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Os comerciantes de splos postais 
que possuem grandes existencias, 
apreciarao - assim 0 cremos - as se
guintes vantagens. ao venderem a sua 
mercadoria a H. E. HARRIS & C.o 
de Boston: 

Segunda I Ao vender-nos, V. 
goza de uma garantia absoluta. A nos
sa reputa{:ao, pela lisura em qualquer 
neg6cio que fazemos, e universal men
te conhecida. A pedido, teremos muito 
prazer em dar referencias, no seu Pais 
ou paises visinhos ao seu. Os nossos 
dep6sitos (no First National Bank, Na
tional Shawmut Bank and Webster 
& Atlas Bank, todos Bancos de Boston, 
os quais aproveitamos esta ocasiao, 
para citar como referencia) sio bas
lanle grandes para pagar compras de 
qualquer volume. Por conseguinte V. 
nao corre risco algum, em receber 0 

Beu dinheiro, nem sofre qualquer alra
zo, quando enviar selos por mar, para 
H. E. HARRIS & C.o. 

Terceira: N6s fazemos tudo 0 

que esta ao nosso alcance, para tratar 
com os nossos correspondentes. num 
ambiente de cooperacao amistosa. 
Acusaremos 0 recebimento da vossa 
correspondencia e ofertas com a maior 
brevidade. Os mostruarios - se V. os 
tiver - serao cuidadosamente tratados 
e devolvidos a V. sem risco algum e a 
expensas nossas. 0 que especialmente 
apreciam os nossos correspondentes 
no estrangeiro e a nossa forma de fa
zer os pagamentos com rapidez: cor
rente mente por correio aereo, mas 
tambem a pedido do interessado, por 
telegrama. 

fNVlf-NVS A SUA lISTA 
[)f Vff~TAS 

Aclualmente desejamos comprar, 
em especial, em grandes quantidades, 
tada a especie de selos em pacotes, 
series complelas e selos soItos. 

Para 0 nosso comercio a retalho, 
tambem' desejamos comprar quantida
des menores de series do mais alto 
valor. 

Porlanto agradar-nos-ia que V. nos 
envia!!se uma lista detalhada do que 
V. tem para vender, ou se prefere, um 
mostruario. (Pedimos 0 favor de nos 
nao enviar selos a escolha, a menos 
que 0 solicitemos especial mente. Man
de-nos, primeiro, 96 a lista de ofertas). 

Rogamos-Ihe tambem que nao dei
xe de mencionar 0 pre{:o e a quanti
dade disponfvel de cad a um, eo nome 
do catAlogo cujos numeros V. usa. 
. Muito Ihe agradecemos que nos 

marque os pre{:os mais baixo possl
vel, pois desta forma podemos fazer 
pedidos maiores e com mais frequen
cia. 

Envle-nos a sua IIsta de ofertas, hoie mesmo 

H. E. HARRIS & 0.° 
A casCi jilatilica. ma.is importa.ntll dOB EBtadoll Unido6 da America. 

Sl() - Massi .. :husseH Ave. -l3osloo - Mass. - U. S. A. 
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Brevemenle come~aremos a publica~ao dos 
livros filahmcos que se encolltram no Club, it 
disposi~ao dos S6cios que os queiram consultar. 

* ,. ,. 

Durante 0 mes de Fevereiro, {oram rece
bidas as seguintes publica~oes : 

Portugal 

L1SBOA-Circular de Janeiro da M. P.
o Filatelista, N.o 69. 

Espanha 

PAMPLONA -El Eco Filatdlico, N.oS 19 
e 20 (por assinatura). 

Brasil 

RIO DE JANEIRO - Brasil Filatelico, 
Dezembro de 1945. 

• ,. ,. 

Pedimos e agradeeemos aos S6ciQS a ees
sao de exemplares de livros, broehuras, catli
logos, etc., com destino it Biblioteca do Club, 
em organiza~ao. 

o CLUB COMUNICA .•• 
= Que todas as eompras efeetuadas pelos s6-

cios, por interm~dio do Club, nas Casas Ela
dio de Santos e A. Lapa, Ld.a, beneficiarao 
de importantes descontos. 

= Que todos os s6cios devem enviar para 0 
Club duas fotografias, tipo "passe», para os 
cartoes de identidade. 

= Que estao em distribui~ao, mediante 0 paga
mento de Esc, 2$50, os exemplares dOl> Esta
tutos do Club, que podem ser pedidos ao 
cobrador, 

Re~resenta[ao e ~ro~aganda lIIat~II[a 
Jese (;!odri€e [)ias ferreira 

Tesoureiro do Club Filat~lico de Portugal 

Rua Da.nasceno Monteiro. 23 r ic 
LISBOA - Portugal 

AOS FILATELISTAS 
Compro, troeo e venda com coleceionadores 
adiantados. Preferencia aereos novos ou usados 

4. EV(;!GfS E(;!ITV 
Rua Heliodoro Salgado, 1-E - BARREIRO ' 

Portugal 

Lemos em «L'Echo de la Timbro
logie» uma notlcia assds curiosa e 
que nao queremos dei.rar de registar 
nestas cO/llnas. 

Quando da guerra de 1914-1918, os 
serl'i~os secretos ing/eses imprimi
ram para ocorrer as necessidades dos 
SellS al!entes, selos falsos alemais do 
/ipo «Germania». 

Como as mesmas causas provo
caram sempre os mesmos efeitos, no 
decurso da ultima guerra mundial 0 
«Intelligence SeTl'ice" fez imprimir 
selos de 3 e 12 pfs" com a efigie de 
Hitler, das cores, respectivamente, 
castanho e carmin, tambem para usa 
privativo dos seus agentes. 

Embora as dlferen~as entre os se
If)s autentic(Js e os falsos sejam sen
siveis, a semelhan~a e suficiente para 
iludir a boa-fe dos incautos. 

Com 0 fim de co/acar os sellS 
agentes a coberto de todas as criti
cas, a Administro(]ao Geral dos Cor
reios franceses proibiu, jd hd tempo, 
ao seu pessoal de fazer parte de 
quaisquer associo{Joes filatelicas. 

Esta proibi(]ao acaba de ser revo
gada, sllbsistindo apenas, e com pe
sadas mllltas para os in/ractores, 
para a aquisi~ao em condi~oes irre
gulares, de reimpressoes, ou de bene
ficiarem, por qllalqller forma, dos 
servi~os prestados. 

Em 23 e 24 de PeIJereiro ultimo, 
rea/izou-se em Olten (Sllissa) lim con
gresso internacional de filatelia, pro
movido pelo fnternationaler Philete
listenclllb Schweizer/and e durante 0 
qual esta associa(]ao festejou 0 seu 
9. 0 aniversdrio. .. 

NAO VENDA SELOS DE CATE
GORIA SEM NOS CONSUL TAR 

() 

Mercado Filatelico 
do Norte de Portugal 
Rua de Santo Ant6nio, 190-2,0 
End. tel egrafico: "SANTER)) 
Tel. 4070 P. B. X.-PORTO 

D;spoe dumB orgBn;zB«;Bo que 
Ihe perm;te pBgBr 80S me/ho

res pre«;os BS bOBS pe«;BS de 
PortugBI, Col6n;Bs e BrBsii : : 

Pe~a urn numero g r atuito da revi s ta 
MERCADO FILATELICO 

({,'onclusao da 'J1Ll.gina 14) ~ 
" IH 

pois uma colec~ao de selos, com bons exem
pIa res perfeitos, tern sempre valor, cuja eota
~ao tern subido sempre. E' pois urna forma de 
capitaliza~ao, lenta, a longo prazo. 

Com uma colec~ao de selos, aprende-se a 
ordenar, a catalogar, a criar habitos de disci
plina, dominio de nervos, serenidade, con he
cem-se regioes de sonho, paises longfnquos, 
cidades lindas, que se na~ fossem os selos, 
nunca os poderiamos analizar de perto. A me
nos que se seja milionario e com gosto para 
viagens. 

Ha que desenvolver no nosso Pais, 0 gosto 
pela filatelia, criando novos adeptos por meio 
de propaganda intensa, directa e bern orientada, 
(azendo mais exposi~oes de earacter regional, 
nacional e ate internacional, abrindo eurflos de 
ensino tecnico, fomentando 0 coleecionamento 
com pr~mios pecuniarios ou arUstieos, abrindo 
as vitrinas das exposi~oes a todos, novos e ' 
velhos coleccionadores, adiantados ou princi
piantes, fazendo palestras e conferencias atra
ves da Imprensa e cia Radio . 

Crie-se enfim uma Filatelia Nacional, que 
n08 honre como Pais civilizado, 
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'RAnSeREYE 
o gosto pela Pilatelia 

Por JOAO TAVARES 

if. 
MBORA a filatelia seja uma arte-ciencia 

das mais completas, pois abrange lodos 
os sectores da cultura , ainda ha, infe
lizmente, no nosso Pais quem desco
nheea 0 seu valor como meio de pro
paganda nacional e internacional e ate 

como disseminaeao cultural e artistica. Como 
live ocasiao de ler numa revi s ta espanhola da 
especialidade, a hist6ria futura sera feita a 
base da filatelia. Assim como hoje se constroi 
a hist6ria antiga peJos difer entes objeclos, 
moedas e inscrieoes encontrados enterrados 
ou em velhos tumulos, amanha, sera a filatelia 
a fonte inesgotavel e perene, ond e os invesli
gad ores irao beber todos os conhecimentos 
necessarios a forma~ao da futura hisl6ria a 
escrever depois da luta que ora ensanguentou 
o mundo, e ainda hoje, em alguns lad os, 0 

tinge de pUJ·pura. 
Serao,como as moedas, tcstemunhos auten

ticos duma civiliza~ao que evoluiu rapidamente 
e tao rapido que nem leve tempo para vedficar 
que caminhava a passos largos para a heca
tombe. 

Mas tudo quanta de bom existiu durante 
essa civilizaeao, e a guelTa implacavel devas
tou, tinha sido fielmente trans mitido aos selos, 
que ficarao, como marcos, a tes temunhar impe
rech·elmente, 0 que foi a Europa em meados 
do seculo XX. 

Todos os grandes acontccimenlos, desco
bertas eientificas, comemora~oes e inventos, 
auxilios estaduais ou particulares, se encon
tram devidamente documentados e cronologi
cameote arrumados numa colcceao de sillos. 

Pena e que a Filatelia Nacional e~teja ainda 
pouco desenvolvida, e quase s6 conhecida de 
alguns portugueses mais ou menos cuitos , que 
se dedicam ao grande prazer de coleccionar 
aqueles pedacinhos de papel de cores variega
das, motivos varios e denteados diversos. 

o portugues. de uma maneil·a geral, pre
fere estar hOlas seguidas num mau ambiente 
de cafe, discutindo, criando inimizades e em
brutecendo, que em sua casa, sossegadamente, 
entretendo-se a ler, educando 0 espirito, ou .•. 
coleccionando selos, aprendendo desta forma 
a hist6ria e geografia universais, ja para nao 
falar em flora e fauna e em muitos outros 
campos de cuitura. 

«UNIVERSO)) N.o 2, de 18-6-1945 

Nesta sec9Bo transcreveremos 
quaisquer assuntos que, merce do 
seu interesse, seiam considerados 
dig nos de arquivo nas co/unas 
deste Boletim. 

Faremos a transcri9Bo dos ar
tigos publicados pelo nosso Club, 
na Rev is t a c: U N I V E R S 0 ~ e na 
nossa circular mensal distribuida a 
todos os socios. 

Paises ha, em que a densidade filatelica em 
rclaeao a populaeao, e enorll1e. Ainda hA POUCI> 

te mpo, - claro esta , antes desta guerra - esta 
densidade era de 15 % na cidade de Bruxelas 
- Belgica (superior a 20.000 coleccionadores} 
com cerca de 60 ca sa ~ comerciais s6 de selos, 
para as suas necessidades. 

Em Paris, existiam mais de 200 casas 
oomerciais, fora os vpndedores ambulantes e 
revendedores nao estabelecidos. 

Is to para nao falar nas Americas onde os 
filaleli s tas se conta m por mil hoes e as lojas 
por milhare!'. 

E, ocorre-nos perguntar: Em Portugal?" 
Que eu saiba, existem pouco mais de uma 

duzia de lojistas, es palhados pelo Continente e· 
quanto a coleccionadores , . , nada posso infor
mar por falta de elementos, das tao {aladas 
estatf s ticas. 

Creie no entanlo, que nao chegaremos a 
urn milhar. 

Seria ate interessante que se fizesse um 
recenseamenlo filateJico a fim de se apurar 
quantos individuos se dedicam em Portugal a 
este tao uti I como vantnjoso entretenimento, a 
fim de podermos avaliar ale que ponto VaG as 
nOssas preferencias de cultura, e comparar a. 
nossa densidade filatelica com a estrangeira. 

Uma outra faceta da vantagem do coleceio
namenlo filatelico, e 0 facto de 5e ir amea- . 
Ihando, nao 56 conhecimentos de ordem vAria 
no campo cultural, como no campo material, 

(Gonclue na pagina 15) 

Pagi1la 14 • E()LI:TIM ()() CLUE flL4.TfLlC() ()I: J>()~TUC34.L • Nit/nero 2 

l~t~llIElrll~'1 I~t~ t[lll~l~ 1~lIllA\ lrltlll[t[t~ I~IE l~t~lllrl~f~ill 

ANO 1-1946 
Di11'8dor: tEng. 0 ~)jQrcos PeV'eiV'G 

1EJi~o?: ' .DOO 1 G II/Cil res 
FEVEREIRO-N.O 2 

RedaCIJ~o e Adm!nfslrsQDa: RUB das Mouros, 32, 3.°-01. 0 
- LIS BOA • CompoS!Qao a Impressilo:' EmpreSB Gr61!ca dB Monlemor-a-Hovo, Lld.a 

.-

PORQUE NAO SE FUNDA 
UM GRUPO FILATELICO?! 

Em Fevereiro corrente, lemos num diario da capital uma local, com 0 
titulo acima, em que 0 seu autor alvitrava a cria~ao de uma associa~ao fila
teHca. para a troca. venda, compra e exposi~ao de colec90es e intercambio 
com outras associa~oes "eongeneres nacionais e estrangeiras. 

Como nos competia. dirigimo-nos imediatamente ao autor do referido 
artigo, dando-Ihe a conhecer a existencia do nosso Club, convidando-o a ins
crever-se como socia e ate a procurar-nos, para nos ajudar a vencer os obsta
culos que se nos tem deparado no caminho que tra9amos ao fundar 0 Club, 
uma vez que este Senhor se prontificava a angariar socios para um Club 
que, dizia, ia tentar fundar. 

Entretanto, e como ainda estamos aguardando noticias deste filatelista, 
lembramo-nos de focar mais uma vez a falta de estimulo que as entidades 
oficiais - no final as mais directamente interessadas - tem dado it forl11a~ao 
de organiza90es deste genero. 

Porque nao contribue 0 Estado para a criayao de nucleos filatelicos, 
como quase todos os outros Paises do Mundo? 

Quando se criam nas escolas e liceus, aulas de filatelia, como foi feito 
ha pouco na U ni versidade americana de Cleveland? 

Porque nao dispende 0 Ministerio da Educay30 Nacional, entidade a 
quem esta sujeita a filatelia, uma verba anual para a instalayao de associa-
90es filatelicas, cria9aO de museus, fomento de exposi90es, etc., etc.? 

E justamente porque este auxilio se nao verifica, que 0 nosso Club, 
unico existente no Pais, ainda nao e conhecido de todos os portugueses reIa
cionad08 com esta Arte-Ciencia. Dentro de pouco tempo, verificaremos que 
a nossa marcha ao lado dos outros paises cultos, sera tao lenta, que nem 
com 0 maior esfOr90 sobrehumano conseguiremos acompanhar, pelo l11en08 
de perto, 0 mais atrasado de todos. 
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lista dos socios do Club 
1-Jollo Afonso Tavares-Rua dos Mouros, 

32.3.°, Dt.G
, Lisboa. 

2-Manuel Thomllz Rodrigues Troia-Estra
da de Benfica, 81·2.°, Lisboa. 

3-Ant6nio Borges de Brito - Rua Heliodoro 
Salgado, 1-E, Barreiro. 

4-Augusto Molder-Rua 1.° de Dezembro, 
10t-3.0, Lisboa. 

6-David Lopes dos Santos-Rua de Belem, 
48-1.°, Lisboa. 

6-Jos~ Augusto de Oliveira Seia-Lourinha. 
7-Jos~ Rodrigo Dias }<'erreira - R~a Damas

ceno Monteiro, 23-r/c, Lisboa. 
8-Daniel da Cunha Dias - Rua 1.° de Maio 

-Tavira. 
9-Dr. Joao Augusto Mimoso Rolo-Castelo 

de Vide. 
11-Ant6nio dos Santos Almeida-Rua Luiz 

Derouet, to-rIc, Lisboa. 
12-Ant6nio Luiz Grilo - Avenida Almirante 

Reis, 61-r/c, Esq.o, Lisboa. 
13-Jos~ Patrocfnio Carvalho Dias - Rua 6 de 

Setembro, Covilha. 
(Continua no prox. imo nlimero) 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Dr. Marco. Pereira - Avenida Saca

dura Cabral, 2I, I.O Esq.o, Lisboa. Troca 
Portugal, Col6nias e Estrangeiro. 

David Lope. do. Santo. - Rua de 
Belem, 48, I.e> Esq.o, Lisboa. Troca Portu
gal e Col6nias, Europa e correio aereo 
univer'ial. 

Dr. Guilherme Rodrigues 
Rua Jose Falcao, n.D 1-5." 

L1SBOA 

Troca Portugal, Co/6n;as, Ing/aterra, 
;: ranya, Su;ssa, Belg;ca e Ho/anda 

[atalogo dePoftUgal e [olonias 
SELOS-ALBUNS 
MATERIAL FILATELICO 

ELADIO DE SANTOS 

~ua de Eernardv Lima~ '11 

Telefvne '" 91'15 

LISBOA 
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A Ame~ica n·a vanguarda liiatelicil 
«A melhor coisa da colec(Jtio de s~/os 
e 0 entusiasmo que ela estimula com 
o correr dos anos. Efa dissipa 0 Ie
dio, alarga os nossos conhecimentos 
de inrimeras maneiras, enriquece a 
nossa vida e aumenta nossa afegria." 

(PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT) 

Entre todos os paises, 0 que conta com 
maior numero de coleccionadores de s~los, e 
sem davida, os Estados Unidos da America, 
onde praticamente a fiIatelia e uma realidade. 

Seja em que modalidade fOr, os america
nos estao sempre a frente e cremos que ~sse 
~xito obtem-se a custa de grandes capitais e, 
mais do que isso, urn verdadeiro inter~sse 
pela filatelia, ao ponto de na Universidade de 
Cleveland, existir uma cadeira de filatelia, 
em atenc;ao a sua importO-ncia e interesse. 

Os filatelistas americallos tern procurado 
criar dentro do seu pals uma certa indepen
dencia e tanto assim que 0 seu inter~sse e 
adquirir tudo 0 que aparece no exterior, 
desde simples lotes, ate aos stoks de comer
ciantes, restos de emissoes, ao peso de uma 
tonelada e mais. Nessa O-nsia de tudo comprar, 
possuem pOI' acquisi~lio os Ii~los mais raros 
do mundo, entre os quais lie encontra 0 famoso 
«one cent:. da Guyana Inglesa, avaliado em 
c~rca de 50 mil doiares, perto de I.250 con
tos na nossa moeda. 

Orgulha.se os Estados Unidos de com
petir com a Fran~a e a Inglaterra, no que 
diz respeito a catalogus e clubs. Os catiilogos, 
quer seja 0 Scott, para todas as qualidades de 
selos, que. 0 Sanabria, para os de corre.io 
a~reo, tem os seus inumeros admiradores. 
Isto par&. nao falar noutros. 

No que respeita a clubs filatelicos, nao 
deixarei de citar, os destinados aos grandes 
coleccionsdores como 0 Colector's Club, de 
New York, 0 American Philatelic Society, e 
tantos outros, mais au menos conhecidos, 
como 0 Pacific Stamp Exchange Club, 0 Ele
phant Blanc, 0 International Correspondance 
Exchange, e finalmente 0 The International 
Legion que antes da guerra chegou a registar 
mais de 26 mil associados, dispersos pelos 
mais distantes logares de todos os continentes. 

Os dez milh6es de coleccionadores espa-

Ihados pela America adquirem mais lelos 
nalguns paises do que os empregados nos 
servi~os postais desses mesmos paises. Possui 
c~rca de quatro mil negociantes e mais de 
tres millojas de venda a retalho. 

Para avaliar a actividade duma das maio
res casas filatelicas americanas, basta dizer 
que, durante 0 ano, emprega mais de cento e 
cinquenta pessoas, e durante 0 perfodo activo 
no inverno, 0 numero de empregados varia 
entre duzentos a duzentos e cinquenta . Ha 
entre ~les verdadelros peritos em filatelia; 
que eonbecem as s~los como 0 seu nome de 
baptismo. 

Esta casa esla instalada e m dois and are" 
do grandioso edificio «Tram,ib, em Boston, 
ocupando uma area de cerea de 3.000 melros 
quadrados. Penui uma equipe de base-ball, 
constituida por alguns dos seus empregados. 

A filatelia constitue 0 tra~o de uniao en
tre pe~soas das mais diversas categorias, que 
entre si trocam os seus selos: encontram-se 
coleecionadores como 0 Almirante F. Harris, 
Ministro Ellis Parker Butler. Theodore Stei
nway, construtor de pianos, Lily Pons, artista 
de Radio e Cinema. 0 Rei de Inglaterra, Ge
tulio Vargas, etc. 0 falecido Presidente Roo
sevelt era dos maiores coleccionadores do 
mundo. 

Em Portugal contam-se os nomes de al
guns oficiais superiores do Exercito e Mari
nha, Engenheiros, Medicos, grandes Comer
ciantes, etc. 

Ultimamente fundou-se Ha America, em 
Glendora, Calif6rnia, mais um Club, destinado 
a reunir todos os coieccionadores de sobres
critos, denominados «first day coven. E' 0 

«World Cover Exchanhe Club» do qual ja 
recebemos um exemplar da sua revista men
sal, que se apresenta optimamente impressa. 

DIAS FERREIRA 
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lista dos socios do Club 
1-Jollo Afonso Tavares-Rua dos Mouros, 

32.3.°, Dt.G
, Lisboa. 

2-Manuel Thomllz Rodrigues Troia-Estra
da de Benfica, 81·2.°, Lisboa. 

3-Ant6nio Borges de Brito - Rua Heliodoro 
Salgado, 1-E, Barreiro. 

4-Augusto Molder-Rua 1.° de Dezembro, 
10t-3.0, Lisboa. 

6-David Lopes dos Santos-Rua de Belem, 
48-1.°, Lisboa. 

6-Jos~ Augusto de Oliveira Seia-Lourinha. 
7-Jos~ Rodrigo Dias }<'erreira - R~a Damas

ceno Monteiro, 23-r/c, Lisboa. 
8-Daniel da Cunha Dias - Rua 1.° de Maio 

-Tavira. 
9-Dr. Joao Augusto Mimoso Rolo-Castelo 

de Vide. 
11-Ant6nio dos Santos Almeida-Rua Luiz 

Derouet, to-rIc, Lisboa. 
12-Ant6nio Luiz Grilo - Avenida Almirante 

Reis, 61-r/c, Esq.o, Lisboa. 
13-Jos~ Patrocfnio Carvalho Dias - Rua 6 de 

Setembro, Covilha. 
(Continua no prox. imo nlimero) 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Dr. Marco. Pereira - Avenida Saca

dura Cabral, 2I, I.O Esq.o, Lisboa. Troca 
Portugal, Col6nias e Estrangeiro. 

David Lope. do. Santo. - Rua de 
Belem, 48, I.e> Esq.o, Lisboa. Troca Portu
gal e Col6nias, Europa e correio aereo 
univer'ial. 

Dr. Guilherme Rodrigues 
Rua Jose Falcao, n.D 1-5." 

L1SBOA 

Troca Portugal, Co/6n;as, Ing/aterra, 
;: ranya, Su;ssa, Belg;ca e Ho/anda 

[atalogo dePoftUgal e [olonias 
SELOS-ALBUNS 
MATERIAL FILATELICO 

ELADIO DE SANTOS 

~ua de Eernardv Lima~ '11 

Telefvne '" 91'15 

LISBOA 
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A Ame~ica n·a vanguarda liiatelicil 
«A melhor coisa da colec(Jtio de s~/os 
e 0 entusiasmo que ela estimula com 
o correr dos anos. Efa dissipa 0 Ie
dio, alarga os nossos conhecimentos 
de inrimeras maneiras, enriquece a 
nossa vida e aumenta nossa afegria." 

(PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT) 

Entre todos os paises, 0 que conta com 
maior numero de coleccionadores de s~los, e 
sem davida, os Estados Unidos da America, 
onde praticamente a fiIatelia e uma realidade. 

Seja em que modalidade fOr, os america
nos estao sempre a frente e cremos que ~sse 
~xito obtem-se a custa de grandes capitais e, 
mais do que isso, urn verdadeiro inter~sse 
pela filatelia, ao ponto de na Universidade de 
Cleveland, existir uma cadeira de filatelia, 
em atenc;ao a sua importO-ncia e interesse. 

Os filatelistas americallos tern procurado 
criar dentro do seu pals uma certa indepen
dencia e tanto assim que 0 seu inter~sse e 
adquirir tudo 0 que aparece no exterior, 
desde simples lotes, ate aos stoks de comer
ciantes, restos de emissoes, ao peso de uma 
tonelada e mais. Nessa O-nsia de tudo comprar, 
possuem pOI' acquisi~lio os Ii~los mais raros 
do mundo, entre os quais lie encontra 0 famoso 
«one cent:. da Guyana Inglesa, avaliado em 
c~rca de 50 mil doiares, perto de I.250 con
tos na nossa moeda. 

Orgulha.se os Estados Unidos de com
petir com a Fran~a e a Inglaterra, no que 
diz respeito a catalogus e clubs. Os catiilogos, 
quer seja 0 Scott, para todas as qualidades de 
selos, que. 0 Sanabria, para os de corre.io 
a~reo, tem os seus inumeros admiradores. 
Isto par&. nao falar noutros. 

No que respeita a clubs filatelicos, nao 
deixarei de citar, os destinados aos grandes 
coleccionsdores como 0 Colector's Club, de 
New York, 0 American Philatelic Society, e 
tantos outros, mais au menos conhecidos, 
como 0 Pacific Stamp Exchange Club, 0 Ele
phant Blanc, 0 International Correspondance 
Exchange, e finalmente 0 The International 
Legion que antes da guerra chegou a registar 
mais de 26 mil associados, dispersos pelos 
mais distantes logares de todos os continentes. 

Os dez milh6es de coleccionadores espa-

Ihados pela America adquirem mais lelos 
nalguns paises do que os empregados nos 
servi~os postais desses mesmos paises. Possui 
c~rca de quatro mil negociantes e mais de 
tres millojas de venda a retalho. 

Para avaliar a actividade duma das maio
res casas filatelicas americanas, basta dizer 
que, durante 0 ano, emprega mais de cento e 
cinquenta pessoas, e durante 0 perfodo activo 
no inverno, 0 numero de empregados varia 
entre duzentos a duzentos e cinquenta . Ha 
entre ~les verdadelros peritos em filatelia; 
que eonbecem as s~los como 0 seu nome de 
baptismo. 

Esta casa esla instalada e m dois and are" 
do grandioso edificio «Tram,ib, em Boston, 
ocupando uma area de cerea de 3.000 melros 
quadrados. Penui uma equipe de base-ball, 
constituida por alguns dos seus empregados. 

A filatelia constitue 0 tra~o de uniao en
tre pe~soas das mais diversas categorias, que 
entre si trocam os seus selos: encontram-se 
coleecionadores como 0 Almirante F. Harris, 
Ministro Ellis Parker Butler. Theodore Stei
nway, construtor de pianos, Lily Pons, artista 
de Radio e Cinema. 0 Rei de Inglaterra, Ge
tulio Vargas, etc. 0 falecido Presidente Roo
sevelt era dos maiores coleccionadores do 
mundo. 

Em Portugal contam-se os nomes de al
guns oficiais superiores do Exercito e Mari
nha, Engenheiros, Medicos, grandes Comer
ciantes, etc. 

Ultimamente fundou-se Ha America, em 
Glendora, Calif6rnia, mais um Club, destinado 
a reunir todos os coieccionadores de sobres
critos, denominados «first day coven. E' 0 

«World Cover Exchanhe Club» do qual ja 
recebemos um exemplar da sua revista men
sal, que se apresenta optimamente impressa. 
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'RAnSeREYE 
o gosto pela Pilatelia 

Por JOAO TAVARES 

if. 
MBORA a filatelia seja uma arte-ciencia 

das mais completas, pois abrange lodos 
os sectores da cultura , ainda ha, infe
lizmente, no nosso Pais quem desco
nheea 0 seu valor como meio de pro
paganda nacional e internacional e ate 

como disseminaeao cultural e artistica. Como 
live ocasiao de ler numa revi s ta espanhola da 
especialidade, a hist6ria futura sera feita a 
base da filatelia. Assim como hoje se constroi 
a hist6ria antiga peJos difer entes objeclos, 
moedas e inscrieoes encontrados enterrados 
ou em velhos tumulos, amanha, sera a filatelia 
a fonte inesgotavel e perene, ond e os invesli
gad ores irao beber todos os conhecimentos 
necessarios a forma~ao da futura hisl6ria a 
escrever depois da luta que ora ensanguentou 
o mundo, e ainda hoje, em alguns lad os, 0 

tinge de pUJ·pura. 
Serao,como as moedas, tcstemunhos auten

ticos duma civiliza~ao que evoluiu rapidamente 
e tao rapido que nem leve tempo para vedficar 
que caminhava a passos largos para a heca
tombe. 

Mas tudo quanta de bom existiu durante 
essa civilizaeao, e a guelTa implacavel devas
tou, tinha sido fielmente trans mitido aos selos, 
que ficarao, como marcos, a tes temunhar impe
rech·elmente, 0 que foi a Europa em meados 
do seculo XX. 

Todos os grandes acontccimenlos, desco
bertas eientificas, comemora~oes e inventos, 
auxilios estaduais ou particulares, se encon
tram devidamente documentados e cronologi
cameote arrumados numa colcceao de sillos. 

Pena e que a Filatelia Nacional e~teja ainda 
pouco desenvolvida, e quase s6 conhecida de 
alguns portugueses mais ou menos cuitos , que 
se dedicam ao grande prazer de coleccionar 
aqueles pedacinhos de papel de cores variega
das, motivos varios e denteados diversos. 

o portugues. de uma maneil·a geral, pre
fere estar hOlas seguidas num mau ambiente 
de cafe, discutindo, criando inimizades e em
brutecendo, que em sua casa, sossegadamente, 
entretendo-se a ler, educando 0 espirito, ou .•. 
coleccionando selos, aprendendo desta forma 
a hist6ria e geografia universais, ja para nao 
falar em flora e fauna e em muitos outros 
campos de cuitura. 

«UNIVERSO)) N.o 2, de 18-6-1945 

Nesta sec9Bo transcreveremos 
quaisquer assuntos que, merce do 
seu interesse, seiam considerados 
dig nos de arquivo nas co/unas 
deste Boletim. 

Faremos a transcri9Bo dos ar
tigos publicados pelo nosso Club, 
na Rev is t a c: U N I V E R S 0 ~ e na 
nossa circular mensal distribuida a 
todos os socios. 

Paises ha, em que a densidade filatelica em 
rclaeao a populaeao, e enorll1e. Ainda hA POUCI> 

te mpo, - claro esta , antes desta guerra - esta 
densidade era de 15 % na cidade de Bruxelas 
- Belgica (superior a 20.000 coleccionadores} 
com cerca de 60 ca sa ~ comerciais s6 de selos, 
para as suas necessidades. 

Em Paris, existiam mais de 200 casas 
oomerciais, fora os vpndedores ambulantes e 
revendedores nao estabelecidos. 

Is to para nao falar nas Americas onde os 
filaleli s tas se conta m por mil hoes e as lojas 
por milhare!'. 

E, ocorre-nos perguntar: Em Portugal?" 
Que eu saiba, existem pouco mais de uma 

duzia de lojistas, es palhados pelo Continente e· 
quanto a coleccionadores , . , nada posso infor
mar por falta de elementos, das tao {aladas 
estatf s ticas. 

Creie no entanlo, que nao chegaremos a 
urn milhar. 

Seria ate interessante que se fizesse um 
recenseamenlo filateJico a fim de se apurar 
quantos individuos se dedicam em Portugal a 
este tao uti I como vantnjoso entretenimento, a 
fim de podermos avaliar ale que ponto VaG as 
nOssas preferencias de cultura, e comparar a. 
nossa densidade filatelica com a estrangeira. 

Uma outra faceta da vantagem do coleceio
namenlo filatelico, e 0 facto de 5e ir amea- . 
Ihando, nao 56 conhecimentos de ordem vAria 
no campo cultural, como no campo material, 

(Gonclue na pagina 15) 
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PORQUE NAO SE FUNDA 
UM GRUPO FILATELICO?! 

Em Fevereiro corrente, lemos num diario da capital uma local, com 0 
titulo acima, em que 0 seu autor alvitrava a cria~ao de uma associa~ao fila
teHca. para a troca. venda, compra e exposi~ao de colec90es e intercambio 
com outras associa~oes "eongeneres nacionais e estrangeiras. 

Como nos competia. dirigimo-nos imediatamente ao autor do referido 
artigo, dando-Ihe a conhecer a existencia do nosso Club, convidando-o a ins
crever-se como socia e ate a procurar-nos, para nos ajudar a vencer os obsta
culos que se nos tem deparado no caminho que tra9amos ao fundar 0 Club, 
uma vez que este Senhor se prontificava a angariar socios para um Club 
que, dizia, ia tentar fundar. 

Entretanto, e como ainda estamos aguardando noticias deste filatelista, 
lembramo-nos de focar mais uma vez a falta de estimulo que as entidades 
oficiais - no final as mais directamente interessadas - tem dado it forl11a~ao 
de organiza90es deste genero. 

Porque nao contribue 0 Estado para a criayao de nucleos filatelicos, 
como quase todos os outros Paises do Mundo? 

Quando se criam nas escolas e liceus, aulas de filatelia, como foi feito 
ha pouco na U ni versidade americana de Cleveland? 

Porque nao dispende 0 Ministerio da Educay30 Nacional, entidade a 
quem esta sujeita a filatelia, uma verba anual para a instalayao de associa-
90es filatelicas, cria9aO de museus, fomento de exposi90es, etc., etc.? 

E justamente porque este auxilio se nao verifica, que 0 nosso Club, 
unico existente no Pais, ainda nao e conhecido de todos os portugueses reIa
cionad08 com esta Arte-Ciencia. Dentro de pouco tempo, verificaremos que 
a nossa marcha ao lado dos outros paises cultos, sera tao lenta, que nem 
com 0 maior esfOr90 sobrehumano conseguiremos acompanhar, pelo l11en08 
de perto, 0 mais atrasado de todos. 

------~I:VIST4. ()1SJ>I:NS4.()4. ()I: CfNSU~A------



CLUB FILATELICO DE PORTUGAL 
Alvara N.o 117 de 27 de Outubro de 1943 

5ede provis6ria: Rua dOB Mouro •• 32. 3.o -Dt.o - LI5BOA 
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ASSEMBLEIA GERAL 

1. lfJ.ioll'oGS (0l. .. a1 
1/Jat'lu. l 71'. 'R. r i"Oya 

CONSELHO FISCAL DIRECQAO 

£n!1'
o 'Mall'cos P .... ill's 

1000 r G III 0 11'01 

,{{l .. monJo ll.i1l'1lCll 

MUII'IiCl /BlI'ito e (l!1ft~ClI 
MlIlm~.l'aO Wliana /Badolt 

("II'HtlJlI iliiaVllo 1unrio .. 

COlI'on. R./v-iccl'I10 do SliMuo 
Dal/lid lL'O".,I dos Sorr.t.aos 

IDoll'11ift!1oll Sacrom.nto 

fFlI'oncolilco 'Gnu Namoll 

1. 1l. /DiGS fFe ll'Nlill'o 

11. iBo"f/." d. 1B .. :ifo 
IEJuslI'Jo 1/)011'." 

•• •• 
DII'. rGiuiU! ... mo ¥2oJlI'ligua: 

Boletim OHcial- Orgao do Club na Imprensa - Distribui<;Eio gratuita aos s6eios 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Brevemenle come~aremos a publica~ao dos 
livros filahmcos que se encolltram no Club, it 
disposi~ao dos S6cios que os queiram consultar. 

* ,. ,. 

Durante 0 mes de Fevereiro, {oram rece
bidas as seguintes publica~oes : 

Portugal 

L1SBOA-Circular de Janeiro da M. P.
o Filatelista, N.o 69. 

Espanha 

PAMPLONA -El Eco Filatdlico, N.oS 19 
e 20 (por assinatura). 

Brasil 

RIO DE JANEIRO - Brasil Filatelico, 
Dezembro de 1945. 

• ,. ,. 

Pedimos e agradeeemos aos S6ciQS a ees
sao de exemplares de livros, broehuras, catli
logos, etc., com destino it Biblioteca do Club, 
em organiza~ao. 

o CLUB COMUNICA .•• 
= Que todas as eompras efeetuadas pelos s6-

cios, por interm~dio do Club, nas Casas Ela
dio de Santos e A. Lapa, Ld.a, beneficiarao 
de importantes descontos. 

= Que todos os s6cios devem enviar para 0 
Club duas fotografias, tipo "passe», para os 
cartoes de identidade. 

= Que estao em distribui~ao, mediante 0 paga
mento de Esc, 2$50, os exemplares dOl> Esta
tutos do Club, que podem ser pedidos ao 
cobrador, 

Re~resenta[ao e ~ro~aganda lIIat~II[a 
Jese (;!odri€e [)ias ferreira 

Tesoureiro do Club Filat~lico de Portugal 

Rua Da.nasceno Monteiro. 23 r ic 
LISBOA - Portugal 

AOS FILATELISTAS 
Compro, troeo e venda com coleceionadores 
adiantados. Preferencia aereos novos ou usados 

4. EV(;!GfS E(;!ITV 
Rua Heliodoro Salgado, 1-E - BARREIRO ' 

Portugal 

Lemos em «L'Echo de la Timbro
logie» uma notlcia assds curiosa e 
que nao queremos dei.rar de registar 
nestas cO/llnas. 

Quando da guerra de 1914-1918, os 
serl'i~os secretos ing/eses imprimi
ram para ocorrer as necessidades dos 
SellS al!entes, selos falsos alemais do 
/ipo «Germania». 

Como as mesmas causas provo
caram sempre os mesmos efeitos, no 
decurso da ultima guerra mundial 0 
«Intelligence SeTl'ice" fez imprimir 
selos de 3 e 12 pfs" com a efigie de 
Hitler, das cores, respectivamente, 
castanho e carmin, tambem para usa 
privativo dos seus agentes. 

Embora as dlferen~as entre os se
If)s autentic(Js e os falsos sejam sen
siveis, a semelhan~a e suficiente para 
iludir a boa-fe dos incautos. 

Com 0 fim de co/acar os sellS 
agentes a coberto de todas as criti
cas, a Administro(]ao Geral dos Cor
reios franceses proibiu, jd hd tempo, 
ao seu pessoal de fazer parte de 
quaisquer associo{Joes filatelicas. 

Esta proibi(]ao acaba de ser revo
gada, sllbsistindo apenas, e com pe
sadas mllltas para os in/ractores, 
para a aquisi~ao em condi~oes irre
gulares, de reimpressoes, ou de bene
ficiarem, por qllalqller forma, dos 
servi~os prestados. 

Em 23 e 24 de PeIJereiro ultimo, 
rea/izou-se em Olten (Sllissa) lim con
gresso internacional de filatelia, pro
movido pelo fnternationaler Philete
listenclllb Schweizer/and e durante 0 
qual esta associa(]ao festejou 0 seu 
9. 0 aniversdrio. .. 

NAO VENDA SELOS DE CATE
GORIA SEM NOS CONSUL TAR 

() 

Mercado Filatelico 
do Norte de Portugal 
Rua de Santo Ant6nio, 190-2,0 
End. tel egrafico: "SANTER)) 
Tel. 4070 P. B. X.-PORTO 

D;spoe dumB orgBn;zB«;Bo que 
Ihe perm;te pBgBr 80S me/ho

res pre«;os BS bOBS pe«;BS de 
PortugBI, Col6n;Bs e BrBsii : : 

Pe~a urn numero g r atuito da revi s ta 
MERCADO FILATELICO 

({,'onclusao da 'J1Ll.gina 14) ~ 
" IH 

pois uma colec~ao de selos, com bons exem
pIa res perfeitos, tern sempre valor, cuja eota
~ao tern subido sempre. E' pois urna forma de 
capitaliza~ao, lenta, a longo prazo. 

Com uma colec~ao de selos, aprende-se a 
ordenar, a catalogar, a criar habitos de disci
plina, dominio de nervos, serenidade, con he
cem-se regioes de sonho, paises longfnquos, 
cidades lindas, que se na~ fossem os selos, 
nunca os poderiamos analizar de perto. A me
nos que se seja milionario e com gosto para 
viagens. 

Ha que desenvolver no nosso Pais, 0 gosto 
pela filatelia, criando novos adeptos por meio 
de propaganda intensa, directa e bern orientada, 
(azendo mais exposi~oes de earacter regional, 
nacional e ate internacional, abrindo eurflos de 
ensino tecnico, fomentando 0 coleecionamento 
com pr~mios pecuniarios ou arUstieos, abrindo 
as vitrinas das exposi~oes a todos, novos e ' 
velhos coleccionadores, adiantados ou princi
piantes, fazendo palestras e conferencias atra
ves da Imprensa e cia Radio . 

Crie-se enfim uma Filatelia Nacional, que 
n08 honre como Pais civilizado, 
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Os comerciantes de splos postais 
que possuem grandes existencias, 
apreciarao - assim 0 cremos - as se
guintes vantagens. ao venderem a sua 
mercadoria a H. E. HARRIS & C.o 
de Boston: 

Segunda I Ao vender-nos, V. 
goza de uma garantia absoluta. A nos
sa reputa{:ao, pela lisura em qualquer 
neg6cio que fazemos, e universal men
te conhecida. A pedido, teremos muito 
prazer em dar referencias, no seu Pais 
ou paises visinhos ao seu. Os nossos 
dep6sitos (no First National Bank, Na
tional Shawmut Bank and Webster 
& Atlas Bank, todos Bancos de Boston, 
os quais aproveitamos esta ocasiao, 
para citar como referencia) sio bas
lanle grandes para pagar compras de 
qualquer volume. Por conseguinte V. 
nao corre risco algum, em receber 0 

Beu dinheiro, nem sofre qualquer alra
zo, quando enviar selos por mar, para 
H. E. HARRIS & C.o. 

Terceira: N6s fazemos tudo 0 

que esta ao nosso alcance, para tratar 
com os nossos correspondentes. num 
ambiente de cooperacao amistosa. 
Acusaremos 0 recebimento da vossa 
correspondencia e ofertas com a maior 
brevidade. Os mostruarios - se V. os 
tiver - serao cuidadosamente tratados 
e devolvidos a V. sem risco algum e a 
expensas nossas. 0 que especialmente 
apreciam os nossos correspondentes 
no estrangeiro e a nossa forma de fa
zer os pagamentos com rapidez: cor
rente mente por correio aereo, mas 
tambem a pedido do interessado, por 
telegrama. 

fNVlf-NVS A SUA lISTA 
[)f Vff~TAS 

Aclualmente desejamos comprar, 
em especial, em grandes quantidades, 
tada a especie de selos em pacotes, 
series complelas e selos soItos. 

Para 0 nosso comercio a retalho, 
tambem' desejamos comprar quantida
des menores de series do mais alto 
valor. 

Porlanto agradar-nos-ia que V. nos 
envia!!se uma lista detalhada do que 
V. tem para vender, ou se prefere, um 
mostruario. (Pedimos 0 favor de nos 
nao enviar selos a escolha, a menos 
que 0 solicitemos especial mente. Man
de-nos, primeiro, 96 a lista de ofertas). 

Rogamos-Ihe tambem que nao dei
xe de mencionar 0 pre{:o e a quanti
dade disponfvel de cad a um, eo nome 
do catAlogo cujos numeros V. usa. 
. Muito Ihe agradecemos que nos 

marque os pre{:os mais baixo possl
vel, pois desta forma podemos fazer 
pedidos maiores e com mais frequen
cia. 

Envle-nos a sua IIsta de ofertas, hoie mesmo 

H. E. HARRIS & 0.° 
A casCi jilatilica. ma.is importa.ntll dOB EBtadoll Unido6 da America. 

Sl() - Massi .. :husseH Ave. -l3osloo - Mass. - U. S. A. 
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