do fim deste mes, motivo 
pelo qual thz pe!;o mo env ie na volta do 
correio. 

Mal sabe ele que estou no fim de 
longa luta ::ontra uma inesperada e mui 
violenta gripe, que, s6 foi vencida com 
auxllio de medicos e her6icos medica
mentos. 

Fiquei c ompletamente inutilizado e preso 
durante 12 dias, mai" 10 dias para a 
recupera!;a<>, e que necessito ainda 3 ou_ 
4 dias para estar em condi!;oes de iniciar 
miohas actividades normais. Estou pagando 
os 40 anos dC! imunidade e in ::olumidade. 

Mas . .. como a amizade tern formi
davel for!;a... responde ao amigo V. C .. 
PRESENTE! 

Nossa filatelia teve urr. fim de ano ... 
movimentadissimo. 

Em Agosto, tivemos uma grandiosa ex
posi!;ao filatelica nacional, a "EXFINUPI 
II» realizada em Pira~icaba. BOO qua
dros. Formidavel s uces~o filatelico, etc., 
etc. 

Em Setembro... Congresso da F. I P.j 
em Buda-Peste. Int:!nso preparo do nosso 
delegado Francisco Crestana - prestam 
aten!;ao a este nome... sera urn dos 
expoentes da filatelia organizada do Bra
sil- que, com a sua ac!;ao positiva obteve 
grande destaque para a Filatelia brasi
leira, principalmente no setor Tematico, 
no qual Crestana, membro do Bureau da 
Comissao Tematica da F. I. P., repre
sentou tambem a Comissao Tematica da 
Federa!;ao Interamericana de Filatelia. 
Sua aC!;80 foi intensa e destacada. Jfl 
programou estar presente na LUBRAPEX 
72. 

Em Novembro, realizou-se a EXFI
LIMA 71 - Terceira Exposi!;ao Filatelica 
Interamericana. 0 Almirante Magalhaes 
Macedo ~epre5 ent;:. u 0 Brc:sil no juri e -
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Cerimbos do 1.° die de circule~io 
xxv ANIVERSARIO DO SERVICO ME

TEOROLOGICO NACIONAL - Lisboa. 
Reparti«;ao de FilateJia . Rua General 
Sinel de Cordes, 9-1.0 - 29 de Outubro 
de 1971: Carimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha) e FunchaL 

PROTECC;;:AO A NATUREZA - Lisboa 22 
de Dezembro de 1971, Servic;o Filate
liro -- Rua General Sinel de Cordes, 
9-1.0 Carimbos identicos em Coimbra, 
Porto (Batalha) e Funchal. 

MARTIRES DO BRASIL - Lisboa, 24 de 
Novembro de 1971, Servic;o FilateJico
-Rua Sinel de Cordes, 9-1 .0: Carimbos 
identicos em Coimbra, Porta (Batalha) 
e Funchal. 

Cerimbos Comemorativos 

!NAUGURAC;;:AO DO NOVO QUARTEL 
GENERAL DO COMIBERLANT - Lisboa 
29 de Outubro de 1971. Esta<;ao dos 
Carreios dos Restauradores. 

I MOSTRA FILAT£LICA DO AERO
-CLUB DE CHA YES - Chave3, 30 de 

--egide daqu€les dais eminentes filatelis.flas re--
feridos, 56 desejamos e esperamos que ela 
benha 0 condao de farer inici'8l', refarcar ou 
engNIndecer meia dUzia de coleccionadore5 
de inteiros postais, aptos para outra expo
sicao iguaI, denilro de urn ou dois anos .• 

Participacao grandiosa, numa modalidade 
de que se conheciam poucos coleccionadores, 
ela excedeu todas as expecbativas, ao ve
rem-se: 

CLASSE DE HONRA 

OASA DA MOEDA 

CLASSE DE COMPETICAO 

1 - Prof. Doutor A. H. Oliveira Marques 
-Pontugal. 

2 - Ginez Lopez - Portugal, illtramar e 
EstrangeiTo. 

Outubro de 1971. Posto de Correio na 
Saciedade Flaviense-Largo do Pelau
rinho. 

DIA MUNDIAL DA POUPANC;;:A - Li3baa, 
31 de Outubro de 1971. Posta de cor
reio na Caixa Geral de Dep6sitos. 

X ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA 
ICCA - Lisboa, 1 de Nov€mbro de 1971. 
Plsto de Correia na Biblioteca Nacio
nal. Idem, em 4 de Ncvembro de 
1971 em Alvor, Posto de Correio no 
Hotel Alvor Praia. 

I SALAO DE AEROFILATELIA - Lisboa, 
13 de Novembro de 1971. Posto de 
Correio na sede do Clube FUatellco de 
Portugal- Av.a Almirante Reis, 70-5.0 
Dt.o. 

La EXPOSIC;;:AO FILAT£LICA JUVENIL 
DO NORTE DE PORTUGAL-JU,VE
NORPEX. Matosinhos, 13 de Nove:n
bro de 1971. Pas to de Correia na Av . 
Serpa Pinto N.o 2GB-1.0. 

II EXPOSIC;;:AO DE FILUMENISMO DE 
LEC;;:A DA PALMEIRA-20 de Neve:nbro 
de 1971. Posto de Correia na sede ' da 
Assccia«;Ao Amorenge, Rua Oscar SUva, 
991. -
3 - Miguel Jose Pessanha - Portugal. 

4 - J. Moreira Baptista - illtramar. 

5 - Cor. F. R. M. Cardoso Salgado - Por
tug·al. 

6 - Dr. Pedro Vasconcelos e Castro - In
glaterra e Gibraltar. 

7 - Jose Cohen - Ingla1lerra - Sobrescritos 
Mu1ready. 

o JUri, constituido peles Srs. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, Dr. Eduardo Grilo 
Luizi e Jose Rodrigo Dias Ferreira, nao 
obstanfle a excepcional categorla des expo
sitnres Srs. Prof. Doutnr A. H. Oliveira Mar
ques e Jose Cohen, resolveu, por unanimi
dade, e por se tratar de uma mostra, atri
buir medalhas de prata a todos os exposi
tores'o 
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-I EXPOSICAO FILATELICA JUVENIL 
DO FUNCHAL - Funchal, 24 de N<r 
vembro de 1971. Posto de Correio no 
Saliio Nobre de Teatro Municipal Bal
tazar Martins. 

I ENCONTRO DOS GREMIOS DO CO
MERCIO DO CENTRO DO PAtS - Co
vilha, 27 de Novembro de 1971. Posto 
de Correio na sede do Nucleo Filatelico 
e Numismatico do Concelho da Covi
lha. Pra!;a do Municipio, 28-2.0. 

EXPOSICAO FILATELICA X ANO DO 
ACO PORTUGUE:S - Almada, 25, 27, 29 
de Novembro e 1 de Dezembro. Posto 
de Correio no Externato Frei Luis de 
Sousa. Pra!;a da Renova<;ao. 

xvn DIA DO SELO - Lisboa, 1 de De
zembro de 1971. Posto de Correio na 
Sede do Clube Filatelico de Portugal, 
Av. Almirante Reis, 7G-5.0 Dt.o. 

V EXPOSICAO DE DIVULGACAO FI
LATELICA DO N'OCLEO FILATELICO 
MIRAND£S - XVII DIA DO SELO
Miranda do Douro, 1 de Dezem:bro 
de 1971. Posto do Correio no Salao 
Nobre dos Pa!;os de Concelho. 

ill EXPOSICAO DE DIVULGA<;AO FI
LATELICA INTER - COLECCIONADO
RES DE CULTURA E RECREIO-CUL
TUREPX 71- Aveiro, 1 de Dezembro 
de 1971. Posto de Correio no Edificio de 
Actividades Culturais da C. Municipal
Av.. da Republica. 

vn MOSTRA FILATELICA DE ALHAN
DRA - Alhandra, 1 e 5 de Dezembro 
de1971. Posto de Correio no Club ~ Re
creativ~, Rua Dr. Sousa Martins, 7. 

MOSTRA FILATELICA XXV ANIVER
SARlO DE TRANSPORTES COLECTI
VOS DO PORTO. P orto de 1 e 8 
de Dezembro de 1971. Posta de C:lrreio 
na sede da Casa do P essoal do Servi!;o 
de Transportes. Av D da Boavista, 806. 

1.0 SALAO DE FILATELIA DO CENTE
NARIO DO SELO POSTAL DO ES
TADO DA tNDIA - .L isboa, 3 e 8 de 
Dezembro de 1971. Posto de Correio 
no Salao da Feira das Industrias. 

1.0 ANIVERSARIO DA FUNDA<;AO DA 
STELLA MARIS DE LETXOES. Le<;a 
da Palmeira, 4 de Dezembro de 1971. 

La MOSTRA FILATELICA OVARENSE
Ovar, 11 de Dezembro de 1971. Posto 
de Correio no Salao Nobre dos Bom
beiros Voluntarios. Rua Candido dos 
Reis. 

1.0 MOSTRA DE INTEIROS POSTAIS. 
Lisboa, 11 de Dezembro de 1971. Posto 
de Correio na s<!de do Clube Filate
lico de Portugal. Av .• Almirante Reis, 
70-5.0 Dt.o. 

II EXPOSI<;AO FILATELICA DISTRITAL 
DE BRAGA E IV DE GUIMARAES. V 
IMAPEX 71. Guimaraes, 12 de Dezembro 
de 1971. Posto de Correio na Sociedade 
Sousa Martins. 

EN CON T R 0 PRESIDENCIAL NIXON
-POMPIDOU - Angra do Heroismo, 13 de 
Dezembro de 1971. Posto de Correio 
na Sala da Imprensa. 

75.0 ANIVERSARIO DA HEGADA DO 
1.0 COMBOIO A ESTA<;AO DO PORTO. 
Campanha e Porto (S. Be:1to). 15 de 
Dezembro de 1971. 

25.0 ANIVERSARIO DO BOLE TIM DO 
CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL. 
Lisboa, 18 de Dezembro de 197.1. Posto 
de Correio no Clube Filatelico de Por
tugal. Av .• Almirante Reis, 70-5.0 Dt.o. 

EXPOSI<;AO DE FILUMINISMO DO 69.0 
ANIVERSARIO DO GRUPO DOS MO
DESTOS - Porto, 18 de Dezembro de 
1971. Posto de Correio no Grupo dos 
Modes tos. Rua Gon<;alo Crist6vao, 190. 

25.0 ANIVERSARIO DO 1.0 SERVI<;O IN
TERCONTINENTAL LISBOA-LUANDA, 
LOUREN<;O MARQUES DA TAP - Lis
boa, 31 de Dezembro d~ 1971. Esta!;ao 
de Correio do Aeroporto. 

ANGOL.4 

C~rimbos Comamoretivos 

VIII CONVEN<;AO DO ELOS INTERNA
ClONAL - Luanda, 8 de Outubro de 
1971. 

I MOSTRA FILATELICA JUVENIL LUSO
~BRASILEIRA - Luanda, 1 e 8 de De
zembro de 1951. 

1.B MOSTRA FILATELICA E DIA DA 
CIDADE - Porte. Alexandre, 1 de De
zembro de 1971. 

ULTRAMAR 

Carimbos Comamorativos 

XVII DIA DO SELO - 1 de Deze:nbro de 
1971 - Carimbos nas Esta<;oes Centrais 
Postais de Praia, Bissau, S. T.ome'l 
Luanda, Louri!:l<;o Marques, Macau e 
Dill. 
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CRITICA 
FILATELICA 

Palo -----_ 

ENG. MANUEL M. GRAC;A 
(Director dos Servl~os Indultrlals dos C.T.T.) 

Ao ser-:ne svlidtado urn artigo para 
o numero do BoZetim do CLube FiZate
Lico de Portugal comemorativo do 25.0 
aniversario da sua publi~a<;ao, logo me 
assaItou a ideia de abordar urn facto que 
de ha muito me vern impressionando: a 
inexisteneia duma critica, no verdadeiro 
sentido da palavra, das emissoes que 
van sendo lan<;adas. 

Ha crfticos para tudo: literatura, teatro, 
cinema, artes plasticas, desportos e, ate, 
TV 

Quanto a. filalelia - ah~:n da transcri
<;ao dos tex(os da5 pagelas que os C. T. T. 
gratuitamente distribuem para anunrio das 
suas emissoes, - nada se escreve e pu
blica que ajude a forma<;ao duma cul
tura de que os selos sao 6ptimos vefculos. 

Dizer que uma emissao e bonita, ou 
feia, que se gosta, ou nao, que as cores 
sao fortes, ou deslavadas, que a serie e 
cara, ou barata, que as quan tidades em i
tidas sao escassas, ou exa geradas, nao e 
fazer critica: e, apenas, e:nitir uma opi
nilio pessoal, subjectiva e nada mais. 
o vizinho do lado pode tel' uma opiniao 
totalmente oposta, merecedora de tanto 
respeito como a outra. 

Hoje em dia, a llteratura filateli ca li
mita-se a urn noticiario, muito compl eto, 
das emissoes que van aparecendo em 
todo 0 mundo, a urn ou outro estudo so
bre pequenos pormenores, a maior parte 
das vezes relativos a selos antigos, e 
ao anuncio ae exposi!;oes a efectuar e ca
rimbos de primeiro dia a aparecer. De 
critica actual, nada. 

A meu ver, criticar seria discutir a 
solu<;ao que 0 artista achou para tratar 
o tema que the foi propos to. Apreciar 
como resolveu grilficamente esse trata
mento: a correc\:ao e beleza do descnho 

do motivo principal; as legendas e tipo 
de letra adoptados; 0 equilibrio da dis
tribui!;ao dos elementos constitutivos do ' 
desenho, etc., etc. 

Eu bern sei que, para fazer urna critica 
desta natureza, necessita 0 crftico duma 
prepara!;ao que nao existira na maloria 
daqueles que se dedicam a escrever sobre 
selos. 

Mas seria do maior interesse que a im
prensa da especialidac}e procurasse quem 
estivesse apto a fazer 0 tipo de critica 
que eu tanto desejaria ver nas suas co
lunas pel0 duplo proveito que daf advitia: 
para os servi!;os emissores, qu~ teriam 
em tais criticas «urn bar6metro» aferidor 
das suas ideias e dos seus processos; 
para a generalidade dos filatelistas, pelo 
efeito que elas produziram na forma!;ao 
do seu gos to artistico e no fomento da 
sua cultura. 

E nao quero terminar sem endere!;ar ao 
Boletim do Clube FitateLico de Por
tugaL - clube de que tenho a honra de 
ser s6cio honorario - os meus parabens 
pelas suas bodas de prata, e pela pr<r 
veitosa e merit6ria actividade que, ao 
longo de todos estes anos, tem desper
dido «A bem da filatelia». 
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iniciais PEF, escritas 1G ca :1to inferior es
querdo. Inicialmente, 0 escritun'lrio pe:1-
sou em taxar a ::arta com 0 mini:no de 
20 n Hs ; mas, porque s o u b ·e ss e da 
origem da carta, emendou 0 porte para 
25, como se VI! manuscrito no interior da 
marca de dia de Lisboa (ilegiveJ) e es-

- -_. _- --- .... 

/ :"J I ~:rd ){O) Oq\ 
: J l1tOd 0 OO~)VJ,/ 
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. ~I':t7 . 
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criturou Porte 25 
Multa 75 

100 
que 0 portador pagou a 16 de Maio, 
como se conclui pelos carimbos azuis 
aplicados no verso da carta e que, na 
gravura, se observam em posi!;80 inverlida. 
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Pre-filatelia au filatelia pre-adesiva 7 

Cremos que 0 problema tern pertineQcia, 
pois, Ultimamente, a falange dos filatelisuas 
que se interessam pelo estudo das cartas com 
maroas postais precursoras dos selos de cor· 
reio. tern engrossado enormemente, e esta
mos, por isso mesmo, no momJento asadl() 
para uma troca de ideias sobre 0 assllnto, 
(} que 0 agitara, chamando para ele a aren 
~iio do filatelista que 0 desconhece. e, so
bretudo, porque precis amos deassentar em 
b ~ses e conceitos Que. discutidos, possam, 
sem reserva, ser aceites por todos. 

Tern vindo, de h8. tempos a esta parte, 
como soe dizer-se, a ganhar foros de cidade, 
Q termo de «Fi/atelia pre-adesiva». fundado 
no conceito de carta com «selo fixo» ou «(lTe
-adesivo». 

Nao queremos classificar de err ado este 
conceito, ate porque ele tern sido expendido 
pelos mais sabedores na materia, os quais 
nos merecem a maior considera~iio, 0 maior 
respeito e tod'a a admira~ao, pois, sem 0 
seu saber e zelo, 0 estudo das marcas postais 
estava, no nosso Pais, ainda todo par fazeI'; 
mas 0 certo e que, quanto a este conceito, 
nao temos a sua opiniiio, e s6 saindo a 
terreiro podemos fazer ouvir a nossa voz, 
paJ'a uma troca de impress5es que cremos 
possa vir a ser salutar. 

Ensinou-nos 0 ilustre Embaixador e distin
tissimo filatelista Georges Argyropoulos que 
«FILATELIA» significa em grego, «0 amOT 
CUJ selo». e, como consequencia 16gica, a Fi
latelia so surgiu depois de ter aparecido, 
em 1840, 0 famoso penny black (obra genial 
de Rowland Hill), e ou-tros mais selos por 
tod~ 0 mundO, sempre mais belos, e em 
maior profusiio. 

«Filatelia pre - adesi va» - referenciando a 
epoca 'anterior a 1840 - , parece-nos conoeito 
errado, dado que, antes do selo. a filatelia 
nao existia. Conceito que cremos certo, e 0 

~Pelo 

I DR. JO~~DE MELD VIEIRA 

qUe antes vigorava, imposto pelos Mestres, 
o de Pre-Filatelista, contraposto ao de Fila
telia, - 0 antes e depois de 1840 -, e aquele 
que, sem rebuco, entendemos dever vol1:ar 
a aceitaJ'-se. 

Cremos que tern estado a confundir-se as 
formas de pagamento dos, portes de correio 
com os proprios selas, tomando-se, assim, a 
nuvem por Juno. 

Na Pre-FilateJia, 0 pagamento dos portes 
era, regra geral, pago em funcao do peso 
e da distfmcia, e no destine, primeiro, ins
crito na propria carta caligrMicamente, e 
depois por carimbo; quando 0 porte era pago 
pela pessoa que enviavaa carta - 0 que pa
recia incorreccao pois levava it presuncao de 
que 0 destinatar.io era desprovido de meios 
- a carta levava aposto 0 carimbo de 
«FRANCA», «porte pago», «p'ago 0 porte de 
correio», ou similar. 

Com 0 a·parecimento <los selos, em 1840, e 
que temos, entao, de distinguir entre .Iselos 
fixos» e cselos adesivos». as «fixos» eram 
os que se encontravam impressos nas cartas 
postais, nas cintas de jornajs, nos postais 
simples e como na posta paga, etc., e «ade
sivos7> os que, d,istintos das cartas, nelas po
diam ser col ados pelo ubente do servico .pU
blico posta pelo Estado it utilizaciio de t'Jdos 
nos - 0 Correio. 

Tudo isto vern expresso ou implicito em 
textos legms, e so 0 diminuto espa!;o posto 
it nossa disposiCiio para este artigo nao per
mite que mais explanemos 0 assunto. 

Portanto, e re:;umindo: Foi a beleza dos 
selos de correia - selos adesivos e fixos mas 
posteriores a 1840, que levou ao aparecim'.?nt.<J 
d:a FiLatelia e, em consequ€mcia, antes de 1840 
o que existia seria 0 que podera chamar-se. 
com propriedade, Pre-Filatelia, mas nunca. 
como agora vai sendo vulgar, filatelia pre
..adesiva. 
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ANUNCIOS ECON6.MICOS 
PERMUTD e compro seills de Portugal, 

tod~ 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado Q. 0 6, Elvas. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern. 
Carta a Secretaria, ao n.~ 22. 

PORTUGAL E ULTRAi.VIAR - compro 
e troco Correio Aereo (selas, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc., 
re1.acionados com os temas eVefculos Mo
torizadoslt, eGuerra» e eRefugiadoslt. En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS : Troco 
ou com pro, pagan do bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.D 22. 

EGIPTO - Compro Selos ciassicos, pro
vas, ensaios, erros, cantos de folha com nu
mero de controle, Cartas e outras pe~as 
interessantes I . HOLLY - Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.0 E, LISBOA - Tel. 667946. 

tNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rlodo post-lovaslo (1962), com selos in
dianos e carlmbos portugueses, e tambem 
aerogramas lodlanos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivu, 3-3."-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas au usados. Tambem venda. SIL VA 
PEREIRA - Rua Antonio Nobre, 43-2.D-D.D, 
tele!. 7848]6 - Lisboa-4. 

Je cherche les ,timbres nouveaux NEUFS 
du Portugal et de l'Espagne. J'offre les nou
vea.utes neufs de France, Belgique, Luxem
bourg, Territaires Francais d'Outre - Mer 
(Polynesia, Wallis, St. Pierre, Mars, New
-'Hebrides, etc.) aussi timbres d'Europe neufs 
URSS 1 Ruble = 20 Esc. - Romania: 1 Lei = 
= 2,5 Esc. - Tchecoslovaquie 1 Kcs = 2,6 Esc. 
-HungNa: 1 Ft = 2 Esc. Tout it la Valeur 
Faciale. 

Michel Brillet - I, Rue d' Auvergne -
Tour F 10 - F 38 - Echirolles - France. 

Compro, Troco e Venda selos clllssicos, 
todas as series. Tematicas, novas au usa
das. Proeuro selos d~ paeotes. Vend:> 
albuns e material filatelico. A. Borg.!S 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Selos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, forma to grande, 
lavados, compro ou troco por selos Ponu
gal e Ultramar, novos e us ados do meu 
stock. Catalogo Eladio. Transac~oes 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
bo:.-1 

ATENCAO: COMPRO qualquer quantl
dade selos usados comemorativDS ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem se1o, 
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado~ 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

INGLATERRA , n.O 22 Cat. Yvert eujas 
letras dos cantos inferiores sejam : AI. 
BD, BI, BL, CB, FI, ElI, JL, KD, KH, 
ID, DE, DL, PL, PI, sr, SiD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selos. 
quadras usadas ou qualquer peea intel'es
sante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e Cas
tro, 'r.r. Ferreiro (Ii Lapa) , 23-7.D_Drt.D, Te
lee. 660873, LISBOA-3. -----------------SELOS DE PORTUGAL Sf CARTA de 
1853 a 1940, compro ou troeo. A. Maga
lhaes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe~as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusiadas, pago bem, correspondencia a 
Secretaria, ao n.D 50. 

CEDULAS - Vendo ou troco por selos usa
dos, de Portugal. - J . Martins JUnior - Rua 
Artur Rangel, 7-r / c.·Drt.D - Vila Nova de 
Gaia. 

SOBRESCRITOS cC. T. T.:. 1.0 DIA - Vendo 
ou troco por selos usados de Portugal. 
J. Martins JUnior - Rua Artur Rangel, 
7-r/ c.-Drt.o - Vila Nova de Gaia. 

Troco selos de grande formato, de tod~ 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 
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Carta multada pre-adesiva 
Pelo 

CORONEL ALEXANDRE GUfDES DE MAGAlHAES 

Antes da adop!;ao do selo adesivo, cram 
os operadores postais que apunham no 
anverso das carias os selos fixos indi
cativos dos portes normalmente a pagar 
pelos destinatarios au, mais raramente, 
pagos pelos remetentes. 

Porque assim era, parece legitima a 
conc1usao de nao poder uma carta ser 
passivel de multa. Mas, hit que recordar 
que 0 -Correio era (e e) explorado em 
regime de monopolio de Estado, sendo 
proibido - como ainda hoje - a urn par
ticular transportar cartas sem 0 paga
mento da respeetiva franquia; e os re
gulamentos previam san!;oes a aplicar aos 
transgressores. Estes pagavam uma pe
sada multa, alem do porte, e paga de ca
deia. 

E de vez em quando eram encontrados 
alguns portadores de cartas nao fran
queadas (comummente maritimos), pagando 
estes 0 noveado dos portes. A este res
peito, podemos ler alguns oficios subscritos 
pelo Sub-Inspector do Correio, e dirigi
dos ao Major General da Armada, em obe
die.ncia ao determlnado na Portaria de 
13 Fev. 18, relativamente a cartas vindas 
do exterior. 

p()rem, 0 arll.o XII do Regulamento Pro
vis6rio de 1799, que se manteve valido 
por os anos fora, estatuia multo simples
mente que «e permitido aos almocreves, 
recoveiros e O'Utras q'uaisquer pessoas con
duzir cart as, pagando nas terras em que 
estivessem estabelecidos Corraios, as suas 
competentes taxas, para 0 que serao as 
cart-us marcadas para Binal do seu paga
mento, e aos que co~tratlieTam a este 
Artigo sera imposta a pena de tresdo
bro das taxas compet?'ltes as cartas qu e 

cOllduz irem, paga in Cadzia, e ap!icada 
para benzficio do Correio da terra em que 
fore m apre endioos». 

Par a confirma!;ao do disposto naquele 
artigo XII, onde subUnhamos a expressa ) 
que mais importa ao caso, apresentamos 
uma carta da eolec!;ao Santos Viegas . 

A carta foi escrita em S. Tiago de 
Caeem, a 11 Maio 52 e, conte:J.do 0 valor 
de 326G reis, foi tra'1sportada porespe::ial -
i'~~;-;-i~'f 
I Df --------------------I 
I i!feH.eita & ea$~to, ~.~a 
I I 
I Nov;aad,s Nacionais , Esfranc,iras I I ~.;;:,.,. ~;:'h" -;; ~:;:/~:::,:;.;:III 
I sortido d, SobrlScritos aos ttI,lhoYlS I 1---- p r,(:os , I 

I I RUI Sou .. Coutlnho, 73-1.0 
- C. P. 10.311 

I LUANDA 
::"..,.---..... .........,.-:-----.....---.....,..",--------:: 
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-o Sr. Eng.o Rui Sanches, hoje iZustre Mi
nistro das Obras Publicas e das Comunica
~Oes, escreveu 0 artigo seguinte, que veio 
publicado no n. ° 56 do Portugal Filatelico, de 
Abril/ Junho de 1935: 

OS DOIS CUNHOS DO SElO 
DE 5 R. D. PEDRO V -1856 

CABELO~ ANELADOS 
E conhecido actual mente, apesar de ilustres 

filatellstas nao 0 terem assinalado, que 0 

selo de 5 r., D. Pedro V, 1856, cabelos ane
lados, foi impresso com dois cunhos. Tal 
afirma~ao, segundo creio, a da autoria do 
ilustre escritor e investigador filatallco Dr. Car
los Trlncao. 

Na .. Instru~ao Filatalica», publica~lio do 
Portugal Filah~lico. assinalam-se varlas ca
racterfsticas desses dols cunhos. Uma per
monorlzada observa~ao de varios selos, meus 
e de coleccionadores amigos, trouxe-me mais 
algumas caracterrsticas que parecem ser des
conhecidas. 

Acerca do seu valor, julgo que serao 
utels todas as contribul~oes para 0 estudo 
do selo portugues, e portanto esta, se bern 
que inslgnificante, nlio deixarll de constituir 
uma pequenina parcela para esse estudo. 

De resto, mesmo que os filatelistas com 
competincia para tal, nao reconhe~am a este 
pequenfssimo trabalho qualquer valor, con
tentar-me-ei em saber que a minha tenta
tiva, reallzada por urn colecclonador dos mais 
novos de Portugal, teve 0 condao de des
pertar nos filatelistas em igualdade de cir
cunstAncias 0 gosto pelos estudos filahmcos, 
verdadelra escola de prepara~ao para inves
tiga~Oes de maior monta. 

A juntar as quatro diferen~as Indicadas na 
ja citada .. Instru~ao Fi I a hlt II C8» , encontrei as 
seguintes: 

A) Cunho I: 
1.° - A curva do cinco do valor toca na 

haste obllqua. 
2.° - 0 cinco do mesmo valor quase toca 

no frlso branco mals externo do selo. 
3.° - 0 arabesco central do Angulo supe

rior direito, situ ado logo por baixo do se
gundo 0 de CORREIO, estil afastado do 
friso circular. 

S) Cunho II: 
1.° - A curva do mesmo cinco nao toca 

na haste obllqua. . 
2.° - 0 cinco do valor estil afastado do 

friso branco externo. 

3.° - 0 referido arabesco quase toca 0 

friso circular. 

Ainda urn outro facto se fixou no meu 
esplrlto, apesar de me apresentar ainda du
vidas. Uma observa~iio demorada nestes se
los leva a admitir que nos selos impressos 
com 0 cunho II houve urn deslocamento de 
todos os motivos decorativos, no sentido es
querdo-direito, isto e, no sentido segundo 0 

qual a effgie do monarca est~ orlentada. Sera 
assim? 

Fiz as observa~oes que cito em exemplares 
perfeitamente classlflcados, razlio que me 
leva a afastar a hlpotese de algum deles ser 
uma reimpressao de 1885. 

Rui Sanches. 

A este notcivel trabalho do, entlfo, simples 
aluno do Liceu, respondeu assim 0 Dr. Carlos 
Trinciio, no n.O 58, Outubro/Dezembro de 1935, 
da mesma revista: 

OS OOiS CUNHOS DO SELO 
DE 5 R. o. PEDO V -1858 

CABELOS ANELADOS 
Sr. Director do 

Portugal Filatelico: 

Li com 0 maior interesse as observac;Oes do 
Sr. Rui Sanches, respeitantes as caracteris
ticas das duas variedades do sela de 5 reis 
de D. Pedro V, cabelos anelados. 

11: evidente que, alem das diferenc;as que eu 
assinalei entre os dois cunhos, outras exis
·tem, pelas :NlZOes que expus no penwtimo 
numero do Portugal Filatelico, na cEvolucao 
do estudo do selo portugues: VII - Os cunhos 
dos selos de relevo~. 

Estou de acomo com 0 Sr. Rui Sancbes, 
nao s6 em reconheceras diferencas que ele 
aponta, mas tambem quando ele afirma que 
sao mteis ,todas as contribuic1ies para 0 es
tudo do selo portugues~. 

E, para terminar, felicito-me por ver des
pertar a gosto pelos estudos filatelicos que, 
ate hit pouco, no nosso Pais, nao encOlltra
vam cultores fora dos veteranos da filatelia. 

Creia-me, etc. 
C. Trincao. 

Com estas transcri~oes, 0 presente numero 
da nossa revista fica notavelmente enrique
cido com a colabora~ao dos Srs. Eng.o Rui 
Sanches, actual e ilustre Ministro das Obras 
Publlcas e das Comunica~oes, e Prof. Doutor 
Carlos Trindo, filatelista eminente, ja falecido. 
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Ensaios - Provas - EITos - Cartas Pre-Fi
late1icas - Compro para a minha col.ecCao. -
J . Bertellotti - Rua Adolfo Loureiro, 5, Apar
tado 8.0 -A - Coimbra. 

Companhia de Mocambique - compro selos 
novos, provas, ensaios, enos, cartas e tuoo 
que com ela se relacione. 

MARIO GOMES - Avenida Conde Valbom, 
D.O 67-1.° - Lishoa - Tel. 769923. 

Timor - troco por lotes :tematicos nacionais 
ou estrangeiros, novos ou wados, Timor 
n.ooEladio 249/254 - 255/ 265 e A 10/14, no
vos. Indicar propostas para H. Sarmento
Torre F-4.0-Drt.o - Nova Oeiras. 

FILATELISTAS! Desejo Por tugal, series 
completas e novas. Dou Espanha, Co16-
nias, Franc;a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CfP eiialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Desejo trocar selos de Portugal, tntramar 
e outros paises. Dou Al.emanha. Selo por 
selo. Matejcek Ernest - 6462 Meerholz -
Hessen - BRD. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
BELO: Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta a Secretarla do Clube, ao n.D 22. 

INTEmOS POSTAIS de IngIaterra, Gibral
tar e Egipto, novos ou usados, compro. 
Dr. ¥asconcelos e Castro - Trav. do Fer
reiro, 23-7.0-Drt.0 - Lisboar3 - Te1ef. 660873. 

FDC e COMEMORATIVOS de Mocambique 
e fnilia Portuguesa. Receba direciamente dos 
Editores. 

EDIC6F.S LUMANO, CP 2505, L. Marques. 

Compro e troco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Correspon
dencia em Esp. F. lng!. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstra'at 111, den Haag (Holanda) . 

Belgique, France, ltaJie 125 grand format 
oommemoratifs. Je desire Portugal, Espagne 
et colonies, 165 commemoratifs grand format. 
Mme. Delneuville. 9 Quai Boverie. Liege
-Belgique. 

COMPRO Etiquetas de Registo de todo 0 
Mundo. Ao cento as vulgares e a pees as 
menos frequentes. Paulo Rui Barata - Rua 
Ricardo Jorge,9-2.0-Esq.o - Lisboa - 5 - Tele
fone 728792. 

Contra 100/200 bons selos de Portugal e 
tntrwnar, dou 110/220 de ItaIia, S. Marino 
e AIemanha. Mario Bertazzoni - Via Vin
cenzo Gemito, 10 - 40139 Bologna -ltalia. 

I offer to sale commemmorative stampe, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
Portugal and portuguese oversea territo
rIes. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your li.sts' . 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Crisostomo, IU-4.o - Lisboa-1 - (Portugal) . 

Selos nacionads e estrangeiros aos melhores 
pre!;{lS. ENVIAMOS USTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Aaparlado 2.'i - Vila F. de Xira. 

Ricardo Cruz Perez - Santa Rita. 
n.O 29212 PN - Matan7JaB - Cuba. Deseja 
corresponder-se com jovens enpanh6is, portu
gueses e brasileiros. Troca selos por discos, 
postais e diversos. 

--------------
ZULEIK DOUFOURNEAUX - Apartado 41 

- Santiago de Cuba - Oriente - Cuba. 
Deseja selos novos, series completas de 

P.intura, Fa una, Cosmos Espanha novos desde 
1950 - Fran9a usados - Jugoslavia novas
Vietnam usados - Chile novos. 

Oferece: Cuba, novos e usados. B.F., FDC. 
America Latina - series tematicas. 

Correspondencia em Espanhol, Ingles, Fran
ces e compreende 0 Portugues. 

Desejo receber series completas, novas de 
Portugal e illtramar. Dou em troca ItB.lia, 
Vaticano, S. Marino e outros. Grasseli Angelo 
S. M. degIi Angeli. Perugine - Italia. 

Compro ou troco inteiros postais, blocos, 
postais mlOOmos. FDC e obliteracoes dos te
mas folclore, costumes - trajos de Por·tugal 
e Espanha. Jose Manuel Pires dos Santos. 
Trav. Henrique Cardoso, 942.° - Lisboa. 

COLECCIONADOR MEDIO deseja trocar 
selos portugueses contra suas faltas, base 
El:adio. Da Ultramar, sobretudo fndia e es
cassos de Timor. Fornece selos da fndia aos 
centos. Dr. Luis Noronha, CP. 2505 - Lou
ren~ Marques. 

COMPRO selos de Portugal Continental e 
Ultramarino por atacado e coleccoes. ~os 
extraordinarios. 
Pe~a tabela de preC;0s gratis para F. Ma

chado - Rua Manuel Correia, lote 2-2.° Esq.o 
- Cascais. -------------------------. Desejo efectuar trocas de selos novos e 
usados, com .todos os ,paises, na base Yvert. 
Julius Katz - Aparbado, 9508 (Carmelitas) 
Caracas. Venezuela. 

ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de 
Pol'l;ugal e tntramar, novos e usados. COM
PRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fer
nao Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. 
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ALTERA(;OES - REINGRESSOS - NOVaS s6cIOS 

PORTUGAL 

87 - Domingos Correia - Rua Santana a 
Lapa, 40-1.0, Lisboa 2 - Telefone 
667319. Po. Fr. In. Es. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

876& - Virgilio Eduardo de Oliveira - AI
bufeira~ (A) C. N . 60. 1. 2. 95 

5712 - Jose Luis de Oliveira Faria. Rua 
Francisco de Andrade, 19-2.0 B. Al
mada. (P) Po. T . C. N . U. 60, 1 
2. 5. Ocidentai. 93. 

5713 - Prof. Avelino Carlos Go:Walves de 
Oliveira. Estrada do Bibrete, 22 
Salva terra de Magos. (M) Fr. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2 93. 

5715 - Fernando Cesar Antunes Costa. Pi
nheirinho-Galize3. (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2. 

5716 - Jose Antonio Loureiro Belchior. 
Vila da Maia. (M) In. Fr. Es. T. 
C. V. 15. U. Temas: direito; li.tera
tura; artefila telia. Religiao: Natal; 
Papas, etc ... em N. 9u. 94. 

5717 - Fernando Jose - Rua Silva Gaio, 
33-Viseu. (M) Po. F.s. It. T. C. V 
N. U. FDC. e mar~as de dia. 90. 94. 

5718 - P . Manuel Valente de Pinho Leao 
Rua de Padua Correia, 166. Gaia 
(M). Fr. In. T. C. V. N U. 60. 90 

5719 - Rui Manual Marti.l'; M~lo-Estrada 
da Penha, 144-3.0 Esq.o, Faro. T. C. 
V. N. U. 60. 

5720 - Manuel Henrique Saraiva Pima:lta. 
Rua Rubem Borges, 26-r/c-Dt.o, Feij6. 
(M). Po. Fr. T. C. N . U 60. 94. 

5721 - Arlindo da Trindade Silva - Rua de 
MOl;ambique, 56-1.0 Dt.o, Lisboa Po. 
Fr. T . U. 60 94. 

5722 - Mari3 Isabel Pass1nha Pereira
Rua Dr. Oliveira Salazar, 2 - Fer-

reira do AlentejO. (M). T. C. N. 
U. 60. 

5723 - Jose Manuel de Almeida Vicante
Rua Alvaro Antonio dos Santos, 
3, Oeiras. (M) Po. Fr. In. Es. It. 
T. C. V. N. U. 60 Tamatica de fauna 
(vertebrados). 

5724 - Major Joao Augusto Fernandes Bas
tos - Av. Almirante Reis, 22-C-3.o 

Lisboa 1- (M). Po. Fr. In. T. C. V 
N. U. 60. 1. 2. 94. 

5725 - Augus to Mar~a Vieira - Pateo da 
Piedade, 2-B.o da Figueira-Monte de 
Caparica. (P) P o. In . Fr. T. U. 60 
1. 2. 16. 21. 

5726 - Artur Alves ViCente - Praceta He
r6is do Ultramar, 14-3.0 Dt.o, Loures. 

5727 - Francisco Manuel Silva Vidal- Tra
vessa do Cabral, 19-rlc. Lisboa (lVI) 
Fr. In. AI. T . C. V. N U. 60. 1 2. 3. 

5728 - Jose Ferna'ldL P as tor Vieira - Av. 
de Madrid, 16-rlc., Esq.o, Lisboa. (P) 
Po, Fr. In. Es. T. C. V N. U. 60. 94. 

5730 - Nelson Correia Rodrigues - QUinta 
de Seahora da Rocha, 1.0, Carnaxide, 
Oeiras. (M) T . N. U. 60. 1 2 93. 94. 

5731 - Eugenio dos Sa'1tos Narciso - Rua 
- do Zaire, 20-2.0, Dt.o, Lisboa 1 - (P). 

T. C. V. N. U. 60. 
5732 - Antonio Car1c-s de Sousa Miranda

Rua da Alegria, 1880-15. Porto. (P) 
Fr. In. T . V. N . U. 60 1. 

5733 - Dr. Luis Virgilio Frazao - Rua 
S. Francisco d e Salles, n.o 17-4." Dt.a 
Lisboa. (A) T. C. V. N. U. D Ma
ria 25 Rs. e D. Pedro Grecia (gres 
tete de Mercure). 

5734 - Antonio da Camara Homem de No
ronha - Alameda Conde de Oeiras, 
Bloco A-3-2.0 Esq.o, Nova Oeiras. 
T. C. V. N . U. 60. 
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~NG. RUI SANCHES, 
.um lilatelista que e hoje Ministro das Obras P.ublicas e das Comunica~oe5 -



4: BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL --Ate Que urn dia recebi uma circular dando 
conta de ter side criado em Lisboa 0 Clube 
Filatelico de Portugal. Foi isso em 1946. 
E claro qUe nao havia que hesitar: imedia
tamente adoeri. 0 meu numero de socio 
mostra que, sem ser dos fundadores - e nao 
o ·podia ter sido, por nao conhecer entao os 
promotores da cria!;ao do Clube - fui dos pri
meiros aderentes. E tr.atei de comparect'r 
as reunifies semanais. Assim aparece a pri
meira sede que eu Ihe conheci, e qUe crew 
tel' side a primeira que 0 Clube utilizou: tra
tava-se duma sala emprestada dum prenio 
da Rua da Madalena, na esquina para a Rua 
da Betesga. Sala apertada, onde a volta 
duma grande mesa mal havia espa!;o para 
se disporem os «carol as) das primeiras horas, 
uns, felizmente, continuando hoje em activi
dade, eo a oferecer a sua carolice ao Clube, 
outros, como 0 saudoso Eng.o Aurelio Marcos 
Pereir.a, ja desaparecidos do nosso convivin. 
Era urna sobreloja de tectos pouco altos, mas 
foi 0 principio ... 

Dai passou-se a urna nova serle na Rua 
da Palma, em edificio do quarteirao onde 
existiu 0 Teatro Apolo, quarteirao que veio 
a ser apressadamente demolido, a fim de, no 
ano 2000, se proceder a urbaniza!;a.o do local. 
que entretanto constitui hoje a majestosa prac;.l 
onde campeia na aberra!;ao citadina que e a 
tao decantada cap-ela da Senhora da Sailcie, 
defenddda com unhas e dentes pelos saudo
sistas da Lisboa antiga e pelo fado piegas. 
Coabitavamos entao - nOs, 0 Clube, enten
da-se - com 0 Clube dos Ca!;adores Portu
gueses, que gentilmente nos cedeu uma sala 
mais vasta que a anterior, e mais elevad<l, 
vista que se situava num prirneiro :mdar 
alto. Come!;ava, pais, a nossa ascensao, que 
se veio a acentuar quando, POI' fOT!;a da 
rerenda urbaniza!;ao '8celerada, houve que 
evacuar 0 local 

EntTetanto, o· Clube tinha-se desenvolv:do, 
havia ultrapassado a fase em que a mol' 
talidade inf.antil mais faz sentir a sua acc;ao 
devastadora, e adquirira direitos de arraial. 
E entao pade, pela vez primeira, pensar-se 
em tel' sede propria, pondo cobro as coabi
ta!;Oes so toleraveis a titulo p1'ecario 'ou em 
situacOes de absoluta carencia, felizmenle 
ultrapassadas: assim viemos parar ao edi
Cicio onde hoje nos encontramos, dando 1I0VO 

salto em altur·a que nos elevou a urn ter
ceiro andar. Enf.im, tinhamos a nossa casa, 
se bern que aos (caroIas) da epoca f.)Sse 
urn .tanto penoso ascender ao seu Olimpo 
filatelico, uma vez que, quanta a ascensor, 
56 0 das pernas,.. A importancia de ser 

serio (ou honesto, nao sei bern) - como dida 
Oscar Wilde - e a importancia de tel' uma 
sede - dizemos nos - concor.reram poderosa
mente para que 0 Clube conhecesse entao 
a sua consolidacao definitiva, e firmasse a 
sua posi!;ao, nao so no meio filatelico na
cion ai, em que se tornou elemento prepon
derante, como no internacional. 

Mas a ascensao nao havia terminado ainda, 
pois, pOI' urn feliz con junto de circunstancias, 
veio a ser possivel, sem sair do predio, 
atender os queixurnes dos pacientes «carolas» 
a quem a subida ·a pe dos tres andares altos 
de entao deixava a deitar os bores pela boca, 
mediante a transferencia agora para 0 quinto 
andar do mesmo edificio, entretanto alteado 
com mais tres pisos, para habita!;ao dividida 
em aten!;ao as eonveniencias do Clube, agora 
servido - oh delieia das delicias! - por urn 
elevador djl~ueles que nem sequel' falham 
pOI' as pessoas se esquecerem de feehar as 
portas! ... 

Assim tinha terminado - ao menos POI' 
ora, claro - a progressiva ascensao do Clube, 
que esta na origem do titulo desta des pre
tensiosa cronica: Cada vez mais alto!-<l que, 
como prometido, se refere, nao a uma apo· 
logia do Clube, mas a coordenada geogrlificfl 
de altitude em que ele se tern vindo a ~itllar 
atravEs do tempo. Embora seja verdade que 
se poderia estabeleeer uma eorrela!;ao es
treit.a entre esse ·aumento na altitude e 0 
aumento na latitude - jogando agora com as 
ambiguidades da nossa nomenclatura geogTil
fica - da expansao alcancada pelo nosso 
Clube. Mas a descricao deste Ultimo aumento 
deixo-a eu a cargo de quem com mais conhe
cimento de causa e mais documentad'amente a 
possa fazel', neste momento consignando app.
nas, par·a remate, urn aceno de amizade 
aqueles eons6cios e amigos que acompanhal'am 
o Clube desde a sobreloja dos primeiros tem
pos, e aos que se Ihes juntaram ate ao 
quinto andar de hoje, e urn pensamento de 
comovida saudade para aqueles que, entrE
tanto, na senda do destino eomurn, tern vindo 
a fiear pelo caminho. 

EDUARDO G. LUIZI. 
== ..... tIfIIwI/IIII~".",..,,,.,,,..,tIfIIwI/IIII,,.,,,..,,,,.,,......-......... #tItIW ............... ______ ,,,,,,, =a 

IETIQUETAS DE FDSFOROS 

I Reunioes para trocas todos os sabados, 
das 17 As 19 horas, na nOSS!l sede 

Ay. llmll.nla Rail, 70-6,o-DI,o 
I LI BOA-1 
:: ....... ___ ~.,...... ____ ....... fllltllll/l/illAIW~ ___ ............................... " 
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5735 - Frederico Cristiano de Almeida Neto 
Westenfeld. Av.a Marginal, 49-r/c. Dt.o 
Lisboa. (M) Po. Fr. In. T. N. U 
60. 61. 

5736 - Ant6niu Joao da Gama Fazenda 
- Rua da Scnhora de Mercules, 
8-1.0 Dt.o, Castelo Branco. (M). Po. 
In. T. N. U. 60. 1. 10 90. Tematica 
de musica e «l';vs selos se evoca 0 

Homem» tamatica sl figuras da his
t6ria, da arte e da ciencia. 

5737 - Ant6~ic- Juaquim de Sou3a - Toma
dos-Margaride-Felgueiras. (M) . Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60. 

5738 - Joaquim Carmela CardGs;) - Rua da 
Oliveira, 15. ltvora. (M) T. C. V. 
N. U. 60. 

5739 - Ten. Cor. Mario da Cunha Torres 
Gomes - Av.a Ccnde Valbom, 67-1.0-
Lisboa. (A). T. C. V. N. U 60. 1. 
N. da C. de MO!;3mbique 93. 

5740 - Manuel dos Santos Azevedo Bran
dAo - Rua 62, n.O 19-Espinho. (A). 
Po. Fr. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 13. 
16. 21. 28 Venezuela. 90. 93. 94. 

5741 - Raul Augusto Garcia - Rua Bonitos 
Amorim-P6vua de Varzim. (M). T. 
C. V. U. 60. 

5742 - Gon!;alo Vieira d'Abreu e Lima, 
Pra!;a Pasteur, 3-7.0 Esq.o - Lisboa. 
(M). P6. Fr. In. Es. T. C l';. U. 
60. 12. 94. 

5743 - Edmund Nunes - Rua Arco do Cego, 
90-5.0 Lisboa 1. (!VI) Po. Fr. In. 
Es. T. Carimbos Mecimicos. 

5744 - Raul Carlos Martins da Silva - Rua 
Alian!;a Openi.ria, 110-4.0 F. Dt.o Lis
boa 3 - (M) Po. T. C. N. U. 60. 1 2. 
Vaticano. 

5745 - Simplicio B~~~a lv1c;nteiro - Rua 
S. Dinis; 560-2.0, Dt.o, Porto. (A) T. 
C. V. N. U. 60. 

5745 - Jose Ferreira Sirgado - Rua de Goa, 
12. Entrencame':Jto. (M). Po. Es. 
T. N. U. 60. 1. 94. 

5746 - Manuel Martins Gravata - A\,. Joa
quim Dias de Sousa Ribeiro, 79-1.0 
Esq.o, Moseavide. (M A) Po. Fr. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 13 Toda 5. 31. 90. 
93. 94. 96. 

5747 - Fernando CarloR Bette:Jcourt Garcia 
Mach.ado - Rua Man:.:el Correia, lote 

2-2.0, Esq.o, Cascais. (M) Po. In. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2 90. S4. 

5748 - Simplicio Bessa M-'jnt~iro - Rua 
S. Dinis, 560-2.0 Dt.o Porto. 

5749 - Mario Moreira de Sousa - Rua da 
Costa, 572-Ermesinde-PortO. (M). Po. 
In. T. C. N. U. 60. 1 2 5. Ocidental 
90. 91. 

5750 - Jose Ribeiro Gomes - Rua Joao 
Baptista Ribeiro, 5 - 3.0 Dt.o, Lis
boa 4 (M) Pc" Fr. F.s. T. C. V. N U. 
60. 1. 2. 10 Ocidental 16. 21. 28. 
90. 93. 94. 

5753 - Francisco Maria Burguete de Sousa 
Soares - Trav.a das Aguas Livres, 
14-1.0, Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. Te:natira dej 
Fauna. 93. 

5754 - Pedro Jose S~queira Cameliar da 
Silva - Rua do Prior, 17-2.0, Esq.o, 
Lisboa. (P). Po. Es. In. T. C V. 
N. 60. 

5755 - Antonio do Carmo Filipa - Av. 
D. Jose I, lote 12-6.0-A, Reboleira
-Amadora. T. C. V. N. U. 60 

5756 - Domingus Nunes Francisco - Rua 
General Fernando Tamagini, 14-3.0, 
Esq.o, Damaia. (P). Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 2. 5. 90 94. 

5757 - Mario Ferreira RGdrigues - Rua 
Francisco Sanch~s, 122-4.0 Lisboa. (P) 
N. U. 60. 12. 

5758 - Arq.o Jose Manuel Santiago Faria, 
Rua da Sociedade Cruz Quebradense, 

7-5/e., Dt.a, Cruz Quebrada. (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60 . Te:nas: 
Pintura, Escultura, Arq., Literatura. 
90. 

5759 - Jose Rodriguez Lan!;3 - Rua Ma
chado dos Santos, Fer rei r a do 
Alentejo. (P) Po. Es. Fr. In. T. 
C. U. 60. Tematicas de desportos. 

5760 - Vital' Sa Alves Coelho - Tr. Pinto 
Ferreira, 3-1.0, Esq.a, Lisboa, 3 T. 
C. V. l';. U. 60. Postais. Sobres
cnto:>. 

5761 - Mario Rui Antoinette Dias Teixeira, 
Rua de Angola, 283-2.0, Dt.o, Areosa. 
Porto (P) Fr. In. Po. T. N. 60. 1 2. 
FDC. Te:mi.ticas de fauna ~ flora. 
94. 

5762 - Ertg.o Fcrna.ldo Je se Coelho de 
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Aguiar Calado - Av.n Conde Valbom, 
94-6.0 Lisboa 1- (M) Po. Fr. Es. 
In. T. N. U. 60. 1. 2 3. 90. 94. 

5763 - Dr. JOS2 August" Ferreira dos San
tos. Pra!;a Rainha Santa, 5-2.0 Dt.o, 
Lisboa 5 - (M) Pr.·. Fr. In. Es. T. 
64. Blocos. FDC e Sobrescritos co
memorativos, de 1 e Angola, Tema
tica de fauna 3. 90. 

5765 - Jorge Ant6aiv da Ressurrei!;ao
Av.n P.· Bartolomeu de Gusmao, 
42-3.0, Esq.o, Damaia. (M) Fr. T. 
C. N. U. 6G. 1. 2. 93 

5766 - Alberto da Silva Fernandes - Rua 
Eng.o Vieira da Silva, 10-1.0 Dt.D , 

Lisboa 1 - (M). Es. Fr. 1.1. T. C. 
V. N. U. 60 1. Astrofilatelia. 9U 
Lollini. 

5767 - Maria de Fatima Marcelo Pereira, 
Rua Antero do Quental, 42-3.0 
Frente. Lisboa 1. (P) Es. Fr. In. T. 

-C. V. N. U. 60. 1. 15 90. 

5768 - Manuel Carlo.;; Passaro - Rua Lu
ciano Cordeiro, 94-r/c. Lisboa. (P) T 
N. U. 60. 1. 2. 3. 90 

5769 - Vitor Manuel Nunes da Silva
Rua - Capitao Afonso Pala, n.O 21, 
rIc. Li.>boa. (M) Po. N. 60. 1. 2 65 
1. 2. 

5775 - Jose Manuel Dicnisio da Rosa Fer
nandes - Rua Moreira Pinto, 4-r/c., 
Parede. (P) Po. Fr. T. N. U. 6G 
1. Rep. do Zaire. 

5776 - Ant6nio Rudrigues Eustaquio - Es
trada das Amoreiras-Nisa. (P) T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94 

5778 - Manuel Joaquim Gomes de Faria
Rua D. Diogo Pinheiro, 14-1.0, Bar
celos. (P) C. N. U. 60. 1. 

5780 - Jose Carlos Sirnoe3 Ferna!ldes - Rua 
Carlos Ribeiro, 30-1.0 Esq.o, Lisb;)a. 
(M) T. C. V. N. U. 60. 

5781 - Julio Gon!;alve3 Marques - Largo do 
Municipio, oure - (P) Po. T. C. V. 
N. U. 60. 12. 

5782 - Ant6nio Ludovico Pena - Rua Nova 
do Desterro, 7-A-5.o, Lisboa-2 - (P) 
T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

5783 - Eng.o Raul Vasco da Trindade Fer
nandes - R. Passo,s Manuel, 126-4.0 
Esq.o Lisboa - (P) Po. Fr. In. Es 
T. C. N. U. 

5784 - Carlos Alberto Alves Pimenta
s. Sirnao de Novais-Vila Nova de 
Famalicao - (IV!) Po. T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 94. 

5785 - Artur Jose d'Almeida Carvalho
R. Scarlatti, 2-2.0, Dt.o, Queluz - (M) 
P. T. C. V. N. U. 60 1. Desportos 
93. Torre'l';;. 

5786 - Manuel Fernandes Nogueira - Av.n 
Sacadura Cabral; 41-a-3.o, Lisboa-1 
- Po. Fr. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 94. 

5787 - C6nego Albano da Costa Vaz Phto 
-Castelo de Vide - (M) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Vaticano e reUgiosos. 
94. 

5788 - Luiz Manuel Costa Santos - Av .• 
Garcia, 39-1.0, Dt.o, Queluz - (P) T. 
N. U. 60. 1. 3. 

5789 - Antonio Henrique Pires da FO:l
seca Soares - R. Almirante Reis, 
205-1.0, Tavira - (M) T. C. V. N. U. 
60. 90. 94. 

5790 - Alberto de Castro Rodrigues - Av .• 
Combatentes da Grande Guerra, 50 
Viana do Castelo - (M) Po. Es. Fr. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2. 3. 90. 94. Un i
ficado de 19. 

'j791 - Joaquim Ourives Vicente - Prac~ta 
das Barrocas, 2-r/c., Dt.o, Cova da 
Piedade. (M) Po. T. N. U. 60. 1 3. 
por 1. 94. 

5792 - Jose Per-eira da Rocha - Rua Pa
dua Correia, 137-Mafamude - Vila 
Nova de Gaia. (M) Po. Fr. Es. T 
N. U. 60. 66. 1. 2. 3 90. 94. 

5793 - Mario Louren!:o Pascal - Praceta de 
Damao, 2-1.0, Esq.o, B.o Janeiro
Amadora. T. C. V. N. U. 60 

5794 - Carlos Cabrita da Encarna!;ao 
Rua D. Maria II, n.o 14-1.0 Dt.o Sei
xal- (M) Po. T. C. N. U. 60. 1 
2. 5. 30. 90. 

5795 - Jo.;;~ Manuel Laginha Mestre da 
Palma - Rua Dr. Oliveira Salazar 

" 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

(ADA VEl mAIS ALTO! 

I DR. mUAR60
1 ~RILO LUlll 

(S6clo n. '73) 
_______ ..l 

Nao, leit~r amigo - partindo do princlplO 
de que benho urn leitor, considero-o urn 
·amigo--, nao se trata de uma apologia do 
Clube, como 0 titulo podera ter feito pensa!.". 
Simplesmente, ao ser convidado a apresentar 
urn ·artigo para este numero comemorativo 
do 25.0 aniversario do Boletim do Clube Fila
telico de Portugal, riquei seriamente embara
!;ado p.erante a exiguidade do prazo marcado. 
Urn estudo de nature2)a f-ilah~lica? Para tal 
me faltaria- a competencia, e tenta-lo seria 
ousadia irri50ria, per ante os doutores na 
materia, de que, felizmente, 0 Clube e col
meia. Urn artigo sobre curiosidades fila
telicas? Sim, isso seria passivel, mas, a 
falta de assunto entre maos, haveria que 0 

seleccionar, que procurar e reunir elementos, 
que redigir - serie de operac;oes incompativel 
com a urgencia e 0 pouco tempo disponivel. 
Declinar 0 convite? Seria atitude comoda, 
mas pouco conforme com a maneira de ser 
propria, e pouco simpatica de corresponclcl' 
a uma gentileza. Entao? E se recordasse 
a evolu!;ao do Clube - de que e arauto a 
revista cujas bodas de prata se comemo
ram - -atraves das varias sedes qUe the co
nheci? Nao se .trataria de materia filatelica, 
decerto, mas nao ·d eixaria de ser urn por
menor oa historia da Filatelia do nosso Pais. 
Sem necessida-::le de consultar albuns ou oa
truogos, socorrendo-me apenas da memoria, 
eis 0 fruto dessas «arduas:t congeminac;oes. 

Provinciano desembarcado em Lisboa, para 
prosseguimento dos estudos, ·dois outros inte
resses procurei manter no novo ambiente: 0 
da educaC;ao fisica, que considerava factor 
no complemento da higiene pessoal, e 0 da 
filatelia, cujo microbio se me inoculara por 
volta dos dez anos, e nao mais me largaria. 
o problema da educa!;Ba fisica nao teve difi-

culdades : so havia a da escolha. Quanto it 
Filatelia e que foi mais dificil. Ainda no 
meu nabantino recanto, ja procurara esta
belecer relac;oes com outros filatelistas, pelo 
qu e 05 in colas oa urbe templaria, me leva
l"am a inscrever-me numa «SecC;ao de Tro
cas» de iniciativa do nosso velbo amigo 
Eladio de Santos, criada no seio do Boletim 
da sua pres1l:igiosa casa filatelica, e num 
elube fHatelico internacional com sede em 
Verviers (Belgica). Er.a este 0 «Livre
-Echange:t - elube de grande divulgaC;ao na 
epoca, que tinha entao como delegado em 
Portugal urn distinto coleccionador de posta is
-miudmos, 0 nosso consocio Engenheiro An
tonio Furtado; nele consegui correspondentes 
que 0 tempo transformou em bons amigos, e 
com alguns dos quais 0 contacto tern per
durado. Boas recorda!;oes tenho desse clullc, 
que creio t1'!r sido uma das vitimas da ul
tima gu&ta, pois poucos anos sobreviveu 
ap6s 0 termo da grande confiagraC;ao. 

Em Lisboa, nao conseguia outros contactos 
filarelicos alem dos conhecimentos individuais 
proporcionados pela tal secc;ao de trocas do 
bole·tim da Cas a Eladio. A nBa ser uma 
tentativa que recordo, com cerlo sabol' ane
dotico. Tratou-se da iniciativa dum senhor 
belga, tambem consocio daquele L. E., que, 
numa estadia em Lisboa, resolveu congregar 
as demais consocios num nueleo local daquele 
elube. E va de convocar uns cons6oios para 
uma primeira reuniao, conferindo-lbes, desde 
logo, cargos pomposos: presioente, vice-pre
sidente, secretario, ate ·tesoureiro!... Mas deu 
certo: no dia ·apra2Jado, no velho «Chave de 
Ouro», la estavamos todos ou quase todos as 
convocados. Achamos pi,ada it ideia, Clia
ram-se algumas relac;lIes, mas e claro que 
a coisa nao passou do circulo restrito em 
que nascera. 



. ~. 
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BOLETIM DO CLOSE FlLAn:t.ICO bE PORTUGAL ---mos repetir as palavras de outros, so-
bre a historia do Clube Filah~lico de 
Portubal e desta revista, notavelmente 
fixadas, num dos primeiros e num 
dos ultimos artigos deste numero, assi
nados, respectiva e felizmente, pelo 
mais novo e por um dos mais antigos 
dos nossos colaboradores, no Clube 
e na revista: 0 Dr. Eduardo Grilo 
Luizi e 0 Dr. Antonio de Almeida Fi
gueiredo. 

Ja que falamos nestes, e se temos 
que acrescentar algo, seja para deixar 
aqui dito que, em vinte anos de pre-

• sidencia da Direc~ao do Clube e em 
iguais anos de direc~ao desta revista, 

.. nUl}ca tivemos nenhum conflito, nem 
I sequer discussao, com qualquer dos 

nossos colaboradores, sendo certo que 
dois deles ainda sao da primeira hora. 
~ um orgulho que raro se pode es
·crever ... 

E, fechando esta pagina, nos, que 
sentimos que estamos prestes a chegar 
ao fim, s6 formulamos 0 voto de que 
o Clube e a revista cada vez sejam 
maiores e melhores, de maneira a 
contribuirem, cada vez mais, para a 
valoriza~ao e 0 prestigio dos seus 
associados e, portanto, da Filatelia 
portuguesa. 

4:_~,..,.." ........................................................... """,."""",."tIfIItIIIIII#"""""'~" 
l ' I Notas Filatelicas I 
I por Paulo Sa Machado I 
I Pedldol: I 
I RUB Oirelta das Camplnar, 33 I 
I PORTO CUlta 35$00 I 
I ~ 
.~ ______ .,.."",..,.,,-.... ~~----~r 

r--col::;:':;S:i:.-;;;'-N:~;:-U;id:';~i Gra"as l sua jllventude (1951-1971) as N. U. sio a l1nlca I I UN IT E D N AT ION S Adminlstra"io Postal onde os selos podem ser adqul- I 
I 6 c ridos a pre"os multo razol\vels e, portanto, pode flcll- I 

I 
mente consegulr-se 0 pals completo. 
o. temas que conslituem os selos das N. U. sio Inspl- I 
rado. nos grandes problemas da Hamanidade. Por con- I 
sequ~ncla, estes temas sio representados por sfmboloa I 

I e com um graflsmo a mil1de nio figurativ~ por IS80 I 
I mesmo, preclaamente 0 que constltul a origlnalldade 
I dos Reus selo •. 

I A A P N U (Assocla"io Postal du Na"oea Unldas) ~ a 
unlca admlnlstra"io que emlte aelos em duas moedas I 

I diferentes (Dolares e Francos Suf"os). 'I' 
I • Sollclte as nos us llstaa de pre"os de selos e I\lbuns I 
I N AT ION SUN IE S das N. U., que envlamos gratultamente. 

I 
• Tamb~m, se desejar, poderl\ receber no futuro as I 

nossas emlssoes de BelcH daa N. U. 
I ESCREYA·NOS HOJE MESMO SOLICITANOO OETALHES 

I FILATELIA eUGENIO LLACH, 8. L. II 

I 
Distribuldores exclusivos para Espanha 

l Av. GenerallBBimo, 4 8 9 Barcelona, 15 - Espanha I 
n......... .. -- w ___ ~ .... ......., ............... ~ ____________ ... ~..,.."".".,.,."".,.----".".,.~,."".,.,."".",-~,..I: 
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- Almodovar - (M) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 

lil96 - Arq.D Antonic Ferreira da Silva 
Janeiro - Av." Jciio Crisostomo, 60-
1.0 28. Vaticano. Noruega. Dina
marca 90. 94. 

5797 - Armando de Jesus Nev~s - Rua de 
Marvila, 106-Pc-rta-D, Lisboa - (M) 
N. U. 60. 

5798 - Joiio Nuno Fernandes Miranda da 
Silva Monteiro - Rua Vasco da 
Garna, n.O 10-1.0, Dt.o, Linda-A-Velha. 
(P) Po. T. C. V. N. U. 60 1 2. 3. 
93. 

5800 - Antonio Carlos Contreiras da Fon
seca - Rua Afonso Lopes Vieira, 23-
ric., Esq.o, Lisboa 5. (M) Po. Es. Fr. 
In. T. C. N. U. 60. 1 2 19. Tema 
Europa 94. Hevia. Critikian . 

5801- Jaime Monteiro de Carvalho ~ Silva 
- Rua C, n.O 17-3.0 , Celas, Coimbra 
(P) T. C. N. U. 60. 1. 2 Carimbos de 
1.0 dia de circula!;ao. 

5802 - Paulo Alberto Carvalho Gome.:;
Rua Aleixo Ribeiro, 12-1.0 , Dt.o, Ama
dora (P) T. C. N. U. 60. 2. 93 

5803 - Carlos Manuel Correia dos Sant.Js 
Pato-Mourisca do Vouga. (M) Po. 
Fr. In. T. C. V. N. U 60. 1. 2. 3. 

5804 - Mario Jorge Azevedo Ferreira - Rua 
do Amial 346-2.0 Porto. (M) T. U. 
60. 1. 2. Classic os, 93. 

5806 - Francisco Jose de Pina Faria Seixas 
- R. S. Franciscv de Xavier, 118-
-Bairro do Restelo, Lisboa - (M) Fr. 
In. T. U. 60. 3. Tematicas de fauna 
e flora. 

5807 - Fernando Manuel de Oliveira S~rra 
- Rua Molnhe:; 22-A-Algueirao. 

5808 - Ricardo Antoniv Pinto Correia
Rua Alrr.eida Garrett, lote 18-7.0 
7.0 F. Odivelas - (M) In. Fr. T. C. 
N. U. 60. 12. Tematicas de fauna, 
flora; pintura. 90. 94. 

5809 - Joao Carlos Gomes Correia da Silva 
- Monte Abraao; lote 201-5.0 Dt.o 
Queluz Ocidental- (M) Po. Es. T. 

60. 3. Colecciona 60. Nl. 60. U da 
Polonia. 13 Te:m'ltica de pintura. 94. 

5810 - Prof." Maria Elizete Ferreira-Santo 
Andre - Ma.lgualde. (P) Po. Fr. In. 
T. FDC. 

5812 - Dr. Julio de Montalvao Machado
Largo da Madalena, Chaves. T. C. 
N. 60. 1. 2. 93. 94. 

5813 - Mario Hermegildo Greaves de Men
don<;a Santos - Rua do Raimundo, 
25, Evora. (P) 60. U. 

5814 - Antonio Alberto Ferna:ldes de Sousa 
- Av .• da Fran!;a, 249-3.0 Esq.o Porto 
(M) T. C. V. :N. U. 6e.. 1 2. Te:naticas 
de pintura, escultura, C. Ferro, pon
tes, barragens, barces. 90. 93. Lol
lini. Maestros. 

5816 - Joao Mario Madeira Pargana - Bon
fim; 15-1.0 A-Portalegre - (P) Po. T. 
C. N . 60. l. 2. 15. 94 

5817 - Carlos Manuel da Costa Correia
- R. Prof. Joaquim Fonte.>, 16-1.0 Esq.o 

Agualva, Cacem - (M) Po. Fr. T. U. 
60. 1. 2. 10. 16. 19. 21 . 24 90. 93. 94. 

5818 - Alfredo Rui de Oliveira - Rua Can
dido dos Reis, 58-1.0 Esq.o Amadora. 
(P) Po. Fr. In. T. 60. U. 

5819 - Carlos Joaquim Lopes de Sousa
Largo Conde de Ferreira, 2-4.0 Dt.o, 
Almada - (M) Po. T. C. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

5820 - Hernani Augusto Gomes do Amaral 
Xavier - Rua Gil Vicente, Iote 1-1.0 

Esq.o, Parede - (P) Po. Fr. In. Jt. 
Es. T. C. U. 60. 1. 2 10 16. 19. 21; 
60. N de 1. 2. (a partir de 1970) 
90. 94. 

5821- Prof. Ant6nio Jose Carvalho Gui
maraes - Apartado 27 - Rua Alves 
Ro!;adas, Vila Nova de Famalicao 
- (A em 1) (M em 2) Po. Fr. In. 
Latim. Es. T. C. N. 60. I 2. 60. NU. 
10. Sue cia. Finlandia. 90. 93. 

5822 - Jose Marques Paulo - Rua Mestre 
Francisco Elias; 6-1.0 , Dt.o, Caldas da 
Rainha - (P) Pt'. Fr. T. N. U. 60. 
1 . • 2. Fauna e Descobridores. 94. 
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5824 - Ant6nio Ma:lUel Curreia Farillha
Av.n Ant6nio Serpa, 40-4.0 Lisboa 
(P) Fr. T. N. U. 60. 1. 3 

5825 - Jose M0!1teiro Barata - Rua Ricard:l 
Jorge, 9-2.0 , Esq.o (P) Po. Fr. In. 
T. C. N. 6G. Terna: Guerra de 1914/ 
18. 90. 

ACORES 

5764 - Carlos Manuel de SClsa Teixeira
B.o Cap. Moreira de Carvalho, n.O 1, 
Horta-Faial - (P) Po. Fr. In. T. C. 
U. 60. Te:naticos de · 3. 

ANGOLA 

5714 - Arnalda Gomes da Costa Oliveira
C. P. 83-Lobito - (M) In. Fr. Es. 
Po. T. C. V. N. U. 6G 1. 2. Japao 
93. 94. 

5751- Eliseu Rodrig'Jes Gaspar - C. P. 17-
Vila Artur de Paiva - (P) Po. C. 
N . 60. 1. 2. Natal d: 3. 94. 

5752 - Manuel C:.Js t6dio de Magalhaes
C. P. 248 - Nova Lisboa - (A) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 90 94. 

5770 - Damiao Jose Ribeiro - J . A. E. A. 
Cazombo, Zambeze - (P) Po. T. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

5773 - Jos~ Elisario Amaro Ruaz - C. P. 
,261 - Silva Perto - (P) T. C. V. 

N. 60. 1. 2. 94. 

5774 - Hernant Viaaa de AI:neida - C. P. 
261 - Silva Porto - (M) Po. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1 2 94. 

5811 - Cesar Quaresma - Rua Almirante 
Gago Ccutinho - C. P. 161- Luso
Moxicc (P) Po. T . C. N. U. 60. 1 2 
93. 

5815 - Carlo3 Alberto Grilo Pascoal - Rua 
Sociedade de Geografia, n.O 42, 
Luanda. 

Z' 

TIMOR 

5799 - Ta:n QUim Nhi - Casa CC'mercial de 
Tam Kcng Ting, Viqueque, (M) P o. 
Chines. T. C. V. N. U. 60 

BRASIL 

5805 - Anisio Borges Filho - Rua Des. Jose 
Peregrina, 242-58.000, Joao Pessoa 
Para!ba - T. 60. N. U. 70. 72. 

AFRICA DO SUL 

5771 - J orge Filipe Gc m;a\ves - 21 Rhodes 
Court-Rhodesfield Kempton Park 
Po. In. 

5772 - Vitor Viana - 7, 23.- Road-Malvern
-Johannesburg. 

BULGARIA 

5729 - Petar Niko\.jv POp Jv. - P . O. Box 
60. - Sofia - Fr. AI. T . U. 60. 61 
62. 3. 90. 

CHESCOSLOVAQUIA 

5779 - Vaclav Dolansky - Hrbitovnf 155, 
Cesky Kru:n!ev - TC. In. 6G. 1. 
fauna . 90. 96. 

PAQUISTAO 

5717 - Ch. Ishfaq. Ahmad 
Philatelic l'IewS». 
Quetta. In. T. 60. 

Editor «The 
Post Box 131; 
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I e OS RUBsla, Po16nla, Checollov4qula I 
e Hungrla, em aerleo completas I novas e Daadas. I 

I Combinar primeiro I 
I A. SILVA II 
I R. Polall, 8. Benlo, 89·4.· LlSBOA·2 I 

Telelone 678818 das 19 bor .. em dian I. 
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BOLfTIM DO CLUBf rlLAIEliCO Df PORtUGAL 
IANO xxv DEZEMBAO DE 1971 N.D 24& I 

F'\ 25.0 --11. ~. ~I V ._ .Y'LntlJersarto ao 

« Boletim do Clube Filatelico de Portugal » 

I P.I 0 . 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO I 
Os nossos queridos leitores decerto 

vao ler, comerrando por esta primeira, 
pagina a pagina, todos os excelentes 
artigos deste numero comemorativo 
do 25.0 aniversario da nossa revista, 
que laboriosamente vimos dirigindo hi! 
vinte anos. 

Nos encontramo - nos em posirrao 

completamente inversa, pois que, ao 
escrevermos estas poucas linhas, ja 
lemos e conhecemos e muito aprecia
mos, todos os artigos dos nossos ilus
tres e tambem queridos colaboradores. 

E, se nao podemos esc rever os ar
tigos eruditos com que muitos deles 
nos obsequiaram, tambem na9 P9_d~--

, 
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eef);sta mensal, enf)iada a todos 6S stlcios do Clube Pilatillco de Portugal 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORE5 PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.o-Dt.o (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936 

CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-~ - PORTUGAL 
EXPEDIENTE - Terljas e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sAbados, das 16 as 20 horas 

CAT EGO RIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZAC;Ao 
Continente (excelto Lisboa , Concelnos limUro/es), lillas e Prof)inc;as U/tramarinas.-

Correspondentes • • 100$00 por ana au equivalente em moeda local 
Jdniores. • • • • • 50$00 par ana 

Brasil • • • • • • • • • Cr. 6., par ana 
Espanna. • • • • . • • • • •• 60 Pesetas, par ana 
Outros paises • • • • • • • •• U. S. $2,00., por ana 

LISBOA e Concelhos limftrofes - Efectivos • •• 15$00 par mes; Juniores. •• 7$50 por m~s 
PAG\MENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, D1NHEIRO OU SELOS NOVOS 

EM CURSO. sAo SOCIOS JUNIORES os MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - F~lix da Costa IIha. 
ARGANIL - Manuel Jos~ do RosArio Casta-

nheira. 
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes 

- Rua de Paio Galviio, 26. 
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 

Pereira de Brito. 
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia-Rua Castilho, 57-Ponta Delgada. 
CABO VERDE - Joio de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

. MADEIRA - M. M. Louren\io de Gouveia -
Cain Postal 456 - Funchal. 

I 
I 

FUNCHAL - Eng.- D. Maria Elisa Basto Ma
chado - Apartado, 495. 

S. TOMt - Aprlgio Ant6.1io Malveiro
Secretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S. Tome. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli, 
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nery da 
Costa, Pralja dos JacarandAs, 15/203-
(ZC-20). 
S. Paulo - Dr. Heitor Fenicio, Caixa Pos
tal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa 
Postal, 30680 01000; Americo Tozzini
Caixa Postal 5398. 

U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911, IS th 
Avenue, GL. 5-11144, Sacramento, 20. Ca· 
lif6rnia. 

7;em 50 contos? 
7;em 25 contos? 
2)ispoe de Dulra quaHlia? 

Adquira em comproprledada 
as fracc;6es dos pre d i 0 s 
que construimos em regime 
de propriedade horizontal 

Compre 

apartamentos 

em 

J. PIMENTA SARL 

e tera 

u m bom rendimento 

I n f 0 • m a ~:i e , 

J. PIMENTA, s. A. R. L. 
LIS BOA - Pro Muqull dl Pambal, 60 - Tilif. 46843147848 
QUE L U Z - Edlflela lade: R. Ant6nla Enl', 26 - Tellf. 862021 /2 

Locals de constru~io e venda de propriedades 

CASCAIS - PAQO DE ARCOS .. LlSBOA - REBOLEIRA 



NA CIDADE 

NA ESTRADA 

I 
-- " FORA DA ESTRADA 

~, '.' 
• • UM PNEU PARA CADA SERVICO • PARA SERVI<;:OS ESPECIAIS, CONSULTE -NOS 
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