
Seles iselades 
Na nossa qualldade de maiores vendedores por grosso de selas nos Estados 

Untdoo, estamoo permanentemente compradores, em grandes quantidades, por 
grosso, de toda a espCcie de selos IpOBtals. 

Enviem-nos uma lista detalhada das vassas ofertas, que receberao a nassa 
imedlata e .cuidadosa aten!;ao. EnViaremos refer~nclas a pedido (no caso de ain
da nao nos conhecerem) a fim de que passam tratar connosco corn completa 
confia.nca. 

H. E. HARRIS & CO. - BOSTON 17, Mass - U. S. A. 
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ELADIO DE SANTOS 

RUA DE BEfu~ARDO LIMA, 27 

TELEFONE 49725 

LISBOA 

... , ................................................ ., .... .,1 
• 

r 
• f 

I 

Infeiro precioso, cinfa com um par do 5 reis de D. Maria, unicos exempl6res 

conhecidos com dupta-impressl§o, mais nitida no seto da esquerda. Perfenceu 

a cotec;l§o Soflo· Maior 

N.OS 33/ 34 JANEIROj FEVEREIRO 1953 



Boletirtl do Clube Filatelico de Portugal 
DIRECTOR: 

DR. A.~. DE VASCONCELOS CARVALHO ~ 
EDITOR: 

ANToNIO ~OSE VALENTE 

REDAOCAO E ADMINISTRACAO Illl COMPOSICAO E IMPRESSAO 
Rua da Palma, 116,1. 0 - Lisboa I Companhia Naeional Editora 

Correspond/!nc1a : Apartado 869 - Lisboa II RuB. do. Mlserlc6rdlo., 95 

! 

REVISTA DISPENSADA DE CENSURA 

ANO VII • N.OS 33/34 • Janeiro !fevereiro 1953 

Sumario 

«0 Clube Filatelico de Portugal,e 0 seu problema numero um:. , por V. C. .
S6cios que voluntdriamente aumentaram as suas quotas. - clnutiliza!(ao de selos 
estragados~, por A. J. de Vasconcelos CarvalhO'. - Ministerio das Comunica!(oes, 
Novidades. - Flores indtgenas de Timer - cBibliograjia jilateltca:., por V. C. 
_ «Ecos e comentdrios jilatelicos~ - cO grande valor econ6mico dos selos pos
tais~, por Alfredo Dias. - cOs selos de assistencia de Angola .. , por Oliveira Mar
ques. - A Filatelia e a Imprensa. - Lista de s6cios do Clube Filatelico de portu
gal .~ :Agremia!(oes jilatelicas. - Ministerio do Ultramar, Novidades. - Anuncios. 

•........................ -•.•.•.•...................... -.-~. 
Clube 'ilatalico de Portugal • LISBOA 

PORTUGAL 

I.e Clube des coUectionneurs pour collectionneurs 
ABONNEMENT ANNUEL: 

Effectifs - Esc. 5$00 par mols Portugal et Colonies Juniors - Esc. 2$50.. ~ 

BresU - Cr. $30 1.000, valeur Yvert, en series com-~ { 

ou S. Frs. 10, valeur Zumstein, FcB. 

Espagne - Ptas. 30 par an plates, commemoratifs ou aviation, 
Autres Pays - U. S. $1,50 neufs. 

Organe Officiel: «BULLETIN DU CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL~ 
24 ou 3? pages, paralssant toUs les deux mois 

Annonces: 
1/16 de page 
1/8 :. .. 
1/4 :. :. 

-'1/2 ~ :. 
1 page 

Distribution mondlale 
EscUdos t1 S Dollars 

20$00 
35$00 
60$00 

-100$00 
200$00 

$0.80 
$1.40 
$2.40 
$4.00 
$8.00 

ou son equivalence en monnaie ne-
gociable, au cours reel. 

Rabais accordes: 5 %, 10 %. 15 % 
et 20 % pour 2. 4, 6 et 12 publlca
tions. Argent avec ordre d'!nsertion. 

, , 

.. , ......................................................... . 
Escrit6rio Filatelico de 

Fernando Castel-Branco 
Moledo do Minho (Portugal) 

Te/egramas: REPREFILA Te/efone: CAMINHA 304 
S6cio' The Ane;ican Stamp Dealers Association, Inc. - NEW YORK 

The BritIsh Philatellc Association, Ltd. - LONDRES 
C!ube FiiaL':llICO do BrasU - RIO DE JANEIRO, etc. 

===//==== 
Co/eC(j!8o «ALVARO COSTA» 

DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Outra grande colec~ao, propriedade do Ex.mo Senhor Alvaro dos Santos Costa, 
do PORTO, acaba de nps ser confiada para desmontagem e dlspersl!.o; inferior, 
sem duvida, as famosas Colec~Oes «BOTTO MAIOR.. e «CARLOS GEORGE .. , que 
tivemos a honra de dispersar, e contudo a melhor, depols daquelas, que nos tem 
sido dado ver, na mesma classe de colecc~Oes gerais. 

DESDE JA SE ATENDEM MANCOLISTAS 

Co/ec(j!oes «SOTTO MAIOR» 
Apesar de se encontrarem ja. em adiantada fase de dispersao, exlstem ainda 

bastantes GRANDES RARIDADES, que in tere5sa.m aos melhores eoleecionadores 
portugueses; responde-se a todo e qualquer pedido de informa\loes. 

Outras Raridades de Portugal e Ultramar 
DlveL"EaS boas rolec~oos portuguesas em desmontagem. 
Sel,e; do BrasU ~ Estrangeiro. 

===//=== 
Remessas iI. escoliha e por mancol1sta. 

Pacotes de selos e exporta~l!.o q>ar junto:.. 

=== //=== 
PROCURAM-SE AGENTES qualificados e com referencias de La ordem, em dl
versas cldadl!s e vilas do Contlnente, Acores e Provlncias Ultramarlnas, onrie 
o Escrit6rio os nao tenha no momento. R ~sponde-se a todas as consultas sobre 

o assunto. 

===//=== 
Trocam-se STOCKS DE DUPLICADOS de coleccionadores, por selos Ii escolha, 

em base a comblnar. 

............................................................ ~ 
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Selos para Colecc;5es ~ 
A casa que mais barato vende, e a ! 

t 
\ 

que melbor paga! 

CASA DAS CANETAS i 
RDA DO ARSENAL, 98 t 

LISBOA t 
~ 

Para sell interesse, nao compre 

nem venda sem me consultar 

~~#~~4#~ •• '~ •• ~#4~ •• ~t - jj -

A. HORTA 

Rua dos Correeiros, 101 - 3.° 

L I S 'B 0 A 
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! SEI.;OS RAROS E NOVIDADES ~ 
i COMPRA E VENDA ' 
, Especializada em selos classicos de Portugal, : , A<;ores, India e Madeira : , 
i 
t 

o MA1S VASTO STOCK EM SELOS DA EUROPA 
Em distribuiqao, p reqarios de Estrangeiro, Portugal e U Itramar 

I Pedidos 

Rua da Prata, n.O 184, 2.° I 
i LisboCI Telefone 23508 
t ' ~ .•.......................................... ~ .........•...... 

BOLETIM DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL 

o Clube Filatelico de Portugal, 

e 0 seu problema-ntimero urn 
Quando viemos presidir a Direcc~o deste 

Clube Fllatelico de Portugal, depar~mos 
,com 0 triste espectaculo que, de entao ate 
agora, duas vezes por semana, as segun
das e as sextas-feiras, nos repugna enos 
revolta : Uma escada miseravel de urn 
prectio em vesperas de demolicao, tres 
acanhadissimos compartimentos, tres se
cretarias a que directores e empregados 
se sentam vez a vez, meia dlizia de cadei
ras velbas e inc6modas, chapeus e outros 
agasalhos em 'clma das mesas, ou onde 
calha, dois ou tres individuos a fazer to
dos os possiveis para que 0 servico se nao 
acumule muito,e dez ou doze s6cios a 
trocar ou a vender selos ... 

Viemos urn pouco de olhos fechadps, e 
nao vale a pen a negar que tivemos urna 
desilusao! Viemos trazidos por tres homens 
que ao Clube tern dado uma dedica!(ao 
exaustiva, e nao tinhamos 0 direito de 
lhes virar as costas! Viemos e Hcamos, 
mas com a condicao, que a n6s pr6prios 
impusemos, de darmos ao Clube Fllatelico 
de Portugal a sedp, condigna de que ele 
necessita, e que ele, por muitos motiv~s, 

bern merece! 
Iniciamos algumas campanhas, cujos 

resultados a seu tempo se verLficarao. Por 
hoje, queremos apenas aludir a campanha 
em prol do 2.umento da massa associativa, 
e do aumento voluntario das quotas dos 
associ ados. 

A grande maioria deles paga ainda quo
tas mensaisque mal chegam para as des
p esas de expediente que 'com eles fazeanos, 
e nao chegam para pagar este Boletlm, 
cada vez mais caro, que de dois em dois 

meses lhes enviamos. Esquecem-se esses s6-
cios do extraordinario aurnento do custo da 
v~da, das .novas despesas criadas, dos 
enormes encargos que este Clube tern de 
suportar, - e de que as quotas mensais 
que eles pagam correspondem, hoje, a urn 
maco de cigarros, ou pouco mais ... 

Podiamos recorrer a uma Assembleia 
Geral, que determinasse uma justa actua
liza!(ao das quotas ... Mas preferimos por 
lealmente 0 problema aos nossos associ a
dos, apelando para a sua compreensao, 
para 0 seu egpirito filatelico, e para 0 seu 
pr6prio interesse pessoal. 

Se e certo que alguns correS'Ponderam ao 
nosso .apelo, aumentando voluntariamente 
as suas quotas, e fazendo inscrever novos 
associados, a verdade e que a esmagadora 
maioria nao nos ouviu ainda ... 

A estes nos dirig1mos novamente: Pe
dindo-lhes que venham urgentemente ate 
n6s, com uma ajuda que, parecendo ser 
para este Clube Filatelico de Portugal, e, 
acima de tudo, para a filatelia portugue
sa, e, material e directamente, para todos 
os filatelistas portugueses. 

No vosso excl$ivo interesse, ajudeln
-nos! Aumentem imediatamente as vossas 
quotas! Fa!(am inscrever mais s6cios! E 
se se apressarem a dar-nos a a,juda tao 
pequena que vos .pedimos, dentro de se
manas, maximo urn mes, teremos resol
vido 0 nosso problema nlimero urn. Esta
remos Instalados numa nova e condign a 
sede. E estaremos aptos a realizar a gran
de obra necessaria, em prol do des envol
vimento e do prestigio da filatelia portu
guesa! - V. C. 
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Socios que vol unta-
riamentB aumentaram 

as' suas cotas 
Antonio Joaquim 

Correa Junior 

30 
33 
53 
63 
81 

109 
125 
136 
169 
173 
200 
206 
374 
42{) 
550 
564 
566 
661 
681 
699 
700 
702 
741 
807 
896 
917 

1.010 
1.013 
1.020 
1.039 
1.067 
1.074 
1.108 
1.133 
1.181 
1.216 
1.237 
1.247 
1.262 
1.263 
1.272 

NOM'ES 

J. Morais Cabral .............................................. .. 
AnMnio Joaqulm Correa Junior ........................ . 
Humberto Viana Bastos ................................... . 
Manuel L. Gouveia ......................................... '" 
Francisco Cunha ............................................. .. 
Dr. Ant6nio Fragoso ......................................... . 
Prof. Alrfredo Dias ............................................ . 
Capitao Alexandre Guedes de Magalhaes (anual) 
Thomaz Roldao .............................................. . 

Dr. Eduardo Grilo Luizi ........................... ........ . 
Irondino Teixeira Aguilar ................................ . 
Gullherme Joaquim da Mata ........................... '" 
Ant6nio Ferreira de Almeida ................ .. (anual) 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho .................. .. . 
Arlstides Riobom Santos ................................... . 
Dr. Alexandrino Passos ............................ ........ . 
Jose Tomas Gra!;a ........................................... .. 
EInidio Dias Pereira ......................................... . 
Luis Bregante Neves ............................. ........... .. 
Jose C. AHonso Barbosa ................................... . 
Adriano P. da Costa ..................................... .... . 
Manuel Marques Pires ...................................... . 
Amadeu S. Fernandes ...................................... . 
Charles Hoayaux ....... ..... ...... ......................... .. . 
'Eng.o Manuel Andrade e Sousa .......................... . 
Luis Brandao Mendes de Lima ................. ........ . . 
Artur Valentim Louren!;o ..................... ....... .. ... . 
Leopoldo Augusto Nunes ....................... (anual) 
Filipe da Concei!;ao Domingos .............. ............ . 
Norberto Dias Santos .............................. ..... ... . 
Armando F. da Silva Almeida .................. ........ .. 
Eng.o Alvaro Cruz ............................................ . 
Ant6nio Pereira Rodrigues ....................... ......... . 
SllYino Costa Martins ...................................... . 
Fernando Rocha Beleza .................................. .. 
Joao G. Lopes Correia ........................... (anual) 
Tenente Augusto dos Santos ............................. . 
Jorge Ferreira Botelho ....................................... 1' 

Ernani do Carmo Lindo ................................... . 
Eng.o Ant6nio dos Santos Furtado .................... . 
Mario Henrique Ferraz .................. ... ................ . 

Manuel L. Gouveia 

De !=lara 

5$00 7$50 
5$00 100$00 
5$00 10$00 
-$- 100$00 
5$00 10$00 
7$50 10$00 

10$00 20$00 
60$00 100$00 

5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 

60$00 100$00 
10$00 20$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
7$50 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
2$50 5$00 
5$00 7$50 

60$00 100$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
2$50 5$00 
5$00 10$00 

60$00 200$00 
5$00 7$50 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 50$00 
2$50 5$00 

I 

A 

CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 

pec;as classic as de toda a Europa, 

raridades de Portu.gal e Ultramar, 

e---r:-ealizadora de leiloes filatelicos 

mensais. 

Compra colecc;6es, «stocks», varieda

des, cartas, b 1 0 cos, pares e tudo 

que 0 fer e c; a interesse a grandes 

coleccionadores. 

RUA DE DEZEMBROt 101 
LISBOA 

Telefone 2 1514 

~.-.. -...... " ..... . ...............................••...... 
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iNDIA - Virgem 

3.000.000 da taxa de 6 rets - preto e azul 
claro. 

3.000.000 da taxa de 1 T. - castanho claro 
e grao. 

500.000 da taxa de 3 T. - violet a e reseda 
clara. 

MACAU - Imagem da Virgem 

1.000.000 da taxa de 8 avos - castanho e 
reseda clara. 

1.000.000 da taxa de 10 avos - azul escuro 
e sena quelmada. 

500.000 da taxa de 50 avos - verde escuro 
e reseda clara. 

TIMOR - Nossa Senhora 

2.000.000 da taxa de 3 avos - castanho e 
clnzento. 

1.000.000 da taxa de 16 avos - castanho e 
sena clara. 

500.000 da taxa de 50 avos - azul e cln
zento. 

BORBOLETAS DE MOCAMBIQUE: 

A distribui!{ao, por taxas, da referida 
emlssao, e como segue: 

5.000.000 da taxa de $10 - sepia escuro, 
amarelo mate e azul claro. 

5.000.000 da taxa de $15 - laranja, preto 
e amarelo palha. 

5.000.000 da taxa de $20 - 'Preto, azul claro 
e verde. 

5.000.000 da taxa de $30 - vermelhao, cas
tanho escuro e lilas rosado. 

5.000.000 da taxa de $40 - vermelho, cas
ta:nho escuro e castanho amarelado. 

5.000.000 da taxa de $50 - amarelo mate, 
preto e cinzento esverdeado. 

1.000.000 da taxa de $80 - amarelo doira
do, castanho e azul claro. 

5.000.000 da t axa de 1$00 - amarelo es-

.. , •............•............ 
Enos lelloes de selos da Casa Molder que se 

expreSS8 a valorizacyao 
dos selos que possuimos 

, ••.........•••••........•.. 

verdeado, castanho escuro e azul esdea
do .claro. 

2.500.000 da taxa de 1$50 - castanho ne
gro, verde azulado e amarelo escuro. 

2.000.000 da taxa de 2$00 - castanho, ver
melho e castanho avermelhado claro. 

2.000.000 da taxa de 2$30 - castanho aver
melhado, castanho negro e azul. 

1.500.000 da taxa de 2$50 - preto, verde e 
amarelo esverdeado. 

1.500.000 da taxa de 3$00 - azul negro. 
vermelho e rosa vioh\ceo. 

1.500.000 da taxa de 4$00 - branco mar
ofim, castanho acinzentado e azul claro. 

1.500.000 da taxa de 4$50 - azul negro, la
ranja e laranja claro. 

2.000.000 da taxa de 5$00 - laranja aver
melha'<io, preto e verde claro. 

1.500.000 da taxa de 6$00 - castanho es
curo, laranja e lilas claro. 

1.500.000 da taxa de 7$50 - ros!!. amarela
do palldo, castanho escuro e creme es
curo. 

1.000.000 da taxa de 10$00 - castanho es
cur~, amarelo torrado e verde azulado. 

500.000 da taxa de 20$00 - castanho es
curo, amarelo ·torrado e verde azulado. 

Os selos t~m as dimensoes de 25 x 3() 
m/m. 

As borboletas utHlzadas nos referidos se
los foramenvl-adas, depots de recebidas da 
provincia de Mo!{ambique, a Casa Joh Ens
chede, da Bolanda, que se encarregou dos 
referldos esbo!{os, bem como do fabrico dos 
selos. 

.. ................. . 
Os sorteios de selos entre 
os socios do Clube Filate

lico de Portugal 
Continuam a efectuar-se, todos os meses. 

os sorteios de lotes de selos no valor de 
Frs. Yverot 1.000, entre os s6cios do Clube 
Filarelico de Portugal, no pleno gozo dos 
seus direitos . 

Foram contemplados os s6cios: 
Novembro - N." 1.427 - Rufina Luengo. 

Luengo. 
Dezembro - N." 1.409 - Dr. Abel Varela 

Seixas. 
Janeiro - IN.o 235 - Jaime de Almeida. 
Fevereiro - IN." 727 - Joa() Bandarra 

Olias. 

BOLETIM DO CLUBE FRATti.ICO DE PORTUGAL 

N.DS 

1.306 
1.314 
1.315 
1.331 
1.339 
1.369 
1.377 
1.384 
1.400 
1.404 
1.414 
1.426 
1.453 
1.455 
1.469 
1.478 
1.498 
1.512 
1.519 
1.542 
1.548 
1.571 
1.605 

NOMES 

Eng.o Nestor Jose Mendes . .. ..... .. ... ................... . 
Joi!.o Jose de Magalhi!.es .. .. ... .. .. .. ..................... .. 
Joi!.o Afonso Pinto da Costa ... .. .. ... .................... . 
Dr. Jose Salazar Carreira .. ... . ... .... ..... ................ . 
ArtUr Leote Ramos .... .. . ... .. .... ... .. , ..... .... .. ........ . 
Afonso Alexandre de Magalhaes .. ... ...... ............ . 
Alvaro Sequeira Teixeira ...... ...... .... .. .. .. . ........ . ... . 
Manuel Martins Gravata .. . .. . ....... .... . ... .. ... ......... . 
D. Maria Fernanda Macieira Viegas .... ..... .. ... ..... . 
Luis da Silva Rocha ..... ..... .. . .. ....... .. ........... . .. .. . . 

·Gastao Corte-Real . .. . .. ... .... .. .... .. .. .. .... .......... .... . 
Ant6nio Maria Novais e Sousa do Valle .. ........... . 
Major Adriano dos Santos Macedo .................... . 
Carlos Maria Ferreira ..... . .. .... . ......................... . 
Frederico Crlspim A. Pinheiro ... ....................... . 
Dr. Jose Manuel Silva Ra..mos .. ... .. ..................... . 
J. Duarte de Almeida ....................................... . 
Francisco Barata Dias .. . .... . ...... . ..... . ................. . 
Manuel Pereira Pedroso .... . ... .. .... . .. ....... (anua!) 
Ant6nio Guimaraes dos Santos ... ....... .. .... . .... .. .. . . 
Armando de Oliveira Serras .... ... . ........ . .......... . .. 
Dr. Amilcar iLima Gouveia ...... .. ....... .. ... . (anua}) 
Leopoldo Gon!{alves Trajano da Mata .. ..... .. ... . . . 

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

De 

5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 

5$00 
5$00 

60$00 
2$50 

DOMINGOS DO SACRAMENTO AL BUN S 
, 

Para 

10$00 
7$50 
7$50 

10$00 
7$50 

15$00 
7$50 

20$00 
10$00 
7$50 
'7$50 
7$50 
7$50 

10$00 
10$00 
10$00 
7$50 
7$50 

100$00 
10$00 
7$50 

100$00 
'7$50 

Travessa das Parreiras, n.O 52-2." 

(A SANTA MARTA) 

LISBOA - PORTUGAL 

CATALOGOS 

TELEFONE. 53824 

-1/-

SELOS PARA COLEC~AO 
ALBUNS 

MATERIAL FILATELICO 

Fornecimentos por manco-llstas ou 
por remessas a escolha 

Cadernos com selos isolados; folhas 
com series completas 

«Simoes Ferreira) e 

«Mercado Filatelico) 

ACESs6RIOS 

ffieltClIDO FILflT£iIlco 
PORTO II LISBOA 

R. SanloAnl6nlo, 190-2.0 l: H. do Cruclllxo, 28 
Telefone 24070 Telefone 24891 

S E LO S 

3 

I 

CIRCULARES GRATIS CONTRA PEDIDO 
SO TRATO POR CORRESPONDf:NCIA 

Compromos e vendemos raridades 
Pegomos 05 melhores pre~os i 

••••••••••••••••••••••••••• J 
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Inutiliza~ao de Selos Estragados 
I 

Por iniciatlva nossa, 0 Clube Filatelico 
de Portugal lanc;ou ha meses uma campa
nha em prol .da inutlllzac;ao dos 8elos es
tragados : selos muito sujos, ou com falta 
de dentes, ou partidos, au adelgac;ados. 

Estava tal campanha em pleno exito, 
quando uma voz discord ante se ergueu, e 
nao uma voz qualquer, mas nada menos do 
que a do 'Dr. Ant6nio Fragoso, Hustre fi
lr..telista, mais precisamente, ilustre mar
cofilista, e nossQ querido Amigo. 

Com efeito, no n.o54 do .. Mercado fila
tellco~ , do iporto, referente a SetembTo
-OutUibro de 1952, 0 Dr. Ant6nlo Fragoso 
publlcou urn artig'o, «selos estragados) , de 
que 'Previa e lealissimamente nos dera no
Ucia. 

-Nele, presta homenagem ao Clube Flla
telico de Portugal, csociedade a Que tenho 
a honra de pertencer, e cuj a obra, na de
fesa e propaganda da filatelia n acion aI, e 
merecedora do nosso maior apreQo~ . Mas 
pede licenc;a para discordar da nossa cam
panha. E gasta quatro paginas para aIlon
tar os motivos em Que fundamenta a sua 
discord an cia. 

o Dr. Ant6nio Fragoso, modestamente, 
qualifica-se, ele p.r6prlo, de cSim'Ples te
nente miliciano, e velho colecionador de 
marcas postais~ . Todos n6s ~abem<Js ser 
isso mod.estia, e ser ele, antes, jovem mas 
experimentado e fam<Jso general. Soldado, 
verdadeiro soldado raso somos n6s, pelo 
qUe s6 com muito atrevimento nos resol
vemos a responder-lhe. Mas a razao pode 
muito, e e ela que justifica 0 atrevimento 
do soldado ·que, c<Jm a devida venia, vai 
mostrar que 0 :general, desta vez, se enga
nou. 

II 

A nossa ·campanha defende a inutlHza
<;9.0 dos selos ditos estragados. «Selos es
tragados" mesmo, e 0 titulo do artigo do 
Dr. Ant6nio Fragoso. E selos estragados, re
petlmos, sao os selos multo sujos, ou com 
falta de dentes <JU !!lerrilhas, ou partidos, 
ou simplesmente adelgacados. 

Tais selos abundam - nas colecc;oes de 
grande mimero de filatelistas. E, mais aln-

da, nos cadernos ou classiflcadores de Qua
se todos as troqulstas. E ate, mesmo, nos 
de alguns comerclantes de selos. 

III 

Ora tais selos estragados desfeiam e in
feriorlzam as coleccoes em aue se encon
tram, numa ,prOPOr&aO por vezes aflitiva. 

Mas a esse aspecto estetico, ja de si im
portante em tfilatelia, acresce 0 econ6mico, 
pois os selos estragados nada valem. Don
de a desilusao de muitos chamados cole
ci<Jnadores de selos, Que juntam todos as 
selos ·que podem, amontuam tudo quanta 
Ihes vai a s maos, selos velhos e sujos, se
los com rasgaes ou faltas de denteado, se
los estragados, e d~ois, ao pretenderem 
v·end'e-los, recebem uma proposta infima .. . 
Enta<J surge a desculpa ... de que a culpa e 
dos comerciantes de selos, qUe sao uns la-

" droes! ... \Sem se lembrarem de que a culpa 
e deles, que ,ql.i.erp.m receber dinheiro ... por 
selos que naf') sao selos, e nada valem! 

IV 

A este respeito, todos os filatellstas, an
tigos e modernos, comerciantes e amado
res, s e mostram de .acordo, pelo que mais 
nos surpreendeu a discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso. 

Pegamos ao acaso numa edicao de cThe 
Everyland stamp album 'for british and fo
reigne posta.ge stamps) , a 3." e lemos : 
cCollect only perfect stamps. Torn and 
damaged specimens no value and only 
spoil the look of the collection». 

Seria longa a citacao dos estrangeiros 
de todo 0 mundo, pelo que passamos aos 
nacionais, e mais recentes. 

Henrique Mantero, reconhecida autori
dade na materia, escreveuem cFllatelia~, 
paglna filatellca de «0 mundo ilustrado», 
F·evereiro de 1953: «Sujidades, esborrata
mento de carimbos, rasgoes, rna centragem 
e farlta de denteado, sao defeitos que ma
tam completamente todo e qualquer valor 
atril>uido nos catalogos». Como se ve, ele 
vai mais longe do qUe n6s, Ilois ate inclui a 
rna centragem, que apenas parcialmente 

.. 
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Minis.feria do Ulframar 
Novidades 

BLOCOS DA iNDIA: 

30.000 Iblocos-tira, no tamanho de 
21 X 75 m 1m, do valor .de 8 tangas, cons
tituidos 'Por uma vinheta central das di
mensoes de 21 x 21 m l m, aluslva it L a 
"Exposic;ao Filatelica de Goa em 1952, im
pressa a pre to sobre fundo cinzento, e dois 
selos Ilostais com as dimensoes de 21 x 27 
m /m, 0 do lado esquerdo_ da vinheta, da 
taxa de 3 tangas, reproduzindo 0 selo na
tivo da india, da taxa de 10 reis, 1." emis
sao, impresso a pre to, e 0 do lado direito, 
da taxa de 5 tangas, reproduzindo a efi
gie de S. Francisco Xavie.r, impressa a 
pre to e roxo; 

30.000 bloeos, no tamanho de 65 x 80 
m l m, do valor de 12 tangas, reproduzindo 
dois 6elos postals das dimensoes de 21 x 27 
m / m; 0 do lado esquerdo, da taxa de 8 
tangas, apresenta a efigie de S. Francisco 
Xavier, nascores preto e azul gris; 0 do 
lado direito, da taxa de 4 tangas, tern por 
motivo 0 tlimulo do mesmo Santo, nas 
cores amarelo, preto, gris e prata; 

30.000 blocos, do tamanho de 90 x 100 
m l m, reproduzindo 0 tlimulo de S. Fran
cisco Xavier, impresso a cinzento forte 
sobre urn fundo cinzento amarelo claro, 
tendo ao centro 'Urn selo postal com a efi
gie do mesmo Santo, da taxa de 9 tangas, 
no tamanho de 21 x 27 m l m, impreS§o a 
preta e castanho amarelo claro. 

Da mesma forma que os selos, estes blo
cos for am impressos na Litografia Nacio
nal, do Porto. 

EXPOSI(}AO DE ARTE SACRA MISSIO
NARIA: 

o total desta emissao, cujos selos tem 
as dimensoes de 24,5 X 34 ml m, e foram 
executados na Casa da /Moeda, e de 40 mi
lhoes de exemplares assim distribuidos: 

CABO VERDE - Fachada dos Jeronimos 

2.000.000 da taxa de $10 - castanho es
curo e verde claro. 

1.000.000 da taxa de $50 - violeta negro 
e rosa velho. 

500.000 da taxa de 1$00 - verde escuro e 
rosa velho. 

GUINE - Entrada cia Exposi~iio 

2.000.000 da taxa de $10 - encarnado bor
deus e verde claro. 
800.000 da taxa de $50 - azul e sena clara. 
200.000 da taxa de 3$00 - verd~ escuro e 

rosa velho. 

S. TOME E lPRiNCl'PE - Clallstro 
dos J eronimos 

2.000.000 da taxa de $10 - castanho es
curo e verde. 

800.000 da taxa de $50 - castanho e cas
tanho claro. 

200.000 da taxa de 3$00 - azul eseuro e 
azul claro. 

ANGOLA - Santa Face 

5.000.000 da taxa de 10c. - azul e grao. 
5.000.000 da taxa de 50c. - verde e cin

zento. 
2.000.000 da taxa de 2 Ags. - magenta e 

grao. 

MOQAMBIQUE - Missionario 

4.000.000p,a taxa de $10 - castanho e lilas. 
1.000.000 da taxa de 1$00 - castanho e 

verde. 
1.000.000 da taxa de 5$00 - castanho es

curo e azul oriente. 

l············~··· .... -.-... ~ 
: , , 
l , 
• 

PERMUTAS 
!Mario Forte, de SantartmJ. ; aceita :;el06 

co!Dn!als, anteriores a. 1922, novos OU 
usadas, danoo em troca, Portugal e Co-
1611 las" an1l1gos ou m c.demos. 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
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Sl!:RIES COMPLETAS NO VAS 

neuf - unused - ungebraucht 

N.oa Yvert ou Elad10 de Santos 

PORTUGAL AQOREs 

154/ 167 
182/ 196-
25'7/ 2'7'2 
299/3~9 
334/364 
383/ 403 
404/ 413 
414/ 43-7 
438/ 452 
491/ 006 
547f1552 
553·/ :558 
5591.5064 
5'fl-5j!5'70 
572/ 5'74 
5'88/ 5'91 
592/ 099 
616/ 067J5 
64'7/ 650 
651/ 654 
655/ 662 
663/ 67{) 
67'1 / 674 
675;'682 
684/ 687 
688;'695 
696/ 701 
7~/705 
716/723 
726/ 729 
730/ 7'33 
734/'739 

...... ~5$00 

.. .. .. 23'5$00 
30$00 
40$00 

190$00 
l{)5i$OO 
17$50 
65$00 
30$00 
35$00 
40$00 
45$00 
17$50 
17$50 
17$50 
17$50 
3{)$00 
14$00 

7$00 
6$00 

17$50 
17$00 

5$00 
20$00 

7$00 
16$00 
21$00 

7$00 
2QG00 
1-5$00 
15$00 
14$00 

BLOC06 

N .o, 1 a 14 

as 14 bloccs em 
conjunto ..... 350$00 

PI::JtRTE)ADO 

1/6 ......... 450$00 
28/ 43 ......... 15$00 

ENe. P06II'AIS 

1/ 17 ......... 110$00 

199/ 2.25 ...... 250$00 
227/ 2;46 ...... 23$00 

PORTEADO 

20/ 40 ...... 20$00 

ENG. POSTAIS 

1/ 17 .. ....... 57$00 

ACORE23-CERIES 

Se10s isolados novos 

189 
192 
100 
194 
210 
211 
212 
214 
215 
217 
219 
220 
22U 
222 
223 
224 
225 

1$80 
2$00 
2$40 
3$00 
1$50 
1$80 
1$80 
2$50 
2$50 
2$50 
3$00 

30$00 
30$00 

7$50 
12$00 
20$00 

100$00 

~----------I OOLONIAS I 
PORT. U. P. U . 
complete. 8 val. I 

I noves , Escudos 
350$00 

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

POR'l'UGAL 
Av!acao 50$00 
N.o 10 

116000 60$00 

Sl!:RIES COMPLETAS NOV AS 
neuf - unused -- ungebraucht 

N.OB Yvert & Tellier 
OOLONMB PORTUGUESAS 

ANGOLA 
299/308 aerle Restaurac~o .......... . 
309/312 Fatlma ........................ .. 
3.13/319 oPaisagens .................. : .. .. 
320/321 Fund. Mocamedes .. .. ...... . 
323/3215 Exp. Fllatelica .... .. .. .... .. . 
328/3511 Serle Aves .................... . 
C. Aereo 11/15' serle Globo ........ .. .. 

OABO VERDE 
249/25'7 at!rle Paisagens ...... .... .. .. . 

oGUIN]!: 
251/25<7 Desccb. da Guine .......... .. 
2581270 Serle Indlgenas ............ .. . 

irNDIA 
4112/419 Fatima .............. ..... .. .. .. . 

,Cent. Padre Jose Vaz, 9 val. .. ... .. . .. .. 
MACAU 

33.4/35·1 8 val. VarOeS 11 ustres ..... . 
3512/1354 Bmbercaceies 1. 3. 5 ptcas 

MOCAMBIQUE 
348/351 Cent. L. Marques .... .... . .. . 
360/379 serle Pe.lsagens .. .. .. .... .... . 
380/383 Fat!ma ... ..... .... ... ......... .. . 
387/410 Serte Peixes ......... .. .... . .. .. . 
C . Aereo 25/ 29. serle G10bo .... .. .. . .. . 

S . TOM]!: 
344/353 \Serle Frutos ...... .. .. .. .... .. 

'TIMOR 
256/262 Serle Guerrelros .. ........ .. 
269/278 Serle Flores .... .. .. ........ .. 

OOLONiIAS POR'IlUGUES<AS 
Encerramenta Ano Santo 

13-11-195>1 8 Colonias cpl. .. ..... .. . .. 

CABO VERDE, 19502 

50$00 
27$00 
85$00 

7${)0 
7$00 

280$00 
27$00 

60$00 

40$00 
50$00 

147$50 
19$00 

10$00 
70$00 

30$00 
90$00 
33$00 

210$00 
4~ 

33$00 
80$00 

40$00 

Belos doll 1$75 de 193&. tlpo ImperIo, com 
sobretaxas 10 c. 20 c . 50 c. 1$00, 1$50 
s/1$75' azul 5' valores completa - Pe
quena t-iragem (Tar-a.) 1 s erle 20$00 -

aerle em ·bloco de ... .. .. .. ......... 80600 

Precos em Escudos Portugueses U. S. A. $1.00 - Escudos 28$60 

CONDlqOES DE VENDA: -- As encamendas de:vem. vir aoo~anhadas des 'l'espectivas impor. 
tanclas, ou envlo a cobranca para 0 Contlne-nte, I:has, Cd6nlas e Estrangeiro. 
A mlnha. case. posSUl tLIIl grande «Btock» de seles, e esta. apta a sa.tlsfazer todas as 

mancol1stes de selos antigos e raros. novos ou usados, das CI::>LC:)NlLAS PlORTUGUESAS com 
grand-es descontos s / cat8J.ogo. . 

Servic;o rapido de no vida des de Portugal e Co16nias 

Ant6nio Ferreira da Silva 
N egociante de seioB ha 25 anos 

Servic;o rapido de novidades de Portugal e Ul tramar 
Telefone 845759 

C/ C Cheques Postaux : oPARlIS 18()(}..4,1 -- BElRJLIN 108286 - PRlAiGUE 59742 
Frs. SUISSES - Bank Fuel' Anlagewerte Talstr. Iii Zurlch-Konto Nr. 4{34 

, ... , ................................................. , ...... ..................... ~ 
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desvaloriza 0 selo, e, se acentuada, ate po
de constituir uma curiosidade valorizado
ra. De qualquer dos modos, acrescenta, urn 
pouco adiante: cNem urn s6 dente e admis 
siv-el que falte). -

Na sua recentisima e bern interessante 
dnicia!(ao fllartelica:., escreveu 0 Eng. An
t6nio Eladio de Santos, filho de urn dos 
nossos maiores e rnelhores comer.ciantes fi
latelicos, a fls. 17: cMuitos colecionadores 
quando princi:piam, ou por quererem t er 
em pouco tempo urn grande nlimero de se
los, ou por naD saber em, nao se preocupam 
com a escolha dos exem:plares, ,,que iraQ 
formar a sua colec!(ao. 

Mais tarde, quando ja possuem urn 
maior nlimero deconhecimentos filateH
cos, e procedem a uma mel·hor escolha, al
guns poem de parte os maus exemrplares, 
mas outros ha qUe os vao deixando ficar 
na colecgao, pensando em substitui-los al
gum dia. Julgam que, se nao tern valor, 
tam-bern nao desvalorizam os bons, e sem
pre vao tapando alguns buracos no album. 
Mas nisto enganam-se completamente! ) . 

Nao diriamos melhor do que 0 jovem e 
distinto filatellsta, que nao conhecemos, 
mas tudo indica seja digno continuador de 
seu honrado pai. 

Para flnalizar esta rapid a digressaO pe
las opiniOes alheias, verdadeira jurispru
den cia unanime e pacifica, citaremos 0 
velho cCatalogo Simoes F·erreira:. , hoje 
edltrudo iDO Porto, pelo «Mercado Flla1.ellco:. , 
estabelecimento que tern 0 mesmo nome 
da revlsta em que 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
publicou 0 seu referido artigo. 0 curioso e 
que 0 Dr. Ant6nio Fragoso Ii urn dos ilus
tres membros da comissao incumbida da 
orienta!(ao geral desse «,Catalogo Simoes ' 
Ferreira) . Poj.s, nao obstante, a edi!(ao de 
1953 determina, a fIs. 6, sob 0 titulo cCom
pras:p : «Na{) tern valor e nao se aceitam, 
consequentemente, selos rotos, sujos ou 
com falta de denteado:. ... 

V 

Mas se assim e, se os selos estragados 
desfeiam e desvalorizam as coleccoes, ese, 
filatEilica eecon6micamente, nao tern in
teresse nem valor, se, portanto, tudo pare
ce indicar a destrui!(ao urgente de todos 
os selDs nessas condi!(Oes, e tudo parece dar 
razao a campanha para tal efeito lan!(ada 
pelo Clube Filatelico de Portugal, - em 
que motivos se baseia 0 Dr. Ant6nio Frago
so, para a sua pliblica e formal dlscorda.n
cia?! ... 

VI 

o primeiro Ii 0 de nao aceitar a destrui
!(aO de selos rarissimos que se apresentem 
estragados, exemplares linicos ou quase, 
COImO urn «Post Of!fice:. da Ilha Mauricia, 
urn n.O 12 da Gu.iana Inglesa, ou ainda uma 
hipotetica mas passivel dupla-impressao 
do tostao de D. Maria. 

Este primeiro argumento parece convin
cente. Mas parece apenas ... Na verdade e 
allim do que adiante se respondera, p~sa 
pela ca'bega de alguem que sejam selos des
tes que 0 Clube Filatelico de Portugal so11-
cita Ihe sejam remetldos, para destrui
!(ao?!. .. E mesmo na hip6tese afirmativa, 
passa pela cabega de alguem que, por mui
to que ele os pedlsse, qualquer filatellsta 
lhe mandaria, para destruir, uma s6 des
sas raridades ou preciosidades?! ... 

VII 

Outro motivo apontado pelo Dr. Ant6nio 
Fragoso, para a sua discordancia, e 0 de 
ele, marcofilista, possuir alguns carimlbos ' 
rarosem selos com defeitos. 

iMas ainda aqui 0 .argumento nao tem 
qualquer relagaocom a campanha. Esta e 
de selos estragados. 0 Dr. Ant6nio Frago
so argumenta com carimbos de uma colec
!(aO de carimbos. Nao vale a pen a perder 
tempo aexplicarque, numa colecGao desta 
natur·eza, Os carimbos importam mals do 
que os selos. Pelo que bern se compreende 
que, numa colec!(ao de carimbos do Cor
reio, se guardem como preciosidades carim
bos raros que estejam sobre selos defei
tU{)sos. Evidentlssimamente que tambEim 
nao sao estes os selos que 0 Clube Filate
lico de PoretIgal sOlicita, para queimar ... 

VIII 
# 

Outro dos motivos enumerados pelo Dr. 
Ant6nio /Fragoso, e ainda menos feliz, resi_ 
de em cos selos estragados ou sujos cons
t ituir em , a cada passo, IPrecioso material 
para 0 ·estudo de muitos problemas filate
licos. Pelas maos dos srs. Prof. Dr. Carlos 
Trincao e A. de Castro Brandao passaram, 
certamente, inlimeros selos estragados, 
nos quais os dols ilustres investigadores 
hao-de ter colhido elementos para os seus 
primorosos estudos sobre os selos cla.ssi
cos portugueses:.. 
~ste inf,eliz argumento, com a franqueza 

que nos merece, e decerto nos desculpara 0 
Dr. Ant6nio Fragoso, nem parece de um 
cientlsta, e me.dico distinto, que .0 e, sem 
qurulquer especie de favor. 
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Os selos estragados, com efeito, podePl 
ser preciosos elementos para estudo (am\.
JlSe {ie papets, comparacOes de cores ou 
nuances, etc.), nas maos de especialistas 
Ott tecnicos, como 0 Prof. Dr. Carlos Trin
cao. A. de 'Castro Brandao, Dr. Ant6nio 
Fragoso. Nao 'ha, nao pode haver duas opi
niOes. 

Mas, se nos permlte 0 medico Dr. Ant6-
nio Fragoso, tais selos estragad{ls, nas maos 
dessas pessoas, sao como alcaloides, e to
dos as venenos em geral, nas maos dos 
medicos e de outros cientistas. A necessi
(Jade de estes os -examinarem e estudarem, 
e a confianc;a publica que eles, por seus 
cursos, concursos, etc., nos merecem, nao 
impedem que tats produtos sejam rlgoro
.!lamente proibidos nas maos dos nao cien
tistas ... 

Sf:melhantemente com as selos estraga
dos, que, nas maos dos nao tecnicos, do pu_ 
blico em geral, podem levar a arra~jos, 
c(Jnsertos e falsiflcacOes, Que ainda recen
t .:mente foram apontadas par Nico, em um 
l10tavel artigo da revista C'Filatelia JPerua
na», transcrito no ultimo numero do cBo
letim do Clube Filatelico de Portugab, pe-
10 que nao vale a p en a perder agora tem
po e espac;o com este aspecto do problema. 

IX 

o ultimo argumento do Dr. Ant6nio 
Fragoso - e este ainda mais pretenso do 
·que as anteriores - , e 0 de 0 Clube Filate
lico de Portugal invocar ca possivel pre
senca, nos selos usados e sujos, de perigo
sos germens patogenicos para 0 homem~. E 
comenta-o, afirmando que «identico peri
go -ex'lste, porem, para as selos novos, sem
pre susceptiveis de se inquinarem de mi
cr6bios I.evados por diferentes veiculos). 

Ora, por um lado, nao e verdade que 0 
Clube Fllatelico de Portugal alguma vez 
afirmasse a presenca, nos selos usados, de 
perigosos germens patogenicos, para 0 ho
memo 

Por outro lado, 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
estliJbelece confusao entre 0 problema dos 
selos estragados, e 0 dos selos usados ou 
carimbados. Sao dois problemas distintos 
e diferentes, perante os Quais a Clube Fi
latelico {ie Portugal tem de tomar e to
ma atitudes tambem diversas. Quanto aos 
selos estragados, nao ha duvida de que nao 
valem nada, tanto filatelica como econ6-
micamente. Sao con-dem\veis. Devem ser 
destruidos. Quanto aos selos usados ou ca
rimbados, tambem nao resta duvida de que 

valem muito menos do que os novas e go
mados, mas valem, e cada qual e livre de 
coleccianar as que preferir ou puder adqui
rir. 

Ainda par outro la:do, e apenas para des_ 
truir 0 pretenso argumento, nao acredita
mos que 0 medic<Jtenha lido 0 que 0 mar
cofilista ·escreveu.. . Porque nem a brincar 
admitimos que, para 0 medico Dr. Ant6nio 
Fragoso, uma ligadura nova e limp a, mes
mo colocada sobre uma mesa com algum 
p6, seja 0 mesmo que uma ligadura ja uti
lizada e retirada de clma de uma ferida 
infecciosa .. . 

X 

Ao fime ao cabo, a discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso nao existe. Ela e apenas 
aparente, e serviu, tao s6mente, para 0 
llustre filatellsta e marcofillstaescre·ver um 
artigo, que nao e dos mais feUzes, mas em 
nOOa dlminui 0 seu extraordinario labOr que, 
alem do resto, ja nos deu mals de duas de_ 
zenas de llvros e opusculos sobre selos e 
marcas do Correio. Esta circunstancia ga
rante-lhe um lugar unico na blbllografia 
filatelica portuguesa, e s6 ela nos obrigou 
a conceder aquele artigo a atencao de que 
resultou 0 nosso. 

Mas, ·efectivamente, a discordancia do 
Dr.Ant6nlo Fragoso nao existe. Como ele 
pr6prio confessa, -essa discordancia e pu
ramente formal. c>O motivo da minha dis
cordancia reside na ,maneira como se 
liJpresenta a campanha, que propoe mul
to simplesmente, e sem quaisquer res
tricoes, a {iestruiCM> {ie todos os selos Vf!-

. lhos, sujos ou estragados:. . 
Ha aqui urn engano, e ta1 engano e que 

originou a aparente discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso. Ao 'Clube FilateUco de 
Portugal devem ser ·remetidos t<Jdos os Sf'
los velhos, sujos ou estragados, para sua 
urgente e pUbllca destruiC;ao. Mas esta des
truic;ao - esta determinado desde inieio 
- nao se fara sem oue todos os selos re
metidos sejam vistos -par uma comissao de 
competencia e honestidade absolutas. E 
tanto para 0 efeito de os enumerar e clas
sificar, - como para 0 de apartar urn ou 
outro exemplar Que, excepcionalmente, 
pela raridade do selo au do carimbo, mere
ca ficar guardado no arouivo do Clube. 
(Mas, entre parentissis, e aqui para n6s 
que ninguem nos ouve: Havera alguem 
oue envle ao Clube. para ser queimado. um 
imico seloque mereca ser guardado? !. .. ). 

.. 
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, 
ANUNC/OS 

SELOS - Granae variedade de Portugal 
e Co16nias, a venda na Tabacaria da Rua 
da Prata, 53 - LISBOA. 

----------------
Dis1}onl:lo duma grande e escolhida va

rieGttde de series e ,blocos novos, comemo
ratlvos, aviaCao e UPU universal para com
pletar os paises que coleccionliiffi. Enviai 
as vossas mancolistas. Franquias filateU
cas. Estou interessado em series completas 
de todo 0 mundo, que me pOSSliJID fomecer 
em troea, tbas!e do DaWogo Yvert. Pos
so receber ate 10 de cada tipo. Troco 
tambem selos em quantldade. (Minimo 50 
:pacotes de 100 selos usooos). Escrevam 
para HENDRIKS - 2 Avenue J. Baeck -
Bruxelles - Belgique. 

Socio 506 do C. F. P. Resposta imediata. 
Toda a satisfaC;ao. 

A. Falcao Sacadura - Caixa Postal, 98 
- Beira (A. O. P.). 

Desej a trocar selos em series novas de to
do 0 mundo. Base Scott, Silombra e Yvert. 

- -- --- --- -
ARNALDO RUIVO PINTO DA FONSECA 

Rnn Ha~ilIo Teles. 17, 2.0 - LISHOA 
Donne Portt gal et Colonies. Accepte des 

timbres de Europe. Yvert ou Zumstein 
----- -

Prof. Angel N. Rocca, Rio OebaMos, C6r
doba, Rep. Argentina. Acepta canje; sellos 
nuevos 0 usados; America y Europa; certl
fica do 0 aereo. Por mancolista 0 candi
dad; cat. ; Yvert. S6cio n.O 13334 del Clube 
Filatelico de Portugal . 

David Lopes dos Santos - Rua de Be
lem, 48, 1.0, Esq., Ltsboa. Troca Portugal e 
mtramar, Europa e correio aereo uniIVersai. 

-
CAMBIQ DON TODGS PAISES - Mrun

deme 100 a 500 sellos dlLferentes su pais 
:recebira igual 'Ca.ntidaJd Espafia. Para no
vedaJd,es Espafia y colonias series comople
tas ruuevas, escrlbdlme. 

Miguel Mamh. - RaJIIlIbl'a Caudillo 46-2.° 
- Vmanueva y GeIl'trli (Barcelona). 
EBPAAA. 

SA CARVALHO - Heroes Afri ca, 255, 
LeixOes - Compra e troca. Vende com 
graooes descon.tos, selos ItlQVOS e usa'Clos de 
Portugal, Co[6nias e Estrangeiro. 
Coleccionador ve n-de os seus duPli'Cados de 
se~os novos e usados, Portugal, Ultramar e 

/ 

ECONOMICOS 
Estrangeko, faz en'Vios a escollha, depots 
de indicad·as as preferencias. R. SOARIES, 
Rua Gomes da Silva, n.o 9 r i c. Esq. Lisboa, 
N. 

TIMOR - Adriano E. Martins - Dlli -
Deseja correspondentes em Portugal, Pro
vincias Ultramar·inas e Estrangelro. 

----
Dr. Benjamim C. Camozato cEdificio 

Caic;ara:. Porto Alegre - BRASIL. Presi
dente da «S. F. R. G.) cReferencias C. 
F. de Portugab - Contra selos do Brasil, 
oferec;o universais. Base Yvert. Reglstar 
cartas. 

CLASSIFICADOiRlES DE BOLSO - En
vie 1$00 em selos e recebera urn belo clas
slficador. Descontos para quantidade . 
Aurus, Ld." - Rua da Trindade, 15, 2.° -
Lisboa. 

ATTENTION ALLEMA!GNE, SUISSE -
Pour timbres neufs, series completas, je 
donne 'Colonies Espagnoles, egal qualite.
Mazuelos - Gran Via 37. - Gra.nada. -
Espagne. 

Amigos correspondentes filatelicos : ve
nho informar-vos de que a minha actual 
resid~ncia e Alto de Santa <Clara, 23, Coim
bra, Portugal, pois tenho todo 0 interesse, 
em nao perder as voss as agradaveis noti
chis. JOSE RoUY 'MARIA DOS SANTOS. 

C. STEFANOVllC - Debrinjska 7 - Bel
grado - Jugoslavia. - Deseja trocar com 
todo 0 mundo. Novidades em series com
pletas, novas. Outras series 'Por ma.ncolis
tas. CataIogos Yvert, Zumstein, Gibbons, 
Scotts. 

M. Q. SOARES GOMES - C. A. D. A. -
Galbela - Angola. Je desire 75.0 UPU et 
Poste Aerienne d'Europe. 
JOAO LOURElNQO LOPFB - Ponte de S6r -
Portugal - Troca selos unlcversais. 

••••••..••..•...........•... 
cDIARIO DE Ll-SBOA) 
TODOS OS FILATELISTAS DEVEM LER, 

AOS DOMLl"GOS, 
A SECCAO FILATELICA DO 

cDIARIO DE LISBOA) 

••••••••••••••••••••••••••••• 
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Agremiac;oes Filatelistas 
Clube Filatelico de Mo~ambique 

No Clube FilateUco de Mocambique, 
sao os segulntes os corpos gerentes eleitos 
para 0 ano de 1953: 

Assembleia geral 
Presidente - Dr. Ant6nio Jose Vieira 

Junior. 
Vice-presidente - Ant6nio J. P. Plnto 

de Macedo. 
1.0 Secretario - Jose de Sousa Horta. 
2." Secretario - Joaquim Marques Lei

tao. 
Conselho Fiscal 

Efectivos - Eng. Anibal de Ascensao 
Valente: Eng. Nuno Angelo Rodrigues Va.: 
lente; Jose 'Maria Folgosa. 

Substitutos - Armando Boavida Ramos, 
Herman Harry iByng. 

Direcccio 
Efectivos - Alfredo Dias; Manuel Mar

ques Pires; Mario de Barros Lobo; Ant6-
nio Augusto Ferreira d' Almeida; Leonardo 
Karp Barata da Cruz. 

Substitutos - Ant6nio Manuel Bisuo e 
Ten. Manuel Lopes de Carvalho Chaves. 

a. 
c: 
c: 
'" c: 
::: 
C 

~ 

Q. 
c: 
c: 
:r 
~ 
a 
~'. 
>'. 

c. UNKO (LUBl COM R[VI5TA MlNSAL ~ATUITA 
~ PORTUGAl : (ota oollo'l 20 l~udos ~ Ocd,jOdo Clarol ! 
~ 40100,0 ~ Valcnl~. AV? vlsc:ond~Volmor. 57·A"dr. 
_ l l/&OA · N.-

ACOP.U: A9fl1Ie . A.PoviioNuots. Roo T(J'.'(RS cH I![SIlJlde, ./jt 
c. 117.· Ponto i)z1.QOClO.- ?1 
~ BRAfIL:?O (ruleiroS.· \)qI~.QOdo 6~rd : IlIIJ90 Soares I 
S A'OI.!!o ,Ruo Majo< focunoo.675, forlol21ott20 rQ) '" 
c:: ANOOlA.15Ang.-11h02:3p_ - MA(AU : 3p 

{:j 

P.t~.A INfORMAtQ{~ 6~ATIS 

Minister'lo das Comunlcacoes 
Administracio~Geral dos Correios, 

Telegrafos e Telefones 
Direccao dos ServlCos Industriais 

PORTARIA N.o 14.239 
Manda 0 Governo da Republica Portu

guesa, pelo Ministro das Comunicacoes, 
nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.O 
28.940, de 25 de Agosto de 1938 : 

a) Que sejam retiradus da circulacao os 
valores postais das seguintes emissoes e 
taxas: 
Selos comemorativos do encerramento do 

Ano Santo, de 1950, em Portugal, de $50, 
1$, 2$ e 5$; 

Selos comemorativos do 4.<f centenario do 
falecirnento de S. Joao de Deus, de $20, 
$50, 1$, 1$50, 2$ e 4$; 

Selos comemorativos do centenarlo do 
nascimento de Guerra Junqueiro, de $50 
e 1$; 

Selos comemorativos do 3.° Congresso Na.:. 
clonal de Pesca, de $50 e 1$. 
b) Que os selos lndicanos na presente 

portaria deixem de ter validade no prazo 
de tres meses, a contar desta data; 

c) Que os mesmos selos possam ser tro
cados por outros em eirculacao nas esta
Coes no correio, telegrafo e telefone do 
Terreiro do Paco (urbana de Lisboa) e da 
Batalha (urbana do Porto) ou nas tesou
rarias da Fazenda PUblica das outras lo~ 
calidades, dentro do prazo de seis meses, 
tambem a con tar desta data. 

Ministerio das Comunicacoes. 23 de Ja
neiro de 1953. - 0 Mlnistro das Comuni
cacoes, Manuel Gomes de AraUjo. 

, ............. , .............. ~ ••••••....•....... 
• i 
~ 

i 

CLUBE FILATtLICO 
DE MOC;AMBIQUE 

CAIXA POSTAl, 720 
LOURENQO 'MARQUES 

, Clube de coleccionadores para 

j coleccionadores 
S6clos efectlvos 20$00 mensa.is 

Scclos correspondentes 60$00 anue.ls 
~ .. .... -....... .,. ............ ~ 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 7 

XI 
Cwbe aqui, ja agora, focar outro dos dois 

mals salientes aspectos da campanha do 
Clurbe Filatelico de Portugal. 

Tanto como 0 da destruicao dos selos 
que desfelam e desvalorlzam a maloria das 
c leccOes, e, repetimos, filatelica e econ6-
micamente sao zero, - a referida cam
panha tem em vista, nao 0 escondemos, 
valorizar ou fazer subir de valor os selos 
restantes, os selos novos ou usados, em 
born estado. 

Em filatelia, ao lado do entretimento, 
prazer espiritual, .etc., ·existe, e e~istil'a ca
da vez mais, uma lnversao de dmheiro, e, 
com rarissimas excepc;oes, ao fl.fatelista 
nao e indiferente 0 valor da sua colecCao. 

Assim sendo, sem necesldade de longa 
esplanacao sobre este aspecto do problema, 
e bern evidente que a destruicao de certo 
numero de selos estragados, fazendo dirni
nuir 0 numero de selos restantes, fara au
mentar, proporcionalmente, 0 valor destes 
selDs que restarem. 

Motivo ou razao que, nao sendo a funda
mental mas secundarla, ajuda a mostrar 
a vantagem da ref'erida ·campanha do 
Clube Filatelico de Portugal. 

.. -. ~ .. --........ . ..... 
Compro selos e vendo Albuns, Su
plementos e Cataiogos de Simoes 
Ferreira, Mercado Filatelico, Ela,dio 
dos Santos, Yvert. Recebem-se en
comendas, com 0 respectivo porte 

e registo. 
Saiu uma nova list a ,de ofertas ~.o 2 
Envia-se gratis a quem a sol1Cltar 

COIMBRA FILATELICA 
A. M. CUNHA VAZ 

Rua da Sofia, n.O 23-1.°, Dt.o 
Coimbra - Telef. 4343 

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

................. II •••••••• 

",Por 5 cupoes resposta internaclo
nal, remeto 1.000 selos do Brasil. 

A. PETTER SANTOS 
Caixa Postal n.O 72 - Fortaleza 

Ceara - Brasil:. . 

XII 
E que a call1panha do Clube Filatelico 

de Portugal e necessaria e e util, que ela 
surgiu em boa h~ra, e que da destruicao 
dos selos estragados resulta vantagem pa
ra a filatelia e para os filatel1stas, di-Io, 
mais e melhor do que quaisquer palavras 
nossas, este facto eloquentissimo: Em pou
co mais de sels meses de campanha,. e 
preocupados, como andamos, com vanos 
outros aspectos do problema filatelico P9r -
tugues, agora peia primelra vez equacio
nados, - nada menos de cerca de setenta 
mil selos estraganos nos foram enviados 
ja. Tanto nos Ibasta para garantlr 0 exito 
da nossa campanha! Tanto nos basta pa
ra podermos oferecer, aos filatelistas por
tugueses, as vantagens econ6111icas e fi~a
telicas que, ao inicla-Ia, tln·hamos em VIS

ta! 

A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

* NOTA - Porque «Mercado fllatelico» 
publicou ja novo artigo do Dr. Antonio 
Fragoso, em resposta a este, aqui !ica 
prometida a nossa trepUca, no proXllDo 
numero deste Boletim, a sair muito bre
vemente. 

... 

COMPRQ e VENDO selos de Portu-
gal, Ultramar e estrangeiro . 

Estou sempre lnteressado em i boas coleccoes anti gas. Pedidos da I P,ovinela, P"' maneoll,ta, despa-

.. ~::::.~:~::~ ......... -..... . 
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Mini 'sterio das Comunicac;6es 
NOlfidades 

s. Francisco Xavier: 

Temos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do IV Centenario 
da morte de S. Francisco Xavier, verdad·ei_ 
ro Ap6stolo da doutrina crista no Oriente. , 

Ap6s ter tirado 0 curso de Fllosofia, foi 
Mestre em Artes. Mas estava-lhe reserva
.da missao de maior vulto no campo espiri
tual, como orientador. 

Em 1534, quando contava 28 an{)s, jun
ta·mentecom Inacl0 de Laiola e alguns 
mais, fazia voto solene de castidade e po
breza, e prometia servir a Ct·isto por todo 
o sempre; aqui 0 germen da Ordem, conhe
cida hOje por Companhia de Jesus. 

Em cumprimento da sua jura, parte pa
ra Roma, a prestar obedi~ncia a Sua San
tidade, e toma ordens sacras em Veneza. 

Os feitos e meritos do grupo chefiado 
par Santo Inacio, levaram EI-Rei de Por-

tugal a obter autorizacao do Sumo Ponti
flee, para SeTem enviados ao Oriente dois 
missionarios da Ordem, sendo Sao Fran
cisco Xavier um dos designados. 

Durante dez anos de constantes prova
coes, percorreu essas longinquas terras, ca
tequisando, socorrendo enfermos, e pratl
cando -obras de caI'idade, animado apenas 

pelo' conforto espiritual que os bons re
sultados Ihe traziam. 

Padre Mestre Francisco e exemplo de 
humlldade, de caridade e de abnegacao, e 
foi 0 fundador das prlmeiras misoes cat6-
licas no Japao. 

Neste selo representa-se 0 Sant-o Missio
narlo com 0 crucifixo ao alto, na mao di
reita, enquanto assenta a esquerda sobre a 
cwbeca de um rapaz que, com outro de 
ma-os postas, recebe do Santo a palavra de 
Deus. 0 crucifixo esta colocado de modo a 
fa'Zer parte do emblema ms, que resplan
dece no lundo. 

Em clma, a legenda S. iFrancisco Xavier. 
Ao alto e a esquerda, as datas 1552- 1952. 
Em baixo, .a palavra Portugal, e logo aci-

ma, a esquerda, a taxa. 
o desenho e do pintor Manuel Lapa, e 

foi gravado e 'estampado em talhe doce nas 
Oflcinas do Banco de Portugal. Gravura de 
Pais Ferreira. 

As dimensOeS sao de 25,5 X 34,5 mm, 
dentado 14, e 0 plano da emissao e as co
rt)s dos respe'! tivos valores sao as seguin
tes : 

Taxa Cor Tiragem 

1$00 Verde 9.000.000 
2$00 Vermelho 900.000 
3$50 Azul 350.000 
5$00 Violete 250.000 

Comecam a circular estes selos no dia 23 
de Dezembro, podendo desde ja fazer-se as 
encomendas a SIR (ILisboa, R. Alves Cor
reia, 20) e a Central da Batalha (Porto). 
N'estes locals sera tambem aposto, quando 
sollcitado pelos interessados, um carimbo 
especial nas correspond~ncias all apresen
tadas naquela data, e serao vendidos so
brescritos especiais alusivos ao primeiro 
dia de circulaCao dos novos selos. 

J . MARTINS BARATA 
Consultor Artistico 
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1675 - Carlos Augusto Boaventura Nolas
co - Rua Maria Andrade, 7, 2.° Dt.o 
Lisboa - Portugal - (iP) Po, Fr. 

1676 - Joao Ant6nio Caldeira Martins -
Vivenda Alves Martins, r i c. - Por
talegre - Portugal - (P) Po, Fr, T. 
iN. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

1677 - Domingos de Fatima Pereira da 
Silva e Sousa - Estacao de Cadou
Cos, 27 - Foz do Douro - Porto -
portugal - (M) Po, Fr, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 90. 93. 94. 

1678 - Dr. Ant6nio L. B. Moreira de Fi
gueiredo - RUa de Tomar, 65 -
Leiria - Portugal - Po, Fr, In, Es, 
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 15. 30. 90. 
93 . 

1ij79 - Francisco Xavier da Mota e Cam
pos - Vila de Mondim d·e Basto -
Portugal (P ) Po, T. C. U. 60. S6 
de 1. da 2. 5. 6. 94. 

1680 - Jose Francisco de Magalhaes Barros 
Gamboa - Avenida Praia da Vict6-
ria, 20, 1.0 Esq. - Lisboa - Portugal 
- (P/M) Po, N. U. 60. 3. 

1681 - Bernardino Augusto da Silva - Rua 
Visconde da Luz, 8/ 10 - Cascais 
- Portug!l,l - (M/ A) Po, Es, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94. 

1682 - Mario Samuel Lopes da Silva -
Rua da Carreira - Elvas - Portu
gal - Po, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1683 - Fernando Lopes Os6rio - Rua da 
Bela Vista a Graca, 132, r i c. Dt.· 
Llsboa - Portugal - (M) Po, T. C. 
V. N. 60. 3. 

1684 - Carlos Mimoso Moreira - Caixa 
Postal n.b 335 - Lo'bito - Angola -
(tM) Po, F.r, Es, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
em especial possessoes do Continen
te .Mricano, 90. 93. 94. 

1685 - Bert Davis - P . O. Box, 198 - Bell . 
Gardens - Calif6rnia - U. S. A. 
In, 60. 91. 

1686 - Joao Gomes Chamusca - Rua dos 
Ferreiros, 25, 2.· - Funchal - Ma
deira (P) Po, Fr, Es, T. C. V. N. 
U. 5. e suas co16nias. 6. 

1687 - Avelino Aguiar Camara - Rua das 
Maravilhas, 54 - Funchal - Ma
deira - (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Von. T. 3. por 1. e 2. 94. 

1688 - Jose .d!i Puriflcacao de Morais Cala
do ~ Rua de Coimbra, n .· 13, 17, 

I." - Aveiro - Portugal - (P) Po, 
.T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

1689 - Circul{) Fllatelico In.sular - Rua 
Te6filo Braga, 54 - Vila do Porto 
- Santa Maria - A~ores - Po, Fr, 
In, Es, It, Ep. T. C. V. N. U. 60. 3. 
90. 93. 94. 

1690 - Jorge de Melo Mendes Calisto -
Mangualde - Portugal - (P ) Po, 
Fr, In, Es, T. C. N. U. 60. 93, 94. 

1691 - Joaquim Tavares - Calcada de 
Monte-'Cristo, n.O 2 - Alenquer -

. iPortugal - ('P) p{), Fr, T . C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 90. 93. 

1692.- Antonio Moutinho da Roch a - Rua 
Bonjardim, n.O 825 - Port o - Por_ 
tugal - Po, N. U. 60. 1. 2. 

169J - Dr. Alvaro Remigio de Sousa - Rua 
Camara Pestana, n.· 24, 1." - Fun
chal _ Madeira - (M) Po, Fr, In, T. 
N. U. SO. 1. 2. 1'6. 18. S6 Norte de 5. 
90. 

1694 - Luis Filipe de Moura Nunes Fer
nandes - B. Santa Iria, n .O 25 -
Abrantes - Portugal - (P ) Po, T. 
C. N. U. 60. 3. 

1695 - Alvaro A~bano Parreira - Rua Ro
salla de Castro, .11.·19, 1.0 Dt.o (Bair
ro Alvalaide) - Lisboa - Portugal 
- T. C. N. U. 60. 1. 2. Paises Peque
nos. 90. 94. 

1696 - Artur Martins Curado - Praca 
Pasteur, n.· 10, 2.· Esq. - Lisboa 
- Portugal - (M) Po, Fr, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 90. 

169q - 'Bvircevic P. Svetislav - Stari Becej 
- Udarnicka N.o 9 - Jugoslavia -
Jugoslav. AI, Fr, In, the 60. 3. 4. 60. 
A. 61. 66. 68. 90. 96. 97. 

1698 - iDr. Jose Maria dos Santos - Pra!;a 
.de Londres n.· 4 - 2.· Esq. - Lis
boa - Portugal - Po, Fr, 60. 

1699 - Dr. Jo[{) Chaves Guimaraes - Ave
nida Joao Cris6stimo, n .O 66, 2.° Dt." 
- Lisboa - Portugal - Po, Fr, 60. 

1700 - Ant6nio Amaro Cardoso Rente -
Beco do ProvilSor, n.O 3 - Elvas -
Portugal - (M) Po, T. C. N. U. 60. 
3. 

1701 - Luis de Mendonca Torres - Caixa 
Postal n." 2256 - Luanda - Angola 
- (M) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 

60. 1. 2. 90. 93. 94. 
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1543 - Girculo Filatelico do Marques de 
Pombal - Rua da Boavista, 77, 2.· , 
1." escada - Lisboa. 

1644 - Citculo Filateltco de Arroios - Es
trada das Amoreiras, 47, 2.° porta, 
26 - Lisboa. 

1645 - Circulo Filatelico de S. SebastHl.o 
da Pedreira - Rua Marqu~s Sa da 
Bandeira ,50, ric. Esq. - Lisboa. 

1645 - Antonio Sebastlao Barreto - Ave
nida Visconde Valmor, 5, 1.0 Esq. -
- Lisboa - (P) Po, T. C. N. 60. 1. 
2. 93. 94. 

1647 - Dr. Joao Teodomlro Carvalho Mi
randa - Rua da Alegria, 126 3.° -
Lisboa - (A) N. U. 60. 3. 

164.8 - Amadeu Pereira dos Reis - Rua 
das Flores, 4'8, 1.. - Porto - (M) 
Po, T. C. V. N . 60. 1. 2. 15. 26. 28. 
90.93. 

164.9 - Alfredo Jose MacMo de Miranda -
- Avenida de Vllalva - Santo Tir
so - (M) Po, Fr, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
90.94. 

155'J -Narciso Melo Braz - Arrabalde dos 
Oleiros, 9 - Castelo Branco - (M) 
Po, .F.s, Fr, It, T. N . U. 60. 3. 90. 93. 94. 

1651 - Jose Dias Pereira - Luso - (P) T. 
N. U. 60. 3. 

16j2 - Manuel L. Marques Guimaraes
Avenida .da Boavista, 924, 1.0 

- Por
to - (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U . 
60. 1. 

1653 - Saul Ferreira da Silva - Travessa 
do Convent.o a Jesus, 53, 3.· - Lis
boa - (M) Po, Fr, Es, T. C. N. U . 
60. 1. 2. 19. 21. 90. 93. 

1654 - Jullo Duarte Silva - Rua de S. Se
basWio da Pedreira, 27 - Lisboa -
(11') Po, T. C. N. U. 60. 

1655 - Duarte de Sousa Marques - Tra
vessa da Regenera~ao , 136 - Porto 
- (M) Po, Rr, T . C. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

1556 - Carlos Manuel Junqueiro Netto -
Rua de Joao Eloy do Amaral, 92,2.· 
- Setubal - Po, Es, Fr, In, T. C. V. 
N. U. 60. Japao (Japon) 4 de 5. 
90/1953. 

1557 - Hermenegildo Direitinho Pereira -
Rua dos Bombeiros Voluntarios -
A. J. P. - 2.· Esq. - Amadora -
(M) Po, Fr, In, Es, T. N. U . 1. 2. 5. 
90.98. 

1658 - Jose Elias Bispo - S. Facundo (Les
te) - Abrantes - (M) Po, Fr. In, T. 
C. V. N. U. 60. 93. 

1659 - Carlos Henrique Borrego de Olivei
ra Leite - Avenida D. Afonso Hen-

riques, 103.° Esq. - Almada - (P) 
Po, Es, Fr, T. N. U. 60. 93. 

1660 - Ronalda Gelestino de Andrade -
Rua Ruy Barbosa, 90 - Vit6rla de 
Santo Antao - Pernambuco -
Brasil - (P) Po, In, :&S, Ep, T. C. V. 
N. U. 6D. 3. 61. 68. 70. 72. Cedulas. 

1661- Joelcio Lira de Andrade - Rua do 
Oliveira, 36 - Vito ria de Santo An
tao - Pernambuco - Brasil - (P) 
Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 70. 72. Fo
tos. 

1662 - Miss S. J. Mapletoft - 20, Burley 
Road - Yarrawonga - Vict6ria -
Australia - In. 60. 3. 

Hj63 - Jaime do Carmo Pinto Coelho -
Rua Almeida e Sousa, 57. 1.0 Esq. 
Lisboa - Portugal - (M) Po, Es, 
T. U. 60. 1. 2. 10. 90. 93. 

1664 -Manuel Eugenio Gomes Rodrigues 
Leite - Rua Dr. Jose Falcao -
Ovar - (M) Po, Fr, T. N. U . 60. 1. 
2. 19. 24. 28. 31. 90. 

1665 - Jose Adalmiro Barbosa Dias de Cas
tro - Largo da Feira - Vila de Pa_ 
des - iDouro - Portugal - (P) 
Po, Fr, T . V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

1636 - Dr.a D. Maria Jose Ventura - Ave
nida Manuel da Maia, 22, 3.° Dt.o -
Lisboa - Portugal - (M) Po, Fr, 
In, Es, T. C. N . 60. 3. 90. 93. 

1667 - Maria Emilia dos Santos Pedroso -
Rua Ramalho Ortlgao, 18, 4.° Esq. 
Lisboa - Portugal - Po, (de prefe
rencia) Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1668 - Antonio Baptista - Marlnha Gran
de - Portugal - (M) Po, In, Fr, It, 
Es, T . ,C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

1553 - Antonio Guerreiro Nunes - Caixa 
Postal n .o 40 - Mo~amedes - An
gola - P/ M) Po, Es, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

1570 - Dr. Ruy de Padua - Caixa Postal 
n.O 13'58 - Luanda - Angola - (M) 
Po, Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

1671 - Societa Filatelica Italiana - 2, Ru·e 
Vitt. Veneto - Mazara del Vallo -
Sicilia - Italia - Prospectus fran
co a la demande. 

1672 - Francisco Martins d'Almeida -
Alcacer do Sal - Portugal - (M) 
Po, T . N. U. 60. 3. 

1673 - Joao Teles Antunes - Alcacer do 
Sal - Portugal - (M) Po, T. C. N. 
U. 60. 3. 

1674 - Antonio Fernando Duarte Carnei
ro - Rua do Mirador, 41 ric. Esq. 
Lisboa - Portugal - (P) T. C. N. 
U. 60.3. 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

D. Dinis: 

-0 desenho do selo ocupa totalmente a 
superficie do papel. Assenta num quadri
culado de intensidade variavel, que se 
esbate em redor ate ao picotado. Foi exe
cutado pelos Servicos Artisticos dos CTT. 

A meio do des·enho ve-se uma figura, su
gestao do cavaleiro medieval dos primeiros 
tempos da NaC;ao, a qual foi directamente 
inspirada no selo equestre, pendente, do Rei 
D. Dinis. A esquerda e em cima, a cruz es
ta como primeiro simbolo da Nac;ao, como 
se verlfica nas moedas do FundadQr. As 
tres estrelas de sete pontas, que se veem 
junto da figura, sao elementos igualmente 
extraidos do simbolismo medieval, e que 
tambem Se encontram em moedas da epo
ca. 

Em baixo, le-se a legenda unica «Portu
gab . A direita a. taxa. Todos estes elemen
tos sao abert.os em claro sobre 0 quadri
culado. 

A intensao do desenho e por-se em evi
dencia a antiguidade historica da NaGao 
Portuguesa. 

Os selos tern as dimensoes 25,6 X 20,8 
mm., dent. 13- e foi fabricado em off-set na 
Casa da Moeda. Alguns valQl'es sao impres
sos sobre palPel ,branco, outros sao impres
sos sobre urn fundo de cor lisa, obedecen
do ao seguinte plano : 

$!l5 Verde negro sabre verde alface. 
$10 indigo sabre salmao. 
$23 vermelhao sobre verde alface. 
$50 preto sobre branco. 
$90 verde bronze sabre verde alface. 
1$00 castanho sobre rosa. 
1$40 carmim sobre branco. 
1$50 bordeus sobre amarelo. 
2$00 cinzento escuro sobre branco. 
2$30 azul sobre bran co. 
2$50 negro sobre salmao. 
5$00 violeta sobre amarelo. 

10$00 azul sobre verde alface. 
20$00 ,blstre sQbre verde alface. 
50$00 viQlete sabre ,branco. 
Com~c;am a circular estes selos no dia 10 

de Janeii'v de 1953, podendo desde ja fa
zer-se as ,encomendas a SIR (R. Alves Cor
reia, 20 - Lisboa) e a Central da Batalha 
(Porto) . Nestes locals sera tambem aposto, 
quando sollcitado opelos InteressadQs, urn 
carimbo especial nas correspondencias ali 
apresentadas naquela data. 

J. MARTINS BARATA 
Consultor Artistico 

S. Marfinho de Dume : 

T'emos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do XIV centenario 
do de~embarque de S. MartinhQ de Dume, 
na Peninsula Iberica. 

Oriundo da Panonia, actual Hungria, S. 
Martinho reuniu-se aos emisarios dQ rei 
suevo Charrarico, encarregados de trazer 
da Galla as reliquias de S. Martinho de 
Tours, tendo aportado provavelmente a 
Portucale. Iniciou a evangelizacao da Pe
ninsula ,onde entao dominava Q ar.ianismo, 
e fundou, em Dume, urn Mosteiro. Em 556 
foi Dume elevada a dlgnidade episcopal, e 
S. Martinho design ado seu primeiro bis
po. Mais tarde, velo a ser tambem arcebis
po de Braga. 

Esta emL~ao compoe-se de dols selos 
impressos em off-set a duas cores, pel a Li
tografia de Portugal. 0 desenho, da auto
ria do pintor Manuel Lapa, foi executado a 
trac;o sabre fundo a carvao, e representa 

uma interpretac;ao feita pelo autor da efi
gie do Santo Bispo. 

o plano da emissao de dois selos e 0 se
guinte: 

Taxas : 1$00 e 3$50. 
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Cores : 1$00, ·cinzento escuro sobre fundo 
cinzento claro, tiragem 10.000.000. 

3$50, castanho sobre fundo amarelo, ti
ragem 350.000. 

Os selos t~m as dimensoes de 27 X 34,S 
mm., denteado 14. 

o ,primeiro dia de circulacao esta pre
visto para 26 de Fevereiro de 1953, poden
do fazer-se desde ja as encomendas a SIR 
(Rua Alves Correia n.O 20 - Llsboa), e a 
Central da Batalha (Porto). Nestes locals 
sera aposto, quando solicitado pelos inte
ressados, urn earimbo especial nas corres
pondencias apresentadas naquela data, e 
vendidos sobrescritos especiais, alusivos ao 
primeiro dia de circulacao dos novos selos. 

a) J. MARTINS BARATA 

Consultor Artistico 

Gui/herme Gomes Fernandes: 

Temos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do nascimento de 
Guilherme Gomes Fernandes, que foi Ins
pector-Geral dos Servicos de Incendios do 
Porto. 

'Com louvavel altruismo, GOPles Fernan
des despendeu os fundos necessarios para 
a reorganizacao daqueles serviCos, e ins-

tituiu, sob a presidencia do iRei D. Luis I, a 
Asociacao Humanitaria dos Bombeiros Vo
luntarios, cujo material adquiriu na quase 
totalidadea sua custa. Fundou 0 Corpo de 
Salvacao PUblica, mats tarde Bombeiros 
Municipais. Devem-se-IhF: diversas inven
coes e modificacoes, introduzidasem mate
rial de incendios. 

Sob a sua orientacao, os bombeiros por
tugueses alcancaram assinalado exito em 
congressos realizados no estrangeiro, de
signadamente no :de Paris, em 1900, onde 
se clasificaram caPlpeoes do mundo. 

Foi-Ihe atribuido, aMm de outras conde
coracoes, 0 colar da Torre-e-Espada. 

A emlssao compoe-se de dais selos im
pressos na Lltografia Maia, 0 desenho e da 
autoria do artista Pedro Guedes. 

o plano de emlssao e 0 seguinte: 
Taxas 1$00 e 2$30. 
Formato - 24,75 X 29,40 mm, dent. 13. 
Cores - Taxa de 1$00, bordeus, sabre 

fundo creme, tiragem 4:500.000. 
Taxa de 2$30, azul sobre fundo creme, ti

ragem SOO.OOO. 
Esta previsto para 28 de Mar<;o de 1953 

o primeiro dia de circulacao, podendo, no 
entanto, fazer-se desde ja as encomendas 
a ISIR (iRua Alves Correia n.O 20 - Lisboa) , 
e a ,Central da Batalha (!Porto). Nestes 10-
cais sera aposto, quando solicitado pelos 
interessados, urn carimbo especial nas 
corespondenclas apresentadas naquela da
ta, e vendidos sobrescritos especiais, alusi
vos ao primeiro dia de circulacao :do novo 
selo. 

, 

a) J. MARTINS BARATA 

Consultor Artistico 

ULTIMA HORA 

Duas novas emissoes de Portugal conti
nental podemos anunciarainda neste nu
mero: 

EMISSAO COMEMORATIVA DO ,50.0 

ANIVERSARIO DO «AUTOM6VEL CLUBE 
DE PORTUGAL: 

o primeiro dia de circulacao sera em 15 
de Abril de 1953. Desenho do pintor Candi
do Costa 'Pinto, compreende 2 valores : 

1$00 verde escuro e verde claro 4.700.000. 
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1605 - Leopoldo ·Goni;alves Trajano da 
Mata - 2." Praceta da Penha de 
Franca, 1 - r i c. - Lisboa - (M) 
Po, Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1606 - Leopolda Botelho da Fonseca San
tos - Rua Conde Redondo, 46, 1.0 
Dt.o - Lisboa - (!M:) Po, Fr, In, 
Comprende Es, T. N. U. 60. 1. 10. 
15. 16, 19. 21. 24. RUssia 29. 

1607 - Antonio de Andrade Pissarro Lopes 
D!as - Idanha- a-Nova - (M) Po, 
Es, Fr, T . C. V. N. U. 60. 3. 

1608 - Joao Lopes Espiga Barata - Rua S. 
Joao de Deus, n .· 39 - Covilha -
(M) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 

1609 - Manuel Alexandre dos Santos Ju
nior - Rua da Liberdade - Tavira 
- (P) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 
90. 94. 

1610 - Daniel Queiros - Chalet Castelo -
Estefania - Sintra - Po, Es, Fr, In. 
T. N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 16. 19. 21. 
24. gO. 95. 

1611 - Raul Pinto Coelho - Rua Almeida 
e Sousa, 57, 10 Es°. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 1. 2. 93. 

1612 - Gabriel Tavares de Pinho - Rua 
da Prata, 8, 4.' - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T . N. U. 60. 1. 2. 3. 90 . 

1614 - Eduard Katzenstein - Travessa da 
Amoreira, 20 (a Pampulha) - Lis
boa. 

1615 - Eng·enheiro Fernando Ferreira 
Cortes - Fa:brica do Prado - To
mar - - (P) Po, Fr, T. C. N. U . 60. 
3. 90. 93. 

1617 - Joao Bernardo d·e Oliveira Peste -
,Rua Adolfo Coelho, 20, 1.0 Esq. -
Lisboa - (M) Po, T. N. U. 60. 1. 94. 

1618 - Antonio Nunes da Silva - Estrada 
de Benfica, 329, 2." Dt." - Lisboa -
(A) T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1619 - Manuel Jose Pina - Rua Nova de 
S. Mamede n.' 76 - Lisboa - (M) 
Po, U. 60. 

1620 - Filipe Conceiciio Domingos - Rua 
Frei Gaspar do Casal, n.O 65 - San
tarem - (M) Po, Fr, In, Es, T. N. U . 
60. 1. 2. 4. 26. 28. 31. U. P. Luxem
bourg. Liechtenstein, 90. 93. 94. 

1621 ~ Ricardo Barros Barros - Rua do 
Arsenal, 80 - Lisboa - Po, Fr, In, 
Es. 

1622 - Esau Mario Jorge - Rua da Res
tauracao, 12 - Figueira da Foz -
(M) Po, Fr, T. N. U. 60. 3. 4. 90. 94. 

1623 - Coronel Antonio Soares de Andrea 
Fereira - Avenida Elias Garcia, 12, 

1.0 Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, T. 
C. V. N. U. 60. 3. 1. 2. 67. 90. 93. 

1624-Antonio Mata - Adro da Igreja -
Belas - T. N. U. 60. 1. 2. 3. 

1625 - G uilherme Antonio Serra Ferreira 
- Rua Luz Soriano, 13, 2." - Lis
boa - (P) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

1626 - Engenheiro Antonio Jose de Albu
querque ValSconcelos Claro da Fon
seca - Casa dos Terc·eiros - Ros

sio - Viseu - (M) Po, Fr, In, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 

1627 - Dr. Virgilio J·ose Melo de Carvalho 
- Guarda - (M) Po, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 1. 2. 93. 

1623 - Fernando Vieira - Casa d' Arca -
Govas - Guimaraes - (M) Po, Fr, 
T. C. 60. 1. 2. 5. 90. 93. 94. 

1629 -Octavio da Costa de Amaral e Albu 
querque - Rua de S. Marcal, 188 
ric. - Llsboa - (M) Po, Fr, In, Es , 
T. C. V. N. U. 60. 12. 90. 94. 

1630 -Maria Teresa Ferreira de Brito -
Avenida dos Combatentes, 22, 3." 
.ot." - Alges - Lisboa - (P) Po, 
Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1632 - FTancisco A. Ferreira - Rua Frei 
-Manuel Cardoso, 38 - Alvalade -
Lisboa - (M) Po, Fr, In. T. N. U. 

60. 3. 90. 
1633 - JOSB Augusto Neves da Silva - Rua 

de S. Vicente, 14, 3." Esq. - Pprta
legre. 

1634 - Manuel Guapo Alves - Secretaria 
do Cbmando da Policia de Seguran
Ca Publica - Portalegre. 

1636 - Dr. Manuel Ramos Pinto - Rua da 
Misericordia, 84, 2.° Dt.o - Lisboa 
- (M) Po, Fr, In, Es, T . C. V . N . U . 
60. 1. 2. 3. (raros) 90. 94. 

1637 - Ernesto da Costa - Rua do Olival, 
91, 2." - Lisboa - (M) Po, T. C. 
N. U. 60. l. 2. 93. 94. 

1638 - Capitao Armando de Abreu Rocha 
- Av.enida Elias Garcia, 175, 3." -
Lisboa - (M) Po, Fr, In, T.C. V. N. 
U. 60. 12. 4. de 3. 93. 

1639 -.or. Avelino da Costa Ferreira Ju
nior - Rua Mateus Barbosa. 54 -
Viana do Castelo - (M) Po, C. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

1641 - Anibal Baptista dos Santos e Silva 
- Proenca-a-Nova - (P) Po, T. 
N. U. 60. 3. 94. 

1642 - Circulo Filatellco de Lagoa - La
goa - Algarve. 
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1564 - Luis Monteiro Guimaraes - Rua 
das ,Flores, 83, 2.° - Porto - Nego
ciante de selos. Fr, In, C. V. 

1565 - Capitao Abel Lopes Teixeira - Ave
nida Fonseca Simoes, 22 - Tomar 
- (1M) Po, Fr, Es, T. C. N. U. 1. 
2. 72. 90. 93. 

1566 - Herminio Martins d'Oliveira - Rua 
General Queir6s, 23, 3.° - Caldas 
da Rainha - (oF) Po, T. N. U. 60. 3. 

1567 -Mario Rezende - Rua Bonjardim, 
632, 2.° - Porto - (M) Po, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 3. 

1568 - Durval Arnaldo Pereira de Brito -
- Pra~a da Republico, 44 - Vila 
Praia de Aneora - Minho - Po, 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15. 31. 90. 93. 

1569 - Ant6nio Bessa Pais - Avenida Res
sano Garcia, 1u, r i c. Esq. - Lisboa 
- Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 

1570 - Virgilio da G16ria Tavares Gon~al
ves - Avenida Marechal Carmona, 
147,3.°, Dt.o - Amadora - (M) Po, 
Fr, T. N. U. 60. 

1571-N. N. -
1572 - Dr. Jose Maria Martins Soares -

Travessa do Ferreira a Lapa, 21, 2.° 
- Lisboa - (P) Po, Fr, AI, Es, T. 
N. U. 60. 

1573 -Capitao Ant6nio Vaz de Carvalho 
Viana Crespo - Rua F,ernandes To
mas - Vila D. Pedro - Cascais -
(M) Po, Fr, In, N. U. 60. 1. 2. N. de 
prefer en cia. 

1574- Vitor Manuel Pinto - Avenida de 
Roma, n.O 30, 4.°, Dt.o - Lisboa -
(1M) Po, Fr, T. N. U. 60. 

1575 - 'Coronel Roberto d'Oliveira Pinto -
Rua RodrigoO da Fonseca, n.O 76, 3.° 
Dt.o - Lisboa. 

1576 - Augusto Teles Marques - Rua D. 
Luis I - Guarda. 

1577 - MaJor Luciano Martins Cardoso -
Guarda. 

1579 - Filipe Conrado - Rua da Guine, n.O 
21, 3.° - Lisboa - T. C. N. U. 60. 

1580 - Alberto dos Santos Torres - Rua 
'Carlos Franca - Vivenda Torres -
Torres Vedras - (iP) Po, T. C. N. U. 
1. 2. 93. 94. 

1581 - Jose Alexandre Barros Pereira -
Bairro ,de Bel·~m - Rua 9, n.O 105 -
Lisboa - (IP) Po, Fr. N. U. 60. 

1582 - Mario Forte - Rua Jose Cardoso 
da Silva - Santarem - (A) Po, T. 
C. N. U. 60. 

1583 - Oscar Nogueira Lopes de Carvalho 
- Avenida de Roma, 17, 1.0 Dt.o -
Lisboa - (M) Po, T. C. N. U. 60. 

1584 - Ant6nio Jose Dias - Rua da Sep 
42 - Portalegre. (M) Po, T, C, N, U,. 
60. 12. 94. 

1585 - Dr. Inacio Soares Mendes - Bairro 
Estrela de Ouro -Rua Virginia, 31 
'Lisboa - (1M) Po,T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 90. 93 94. 

1586 - Mario da Silva Carvalho Lilma -
Rua da Boa-Vista, 12 - Alges -
,Lisboa - (A) Po, Fr, T. N. U. 60. L 
2. 14. 

1587 - Tenetne-coronel J. de Oliveira LeI
te - Pra~a Pasteur n.O 10, 7.° Dt.D 

1589 - Alberto Victor da Silva Carvalho -
Campo Pequeno, 6, 3.° Dt.o - Lis
boa - (IP) Po, T. N. U. 60. 

1590 - Luis Eugenio Martins Ferreira -
Rua Almeida Garrett, 201 - San
tarem - Po, Fr, In, Es, It. T. C. V. 
N. U. 60. 

1591 - Dr. Eugenio Dias Miranda - Rua 
Batalha Reis, 23 - Guarda (M) POp 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 93. 

1592 - Joao Manuel Esteves Pereira - Rio 
de Moinhos - Po, Fr, In, Es, T. N. 
U. 60. 3. 

1593 -'Circulo Filatelico da Lapa - Tra
vessa do Moinho do Vento, 17, 2.0 
Dt.o - Lisboa. 

159£ - Fernando Alberto Valente de Mira 
Fernandes - Travessa do Moinho 
de Vento, 17, 2.° Dt.o - Lisboa -
PoO, T. C. V. N. U. ·50. 3. 

1597 - D. Jose Vaz de Almada - Avenida 
Joao Cris6stomo, 15, 3.° Esq. -Lis
boa - Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 

1598 - Jesus de Deus Calado - Rua Dr_ 
Te6fi10 Braga, 52, 1.0 - Lisboa -
(M) Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1599 -Professor JoOse Maria Ribeiro de 
'Sousa - Rua Renato Baptista, 21p 
3.° - Lisboa - (M )Po, Fr, Es, T_ 
N. U. 60. 3. 

1600 - Jaime Pedro Soares de Brito - Rua 
Esco!a Medicina Veterinaria, 19, 1.0 
- Lisboa - (P ) Po, T. U. 60. 3. 90. 

1601 - Arlinda Trindade Silva - Rua de 
Mo~ambi.que, 35,1.° Dt.o - Lisboa -
- (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 
3. 90. 94. 

1602 - Jose Maria Serra Sanches da Ga
ma - Estrada da Beira, n.O 225 -
Coimbra - (M) Po, T. N. U. 60. 3. 

1604 - Jose Rosa da Costa - Travessa do 
Salitre, 19, 1.0 - Lisboa - (M) Pap 
Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 
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3$50 castanho escuro e castanho claro, 
300.000. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO 5.0 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE SAN· 
TA JOANA, PRINCESA: . 

o primeiro dia de 'Circula~ao esta ;previs
to para 14 de Maio. 0 desenho e dos Ser
vi~os Artisti'cos dos C. T. T., segundo um 
painel atribuido a Nuno Gon~alves. Com
preende igualmente 2 valores: 

1$00, negro sobre verde, 4.000.000 
3$5D, azul escuro sobre azul elaTo, 350.000. 

...... ,.' 
COMPRO 

SELOS 
DA'S COL6NIAS PORTUGUESAS 

E ESTRANGEIRAS, 
QUALQUER QUANTIDADE, LA
VADOS, SOBRE P APEL OU EM 

LOTE 

Pago muito bem os selos usados de 

A N G 0 L A (passaros) 

MOQAMBIQUE (peixes) 
Fa~am imediatamente 

'as suas ofertas a 

HOMERO CAMANO GARCIA 
Apartado 290 

Lisboa C. Tel. 72228 

Flores indigenas de Timor 
A pedido do nosso presado eonsocio 

Adriano Estr6cio Martins, distinto Chefe 
de Posto Administrativo em Dill, aqui dei
xamos a clasifiea~ao cientifica das «Flo
res indlgenas», de Timor ,nos dez selos da 
bonita emisao de 1950: 

1 avo -Iridaceae: Belamcanda chi
nensis (L.) Lem. 

3 avos - Leguminosae : Caesalpina pul-
cherrima (L.) Sw. -

10 avos - Asclepideaceae: Calotropis gi
gantea (WilldJ Dryand. 

16. avos - Legum~nosae: Delonix Regia 
(BoJ,) Rafin. 

20 avos - Apocynaceae: Plumeria Cu
tifolia Poir. 

30 avos - Apocynaceae: Allamanda Ca
theartica L. 

70 avos - Amarylidaceae: Haemanthus 
multiflorus !Mart. 

1 patac. - Leguminosae: Bauhinia sp. 
2 patac. - Amaryllidiceae: Eurycles am 

beinensis Loud. -
5 patac. - Amaryllidaceae: Crinum lon

giflorum Herb. 
'.... . -

Se:os 

Moedas 
Quadrcs 

Casa Melder 
Se 'cs 

Mcedas 
Quad ros 

FIL A TELICA URUGUAYA 

Organa oEclal de pUJb!!cldad del «CIDCF)) 
Revlsta trim estral con amplas Infor

ffiruclones sobre emls:one.s uruguayas y 
e~tr.:l.njera.$, COOlcurSOS, av:sos de canje , 
olases de «Espera.n.ro)), etc. 
POl' suscil.'~clo:nes : CasGa Correos 994 

Mon<tevldeo - Uruguay 

.. ... ... ~ 
Angola U Yista -Atre.ves dos seus Undos 1 
se:05. - Enviem-n05 selos de Portugal e ~ 
Co:6nlas, anter:ores a 1934, e eu vas : 
envlarel desta. Col6nia po&terlores a. \ 
mesma. date.. Tenho grande va:rledade , 
e que.ntldade. Niio respondo a carta , 
que nao 81COllllPanhe se:05. ' , 

)Iario HenriqUes Ferraz \ 
C. P. n.O 240 - Loblto -- Ango:a : 
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Bibliografia 
GODOFREDO FERREIRA, «0 centenario 

da reforma postal de 1852», Lisboa, 1952. 

Godofredo Ferreira, distinto chefe de 
repart1!;ao dos valores postais dos C. T. T., 
acaba de enriquecer a sua vasta e bern 
vallosa bibliografia sobre Correios e selos 
postais, com 0 volume «0 centenario da 
reform a postal de 1852) , que, interiormen
te, inclui 0 subtitulo «A Direc!;ao dos Ser
vic;os de secretaria e pessoal dos Correios:. . 

A prime ira parte deste novo trabalho de 
Godofredo Ferreira e dedicada a evolu!;ao 
da direc!;ao dos servl!;os do pessoal, desde 
a reforma postal de 1852, ate aos nossos 
dias. 

A segunda parte contem as resenhas 
biograficas dos funcionarios que, no de
curso de urn seculo, dirigiram aqueles ser
vi!;os de pessoal dos correios, primeiro, e 
dos correios, telegrafos e telefones, depois 
de 1880, e foram Antonio Ferreira de Si
mas, Joao Baptista da Silva Lopes, Tito 
Augusto de Carvalho, Dr. Luis Henriques 
de Faria Pereira Saldanha e Lencastre, 
Jose Pedro Moutinho Segurado, Joao Car
los Leoni, D. Joao Pedro de Almeida Pes
sanha, Luis Cipriano de Araujo e Joaquim 
Correia. 

Trabalho honesto e bern escrito, como 
costumam ser todos os do autor de «Dos 
Correios-Mores do Reino aos Administra
dores Gerais;" este novo livro de Godofre
do Ferreira, Indispensavel a quem queira 
estudar 0 assunto, constitui magnifica con
tribui~ao para a comemora!;ao do cente
nario do primeiro selo postal portugues, 
que este ano se comemora. 

ANToNIO ELADIO DE SANTOS, «Inicia
'rao filateIica», Lisboa, 1953. 

o engenheiro Antonio Eladio de San-

Filatelica 
tos, filho do conhecido comerciante Eladio 
de Santos, que a filatelia portuguesa tern 
prestado servi!;os inestimaveis, como 0 da 
pubHca!;ao do seu imprescindivel cCata
logo Eladio) , - acaba de valorizar a nos
sa escassa bibl10grafia filatelica, com urn 
pequeno livr~ da sua autoria, «Inicia~ao 

filatelica:t , que surge como primeiro vo
lume de uma bern necessaria cBiblioteca 
de Divulga!;ao Filatel1ca). 

Sao bern raros os livros publicados em 
Portugal, sobre este assunto. Enquanto que 
em todo 0 mundo, e designadamente em 
Espanha e no Brasil, paises que, por urn 
motivo ou por outro, estao mais pr6ximos 
de nos, llvros destes se encontram e vao 
aparecendo com abundancia, no nosso, 
muito pelo contrario, quase nada existe. 

Assim sendo, 0 coleccionador portugues 
tern de levar anos e an os a aprender, a 
sua custa, as variedades de papeis e de 
denteados, como se fazem e se distinguem 
os selos, quais e como se devem coleccio
nar, 0 que sao fraudes fllatelicas e como 
se podem evitar, 0 que sao erros e varie
dades, e tantos outros capitulos de tecnica 
filatelica , tratados com saber, inteligencia 
e notavel clareza, neste livro do engenhei
ro Antonio Eladio de Santos. Livro pe
queno mas efectivamente valioso, que aqui 
recomendamos, nao apenas aos princi
piantes, mas a todos os filatelistas portu
gueses. 

V. C. 

Nota. - Nesta sec~ao, sera feita refe
rencia a todos ·os volumes de que sejam 
enviados dois exemplares a redac!;ao do 
Boletim, ou a Direc!;ao do nosso Clube. 

• 
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1521 - Jose Joaquim Rosa Matos - Cam
pelo - Figueiro dos Vinhos - (P) 
Po, Es, T. C. N. U. 60. 3. 94. 

1522 - Dr. Luis Gomes da Silva - Rua 
Serpa Pinto, 32 -=- Tomar - (P ) 
Po, Fr, T. C. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1523 - Manuel Monteiro Carreira - Largo 
Chafariz de Dentro, 13, s/ 1. - Lis
boa - (M) Po, Es, T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 

1524 - Antonio de Matos - Rua Luis de 
Camoes, 25 - Ponte de Sar - (M) 
Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1526 - Tenente ·Filipe da Concei~ao Santa
na - Rua Almeida e Sousa, 61, 1.0 

Dt." - Lisboa - (M) Po, T. C. N. U. 
60. 3. 

1527 - Anibal Duarte - Miguel Bombarda, 
23 - Caldas da Rainha - (P) Po, 
Fr, T. C. V. N. U. 60. 

1528 - Albino Henriques da Costa Lima -
Rua Vasco da Gama - S. Joao da 
Madeira - (oF) Po, Fr, In, It. T. 60. 
N. U. 1. 2. 69. 94. 

1529 - Francisco Antonio Soares Esteves 
- Rua do Anjo, 66 - Braga - (P) 
T . N. U. 

1530 - Jose Ildo de Fran!;a - Rua Ferrei
ra Lemos - Santo Tirso - (M) Es, 
Fr, In, Po, T. N. U. de preferencia 
60.3. 

1531 - Antonio de Sousa Coelho - Cal!;a
da de Po~o dos Mouros, 17, ri c. Esq. 
- Lisboa - Po, Fr, Es, Postais. T. 
C. V. e T. C. A. 

1532 - Felisberto de Pina Cabral - Rua 
66, n.n 335 - Espinho - (A) C. 2. 
antigos U. novas emisoes N. 

1533 - Fernando Carneiro Geraldes 
Grande Hotel Borges- Rua Garrett 
- Lisboa - (M) Po, Fr, It, T. C. N. 
U. 60. 3. 

1534 - Joao RLbeiro d'Almeida - Rua 
Ataide de Oliveira, 106 - Faro -
(P) Po, N. U. 60. 3. 94. 

1537 - Amelio Fernandes Machado - Ger
munde - Pedorido - Castelo de 
Paiva - (MI A) Po, Fr, In, E.g, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 

1538 - Eduardo Augusto Ribeiro - Sobra
do de Paiva - (.p) Po, T. N. U. 60. 3. 

1539 - Antonio Pereira C{lUtinho - Peni
che - (MI A) Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 

1540 - Francisco Jesus Labrador - Peni
che - (M) ,Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60 
3. 90. 94. 

1541 - Dr. Manuel da Silva Jordao Curado 
- Peniche - (M) Po, Fr, T. C. N. 
U. 90.93. 

1542 - Antonio Guimaraes dos Santos -
Rua 12, n.O 592 - Espinho - (M) 
T. 3. I=or 1. 2. N. U. 1. 2. 

1545 - Maria da Gra!;a Caria de Portugal 
- Rua de Santa Iria, 12, 1.0 

- To
mar - (ip) Po, Fr, T. C. 3. N. U. 90. 
93.95. 

1546 - Vasco da Silva Santos - Avenida 
Almirante Reis, 260, 1.0 Dt.o - Lis
boa - (P) Po, Es, T. N. U. 60. 3. 

1547 - Helder dos Santos..F·erreira da Con
cei!;ao - Vivenda Juliana Galiza -
S. Joao do Estoril - ('P) Po, T. N. 
U. 60. 3. 

1548 - Armando de Oliveira Serras - Te
lheiras de Cima, 144 - Lisboa -
(P) Po, T. U. 60. 3. -

1549 - Manuel Marcelino - Travessa da 
Manuten!;ao Mllitar, 2 - Alhandra 
(P) Po, T. N. U. 60. • 

1550 - Joao Francisco dos Santos Alves de 
Matos - Alto da Cova da Moura, 
39, ric. Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

1551 - Jose Guilherme Sant'Ana de Frei
tas - Rio da Figueira - Setlibal -
(·P) Po, Fr, In, T. N . U . 60. 

1553 - Antonio Vaz Ferre ira Augusto -
Bairro Novo do Algueirao - Viven
da «0 Meu Ideal:. - Rua 0 - AI
gueirao - (P) Po, T. C. N. U. 60. 3. 

1555 - Helio Aniceto Simoes Ferreira -
Rua Ponta Delgada, 55, 1.c Esq. -
Lisboa - (M) Po, Fr, Es, AI, T. N. 
U.60. 

1556 - Prof·essor Antonio Rovisco de An
drade - Escola Domingos Jose Mo
rais - Sintra - (P) Po, Fr, Es, T. 
C. N. U. 60. 3. 

1557 - Manuel Luciano Pite - Rua Nova 
do Levante - Olhao - Po, T. C. V. 
N. U . 60. 

1558 - Tenente Jose Joaquim de Andrade 
- Abrantes - (M) Po, C. N. U. 60. 

1559 - Major Luis Corte-Real de Almeida 
- Abrantes - Po, T. C. N. U. 

1560 - Dr. Joaquim Jose .da Costa e Simas 
Junior - Abrantes - Po, T. C. V. 
N. U. 60. 

1561 - Manuel Gueifao Galri!;a - Abran
tes - (A) Po, Fr, In, Es, 90. 

1562 - Manuel Azevedo - Grande Hotel 
- Espinho - (A) Po, C. N. 60. 4. 
100. 

1563 - Fernando Polleri - Rua Andrade 
41, 1.0 Dt.o - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, Es, It, T. N. U. 60. 3. 



20 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Lista dos socios do Clube Filatelico de Portugal 
L1STA DEL SOCI- MITGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

Altera~5es - Reingressos - Novos sodos 

PORTUGAL 

741 - Amadeu Silva Fernandes - R. In_ 
fante D . Beatriz - Lote 9, 1.0 Esq. -
Almada - Po. Es. Fr. T., U, 3,62, 90, 
- pas premier. 

1076 -Dr. Manuel Fragoso d'Almeida -
Cartaxo - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
60. 1. 2. 15. 

1213 -Carlos Alberto Vieira de Sousa 
Bastos Rua Camilo Castelo 
Branco, 44 - Barcelos - (1M) Po, 
Fr, Es, In, T. C. V. N. U. 60. 3 

1276 - Ant6nio Jose Carvalho Guimaraes 
- RequHi.o - 'Famalicao - (M) 
Po, iFr, In, Es, Latim. T. C. N. U. 
60. 3. 

1297 - Hernani Santos Viegas - Rua 1." 
de Dezembro, 45, 3.° Esq. - Lis
boa - T. C. V. 

1313 - Joao Baptista Pereira - Avenida 
·General Ro!;adas, '711, 4.° Ehq. 
Lisboa - (M) 'Po, T. 'C. V. N. U. 
1. 2. 60. 

1340 - Jose M. Pereira - Rua Acacio de 
Paiva, 15, 2.° Esq. - LisOOa - 1. 
2.5. da 1. 2. 3. 60. 94. 

1347 - Joao de AlmeicLa Canais - Viven
da iRosmaninho - Algueirao -
(M) Po, T. ,C. N. U. 60. 

1368 - J·oao Pedro Ribeiro Oliveira - Rua 
Vera Cruz, 59 - Cova da !Piedade 
- (M) Po, Fr, Es, C. N. 1. 2. e 
Universais com motivos zool6gicos, 
botanicos e de arte gentilica dos 
povos de cor. 60. 64. 68. 90. 93. 

1421 - Dr. Manuel Joao Palma Carlos -
Rua dos Sapateiros, 123, 3.° - Lis
boa - Po, T. C. V. N. U. 60. 

1503 - Joao .da Silva Pacheco Soares -
Rua Ant6nio Pereira Carrilho, 27, 
1.0 D. - Lis.boa - (M) Po, Fr, T. N. 
U. 60. 3. 

1504 - Jose A. Tavares - Rua Morais Soa
res, 34 ric. Esq. - ·Lisboa - (1M) 
Po, ·Fr, In, It, T. C. N. U. 60. 3. 90. 

1505 - 'Professor 'Domingos Manuel de 
Oliveira - Avenida Almirante Reis, 
69, 3.° Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, Es, T. N. U. 60. 3. 

1507 - Vicente Cortes - Cal!;ada da Es
trela, 83, 2.° - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1508 -'Dr. Mario Rodrigues - Rua Au
rea, 265 s/ l. - Lisboa - (M) Po, 
60. N. 

1509 - Alberto de Matos Arrabar;a- Aveni
da de Moscavide, 115, ri c .. Esq. -
Moscavide - (M) Po, Fr, In, Es, T. 
N. U. 60. 3. 

1510 - Engenheiro Jose Quaresma Nunes 
dos Santos - Avenida Elias GarCia, 
31, 2.° Esq. - Lisboa. 

1511-Bruno Reich - iRua Padre Ant6nio 
Vieira, 21, cave, Esq. - Lisboa -
(A) !Po, It. 

1512 - Francisco Barata Dias - Rua de S. 
l..azaro, 191 - L!sboa - Po. 

1513 - Manuel Henrique Damasio de Al
meida - Rua 1.0 .de Maio, 104, 2.° 
[). - Lisboa - (·P) Po, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 3. 

1514-Fiel Pebre Rodrigues - Rua Mar
ques de Sa da Bandeira, 232 - Vila 
Nova ne Gaia - (M) Po, Es, Fr, In, 
T. N . U. 60. 3. 

1515 -Comannante Thomaz Victor Duque 
- Rua Presidente Wilson (Areeiro) 
6, 3.° Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, T . C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1516 -Dr. F·ernando · Rodriguez - P. de 
Chavarri - Embaixada de Espa
nha, Rua do Salitre n.O 1-Lisboa
(MIA) Es, 60. N. U. 

1517 -iDr. Jose do Souto Teixeira - Ave
nida Luis de Bivar, 4, 3." D. - Lis
boa - Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 
3. 

1518 - Mario Cesar Pedro Ferreira - Rua 
dos CavaJ.eiros, 86, 4." Dt." - Lisboa 
- ·Po, Ep, Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 
'90.94. 

1519 -Manuel :Pereira Pedroso - Rua Ma
nutenr;ao, 2 - Coimbra - (M) Po, 
Fr, T. C. N. U. 60. 3. 

1520 - Milton Augusto Rebocho - Aveni
da Marechal Carmona, 69, 2.· Esq. 
- Amadora - (P) Po, T. C. V. N. U. 
60. 3. 
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--------- --------

ECOS E COMENTARIDS 
" FILATELICOS 

INTEIRO PORTUGUil:S RARiSSIMO 

A gravura da nossa capa representa um 
inteiro com dois selos da maior raridade : 
Nada mais nada men os do que um par do 
5 reig .de D. iMaria, n." I-a do Simoes Fer
reira, usados, sobre cinta de jomal, com a 
particularidade extraordinaria de serem os 
linicos exemplares deste selo conhecldos 
com dupla impressao, quase coincidindo no 
selo da direita, e muito mais nitida no da 
esquerda, de tom ligeiramente mais claro. 

Esta per;a rarissima - mais do que ra
rissima, unica! - pertenceu a famosa co
lec!;ao Botto-Maior, e esta ainda na mao de 
Fernando Castel-Branco, honrado e con
ceituado filatelista de MolMo do MlnhG', e 
grande amigo do nosso Clube '€ deste Bo
Ietim, que aproveita esta oportunidade pa
ra aqui the prestar as suas homenagens e 
os seus agradecimentos. 

RECTIFICA()AO 

Na portaria n." 14.239, de 23 de Janeiro 
de 1953, onde se Ie «Selos comemorativos 
do enceramento do Ano Santo de 1950, em 
Portugab , deve l~r-se: «Belos em Homena
gem a Nossa Senhora de Fatima no Ano 
Santo em 1950:.. 

LISBOA, 1953 

Nao sabemos como seguem os trabalhos 
de organizar;ao da Exposir;ao Fllatellca In
ternaclonal de Lisboa, a realizar de 26 de 
Setembro a 5 de Outubra pr6ximo. Nao 
sabemos, mas decerto que bem. Disto sao 
garantia os nomes dos presidente e vice-

-presidente da respectiva comissao, Godo
fredo Ferreira, dlstintisslmo ,funcionario 
superior dos C. T. T., e Prof. Dr. Carlos 
Trincao, nosso !lustre cons6cio, e coleccio
nador nos mais famosos de todo 0 mundo. 

o que verificamos e um lamentavel re
traimento dos coleccionadores, que tern 
medo, ou tem vergonha, e nao sabem se 
devem conCOI'rer... Disto temos noticias 
de Portugal, e tamMm de Mor;ambique, 
Lourenr;o Marques. Ora isto e profunda
mente Iamentavel, e temos todos 0 dever 
e a obrigar;ao de fazer todos os possiveis 
para que nao subslSta. 

A fllatella portuguesa, em mare alta de 
desenvolvimento e de prestigio, naclonal 
e Internacional, tern de estar a altura do 
momento. Tern de marcar a sua presen!;a, 
e tanto em qualldade, como em quanti
dade. Tem de provar que Portugal mere
ceu bern que se preterissem dois ou tres 
outros paises, para que aqui se realize a 
linica exposir;ao fllatelica internacional 
de 1953 : Llsboa, 1953! 

CORRESPONDil:NCIA PARA 0 BRASIL 

Julgamos ser no conhecimento de toda 
a gente, mas urn portugues residente no 
Brasil pede para noticiarmos 0 facto, e, 
em boa verdade, nada se perde com isso, 
antes pelo contrario, de modo que aqui 
flca a Iembranr;a: Desde 0 ac6rdo de 3 de 
Maio de 1942, a correspondencia entre 
Portugal e 0 Brasil, e vice-versa, trans
portada por meios ordinarios, paga 0 
porte segundo a tarifa interna do pais. 
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Escrevam, pois, para 0 Brasil, que as vos
sas cartas nao custarao mais do que as 
remetidas para Sintra ou Almada .. . 

«IL COLLEZIONISTA» 
«II Collezionista», «!talia Fila telica», 

nota vel revista italian a que se publica em 
Turim, sob a praficiente direcgao do Dr. 
Giulio Bolaffi, publicou, no seu mimero 
de Fevereiro, nada menos do que tres ar
tigos sabre Portugal: Um sobre a Exposi
gao de Lisboa, 1953. e dOis sabre filatelia 
educativa, exploragoes e descobertas, com 
Undas reprodugoes de toda a serie dos 
Navegadores, de Cabo Verde, de varios 
selos dos Navegadores e de Avis, do con
tinente, de selos da Viagem Presidencial, 
de Cabo Verde e Mogambique, etc. Alem 
das referencias e reprodugoes dos selos 
das tres ultimas emissoes portuguesas. 

A luxuosa revista italiana da assim 
eX'J)ressao ao interesse crescente que os 
selos portugueses, do continente e do ul
tramar, estao despertando no mundo in
teiro. 

IMPRENSA PORTUGUESA 
o «Jornal do Comercio», um dos mais 

antigos jornais diarios portugueses, ini
ciou uma excelente secgao filatelica, diri
gida por Jose Manuel. 

Tambem 0 «Diario de Coimbra», um 
dos melhores jornais da provincia, jornal 
diario com grande expansao nas Beiras, 
e que 0 seu ilustre director, Dr. Alvaro dos 
Santos Madeira,esta valorizando dia a 
dia. inaugurou uma secgao filatelica, di
rlgida pelo Dr. Martins Soares. 

Finalmente, 0 «Jornal- Magazine da 
Mulhen , moderna e excelente revista, 
acaba de inaugurar outra secgao filateli
ca, dirigida pela distinta jornalista que e 
a sua directora, D. Lilia da Fonseca, e 
colaborada por Eduardo Veras, funcionario 
dos mais valorosos dos C. T. T. 

Este Boletim sauda aqueles dois gran
des jornais e aquela revista, e ibem assim 
os dirigentes das reSipectivas secgoes filate
licas, aos quais, com a colaboragao perma
nente deste Clube, garantimos 0 profundo 
reconhecimento de todos os filatelistas 
portugueses. E avante pelo desenvolvimen
to e pelo prestigio da filatelia portuguesa! 

S. PAULO, 1954 
Depois de Portugal, 1953, teremos 0 Bra

sil, 1954. Depois da 'Exoposigao Internacio
nal de Lisboa, este ana, teremos, no pro
ximo ana, a Exposigao Internacional de 
S. Paulo. Esta grande cidade brasileira 
prepara-se para receber festivamente os 

filatelistas de todo 0 mundo, e Portugal 
tem de ir pensando em se apresentar con
dignamente no Brasil, em ordem a man
ter e a vincar ainda mais profundamente, 
no grande pais irmao, 0 prestigio que al
cangamos na filatelia internacional. 

ERROS DE D. CARWS 
Tem tl:do ultimamente grande procura 

os selos da 2.· emissao de D. Carlos, gra
vura de Eugene Mouchon, cujos exempla
res em bom estado comegam a rarear. E 
maior procura, ainda, os erros desta emiS
sao, taxas deslocadas ou inver tid as, omiS
sao de taxas, nao denteados, etc., de que 
tem sido recebidas varias encomendas do 
Brasil, do mesmo modo que dos selos e 
erros de D. Manuel, com e sem «Repu
blica) . 

CRiTICA FILATELICA 
Par todas as razoes e mais uma, prefe

rimos dizer bem, a dizer mal. Mais facil
mente exageraremos no primeiro caso, do 
que no segundo. Mas sentimo-nos no de
ver de criticar e de dizer mal, quando, 
infelizmente, nao pudermos dizer outra 
coisa. 

A critica, feita assIm, de boa-fe, e ne
cessaria e e indispensavel. Critic a de boa
-fe. Critica honesta e desempoeirada. Cri
tica construtiva. Critica que ate os pro
prios critlcados deviam desejar, - e agra
dE-cer. 

SELOS DO ULTRAMAR 
Os C. T. T. do Ultramar editaram uma 

folhinha de lux~, contendo, em tres pag!
nas, as series da india, Macau e Timor, 
comemorativas do quarto centenario de 
S. Francisco Xavier. E editaram tambem 
uma pequena e modelar cronica sobre os 
selos dos «Navega:dores) , de S. Tome e 
Principe, cujos seis selos vem lntercalados 
e colados no t exto. 

Estas duas publicagoes provam a serie
dade e os culdados que, aos Correios do 
Ultramar, brilhantemente dirigidos por 
Luis Candido Taveira, merece a nossa fila 
telia. 

Do mesmo modo a felicissima serle das 
«Borbo~etas», emltida para ilVIogambique. 
Desenho, cor, execugao, tUdo e do mais 
perfeito. Nao exageramos, afirmando ser 
uma serie tao bela como as mats belas de 
todo 0 mundo. 

Par tudo isto, aqui expressamos as n05-
sos agradeclmentos e as nossas homena
gens a Luis Candido Taveira. E nao ape
nas a ele, mas ao dlstinto Director-Geral 
do Fomento Ultramarino, sr. Eng. San-
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apenas servir em documentos fiscais. po
:rem 0 Diploma Legislativo n.' 1.299, de 18 
de Marco de 1942 (B. O. n.' 11) veio alte
:rar par- completo 0 regulamento do selo 
de Assistencia, e torn a ja coleccianavel 0 
sela de 1.50. Os portes estabelecl:dos por 
esse decreto foram: 

$50 nas correspondencias com peso 
ate 100 gramas. 

1 Ag. nas correspondencias com peso 
superior a 100 gramas, e nas enco
mend as postais. 

1.50 Ag. nos vales de correio e ordens 
postais de valor superior a 2.000 Ags. 

Os periodos de obrigatoriedade foram 
alterados para: 1 a 8 de Janeiro, 1 a 31 de 
Juliho, e 8 a 31 de [)ezembro. 

E este 0 regulamento do selo de Assis
ten cia, actualmente em vigor em Angola. 
Nao deve faltar multo tempo para que se 
modifiquem os desenhos, e nova serle ve
nha substituir a de 1939. 0 meu desejo e 
o de todos os filatelistas sera, neste caso: 
Oxala venham melhores! 

OLIVEIRA MARQUES 

Senhores Filatelistas! 
Procurem, prefiram, leiam e divulguem a Imprensa e a 

Radio que mantem sec~Des filatelicas! 
Todos os filateltstas portugueses devem 

preferir e divulgar as secgoes filatelistas, 
que j a sao actualmente: 

EM JORNAIS DIARIOS: 

«Dhlr:o de L:'sboa», aos domingos, dirigi
da POl' V. C. 

«Guardian», de Lourengo Marqu-es, pa
gina quinzenal, dirigida por Alfredo Dias. 

«Dhlflo da Manha», as quartas-feiras. 
«Jomal de Noticias», do Porto, as sextas

-feiras, dirigida POl' Rebelo de Sousa. 
«Diario de Noticias», aos domingos, diri

gida por Costa Moreira. 
eJamal do Comercio», as segundas-fei

:ras, dirigida ~or Jose Manuel. 
cDiario de Coimbra», aos domingos, diri

gida pelo dr. Martins Soares. 

EM REVISTAS LISBOETAS: 

cO Mundo Ilustrado», dirigida por Hen
:rique Mantero. 

«A Flama», dirigida por Artur Santa 
Barb~ra. 

«Atomo) , dirigida par Joao Ninguem. 
«Jomal-Magazine da Mulhen, dirigida 

por D. Lilia da Fonseca. 

NA RADIO: 

«lRadlo Ribatejo», as sextas-feiras, pelas 
13,15 thoras, dirigida por Filipe Domingos. 

EM JORNAIS DA PROVINCIA: 

4iGazeta das Caldas», Caldas da Rainha. 
«0 Riomaiorense», Rio Maior. 
«A Def-esa», de Evora. 
«A Nossa Terra»', Cascais, dirigida por 

A!ntonio ilVIata. 
«0 Templario», de Tomar, dirigida por 

Lugosi. 

o iClube Filatelico de Portugal oterece 
'L:antag.e'rl>s para ~odoOS los jornalistas ou 
tiZatelistas que vennam a dirigir secr;oes 
tiZatelicas, e, vara 0 eteito, no-Io comuni
quem. 
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Os Selos de Assistencia de Angola 
Esta nossa provincia ultramarina ja nos 

presenteou com quatro selos diferentes, 
cada qual mais feio do que os outros, quer 
no desenho, quer na impressao, quer nas 
cores. Seguindo 0 exemplo de MO(faPlbique, 
primeira col6nia Que teve a «honra~ de 
inaugurar os selos de Assistencia, criados 
em 1927, 0 Alto 'Comissario assinou em 8 de 
Abril de 1929 (Bole tim Oficial n.O 14, de 
13 de Abril) 0 Diploma Legislativo n.O 49, 
no qual. 

«considerando que se pode conseguir 
um apreciavel aumento de re-ceita sem 
agravar as condi(foes econ6micas da Co16-
nia, e 

considerando que e necessario compen
sar com receitas pr6prias os grandes en
cargos que os servi(fos de Assistencia vern 
exigindo do Estado», 

criava 0 Selo de Assistencia, da taxa un i
ca de $50, devido de 8 de Dezembro a 8 de 
Janeiro, e de 1 a 30, de Junho de cada .ano, 
em toda acorrespondencia postal, parti
cular ou oHclal, que transitasse pelo cor
reio da Co16nia, seja qual for 0 seu des
tino, e nas encomendas postais recebidas 
ou expedidas. 0 diploma entrava em vigor 
a partir de 1 de Junho de 1929. 

o selo, cujo autor ignoro, foi litografado 
na Imprensa Nacional de Luanda, creio 
que em folhas de 100, e representa a figu
ra da Caridade no gesto de acolher a si 
os necessitados. E possivel que 0 «artista) 
fie tenha inspirado nos nossos selos «Para 
os Pobres~, de triste mem6ria ... Na parte 
superior tinha a legenda «Govemo Geral 
de Angola», em maiusculas, e na inferior 
a 'Palavra «Assistencia~, tambem em maius
culas, a direita do indicativo do valor 
«50 c.» Era do mesmo tamanho dos 
selos Ceres entao em curso. Foi impressa a 
azul, e devem ter side feitas muitas tira
gens, entre 1929 e 1939, porque os tons 
variam fortemente, desde azul muito es
cur~, ate azul mu~to claro. A impressao e 
pessima, para auxiliar 0 resto...... sobre 
'papel liso. e com dentado de linha 11. 

Em 1932, entenderam as autoridades que 
$5D era pouco, como taxa unica de Assis
tencia. e, aproveitando a vlsita do Minis
tro das C::>J6ni~s. fizeram com que ele 
assinasse a p- r taria n.O 1 (que pressa!) de 
28 de Junho des1;c ~ ~ Cl . llubJicada no B. O. 
n." 26. 2. suple::: e·'· Cl de- 30-6-32, pela qual 

era elevada a taxa para 1 Ag. e 1.50 Ag., 
sobre contas, facturas, etc., e para 1 Ag. 
nas encomendas postais. Como compensa
gao, os portes do correio no servi(fo interno 
eram diminuidos de 30 %. 

Apesar de serem agora necessarios selos 
de 1 e 1.50 Ag., nao foram criados valores 
dessas taxas, usando 0 publico dois ou 
tres selos de $50. conforme 0 caso. 

Quase dez anos depois de ter sido emi
tido este prlmeiro selo de Assistencia, des
cobriram os poderes publicos angolanos 
que a vulgar tinta de es·crever inutil1zava 
mal os selos, provavelmente porque nao se 
distinguia sobre 0 azul deles. Alem desta 
razao acharam, e muito bem, diga-se como 
parentesis, que ja era tempo de substituir 
a figura decotada da Caridade, e de criar 
selos de 1 e 1.50 angolarp.s. 

Por i8S0 arpareceu, em 19 de Novembro de 
1938, a portaria provincial 2.829 (B. O. 47, 
da mesma data) que autorizava a Direc(fao 
dos Servi(fos de Fazenda e ContabiUdade 
a emitir uma nova serie de selos de Assis
tencia, com as Armas de Angola, e das 
taxas de 0.50,1 e 1.50 Ags., impressos, res
pectivamente, a verde, vermelho e sepia. 

Os novas selos, cuja fealdade e tao 
grande que quase ficamos a saber como 
aprecia-los em rela(fao ao anterior, entra
ram em curso em 1 de Janeiro de 1939. 
sendo retirados a partir de 30 de Abril 
todos os outros. Para questoes postais, 0 
seu ultimo dia de circula(fao foi, portanto, 
8 de Janeiro. 

De acordo com 0 diploma criador. 0 de
senho ·dos novos selos reproduzia as 'Armas 
de Angola. Por cima a legenda «Assisten
cia», e na parte de baixo «Ags. Angola~ . 
Tem 0 mesmo formato dos selos tipo Im
perio, enta~ circulando. Foram litografa
dos sobr.e papel liso, e com a perfura(fao 
11, na Imprensa Nacional de Luanda. Tam
bem desconhe(fo 0 desenhador e as tira
gens. 

o de 50 C. existe em muitos tons, como 
verde azul escuro, verde azul, verde e ver
de amarelo. 0 de 1 Ag. e conhecido em 
vermelho e em carmim rosa. 0 ultimo da 
. serie, .0 de LSD, existe em castanho, casta
nho vermelho ou castanho amarelo. Fo
ram emitidos sem goma. 

De acardo com a portaria de Hl32, 0 selo 
de 1.50 nao .deveria ser coleccionado, visto 

• 
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ches da Gama, e, mais ainda, ao ilus
tre iMinistro do IDtramar, Sri. '00-
mandante \Sarmento Rodrigues, que 
tambem neste importante sector tem 
marcado, com inteligencia e brilho nota
veis, a sua passagem par aquela pasta. 

«MERCADO FILATELlCO)) 

A revista «Mercado Filatelico~ , do Porto, 
no seu ultimo e excelente numero, de mis
tura com elogios ao Clube Filatelico de 
Portugale a este Boletim, permitiu-se 
corrigir uma pequena noticia publicada 
no nosso numero anterior, com 0 titulo 
«Pela primeira vez na Radio portuguesa, 
Radio Ribatejo inaugurou uma Sec(faO 
filatelica semanab . 

Com 0 desassombro do costume, dizemos 
aos nossos amigos do «Mercado Fnatelico~ 
que nao gostamos da ·correC(faO, que pa
rece chamar primazias, e tern todo 0 ar 
de ll(fao, de que nao necessitamos. 

Em primeiro lugar, nao val 0 momenta 
(de desenvolvimento da filatelia, e de 
uniao dos filatelista&) para questoes pe
queninas, de pessoalismo e de bairrismo. 

Em segundo lugar, ao escrever 0 titulo 
atras transcrito, quisemos apenas, sem 

intuito de fazer hist6ria, dar 0 maxImo de 
relevoa ini'Ciativa de 'RMio Ribatejo. 

Em tercelro lugar, se hlst6ria qulsesse
mos fazer, entao se veria se as prlmeiras 
cr6nicas radiof6nicas foram as do igno
rado «Radio Ideab, se as de outros emis
sores, como aquele em que 0 Dr. Ant6nio 
Fragoso emitiu varias das suas cr6nicas. 

Em quarto lugar, se entramos nesta 
disputa de primazias, temos de come (far 
por chamar a n6s a que 0 mesmo numero 
do 4iMercado Filatelico), na rlibrica «ca
rimbos ilustrados», da seC(fao «Pelo mun
do dos selos), atribui a 51 prOpri·Cl e ao 
Dr. Ant6nio Fragoso. Pois que, se «Merca
do Fllatelico~ invoca os seus n.oa de Ja
n eiro a Abril de 1952, 0 nosso Boletim in
voca urn artigo de Ant6nio Jose Valente, 
publ1cado nQ seu n.O IS, de Janeiro-Mar(fo 
de 1950, em que se chamava a aten(fiio dos 
C. T. T. para os carim'bos artisticos ... 

Mas nao vale a pena acrescentar outras 
razoes, j a que 0 tempo escasseia para pro
blemas filatelicos 'bem mais importantes, 
'Para os quais contamos com a va.1iosa 
ajuda de «Mercado Filatelico), 6rgao do 
prestigioso «Clube Internacional de Fila
telia) , do Porto. 

o Grande Valor Econ6mico 
dos Selos Posfais 

Lemos ha tempos, na revista «Stamps) , 
pubUcada em Nova Iorque, que algumas 
companhias que se dedicam a opera(foes 
de crMito, das mais importantes e acre
ditadas nos Estados Unidos, assim como 
muitos bancos, estavam avis an do os seus 
clientes de que aceitavam selos novos dos 
correios, como garantia dos emprestimos 
fe-itos, e que, no caso de nao pagarem os 
'emprestimos nos orazos combinados, as 
companhias poderiam fazer uso deles, to
mando-os ao valor que obtenham no dia 
em que forem vendidos em leilao. 

A primeira empresa que pas em pratlca 
esta modaHdade tie .em;prestimos, foi a 
Provident Loan Society, de Nova Iorque. 

Os anuncios que esta empresa e outras, 
que logo a imitaram, publicavam, apare
ciam ao principio nas revistas filatel1cas 
e nas secgoes filatelicas dos diarios, mas 

hoje e corrente ve-los publicados em qual
quer peri6dico de Nova Iorque, e ate nos 
autocarros e comb6ios. 

Os anunciantes dizem que dao empres
timos de dois a tres mil d6lares, em troca 
de selos dos Estados Unidos que fiquem 
deposita.dos, e tenham, no mercado filate
lico, urn valor semelhante ao quantitativo 
do emprestimo. Algumas companhias VaG 
mais longe, pois limitam-se a veri1'icar se 
os selos tem urn valor mercantil. 

Isto indica e prova bern que 0 publico 
norte-americano tem ja verdadeiro conhe
cimento -do alto valor que podem obter os 
selos do seu pais, e, em especial, os selos 
comemorativos . 

Durante a ultima guerra, os soldados 
amerlcanos dispenderam grandes somas 
nas compras de selos, que fizeram na Eu
ropa. 
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Ao regressarem a America, levaram cen
tenas de mllhares de selos para serem re
vendidos. Esses selos saciaram tempora
riamente 0 mercado americano, e multos 
for am vendidos a baixos pregos, mas nao 
ha dlivlda de que foi urn magnifico neg6-
cio, pois POI' esse rprocesso recuperaram as 
americanos uma grande percentagem do 
dinheiro gas to no estrangeiro, 0 que dou
tra forma nunca mais conseguiriam. 

Os selos tern sido, liltimamente, urn 
grande meio internacional de troeas, e, 
enquanto durou a guerra europeia, cente
nas de 'colecgoes de selos foram vendidas 
por eurorpeus, a altos preeos, quando a 
moeda dos seus paises pouco mais valla 
do que 0 papel em que era felta. 

Parece-nos interessante dizer-se que a 
Alemanha ate educou os seus sold ados a 
nao destrulrem os selos que encontrassem 
nas estagoes dos correios inimigos, os 
quais eram recolhidos e enviados para a 
Alemanha. Isto e mais uma demonstra
gao da Importaneia que tern os selos, como 
meio potencial de permutas entre os 
povos. 

A citada revista salientava ainda que 
o mercado filatelico norte-americano se 

, 

man tern quase sempre na alta de pregos, 
devido ao sempre crescente nlimero de 
coleccionadores de selos, ealculados, s6 nos 
Estados Unidos, de dez a doze milhoes, 
havendo anualmente urn aumento de 
200.000 filatelistas. Afirmava tamMm que 
a procura de selos esta em eonstante au
mento,e as reservas em permanente di
minuieao, 0 que faz com que os selos vao 
aumentando paulatinamente de valor, com 
a liniea exeepgao das flutuagoes, que sao 
sempre muito pequenas. 

Tudo isto e uma verda de indlseutlvel, 
pOis ·basta reparar nas listas de pregos 
dos catalogos dos liltimos quinze anos ate 
agora, para se verifiear urn continuo au
menta do preeo nos selos comemorativos 
dos Estados Unidos. 

E 0 que se da com os selos dos Estados 
Unidos, esta tambem a dar-se eom as 
selos de todos os paises, principalmente 
daqueles que tern a sua moeda valor1zada. 

Sao estas algumas das razoes POl' que 
os mercados de selos disfTutam, presente
mente, de uma posieao linica. 

ALFREDO DrAS 

PRESADO CONSOC/O! 
SENHOR FILATELISTA! 

--E amigo do se·u Clube? 
--Quer a sua instalaeao numa sede condigna? 
--Interessa-Ihe a divulgaeao, a valorizac;ao e 0 rprestigio da filatelia? 

ENTAODEVE,SIMULTANEAOU ALTERNADAMENTE: 
A) Inscrever-se como s6e10 do elUDe FilateUco de Portugal. 
B) Aumentar voluntariamente a sua cota, actualizando-a. 
C) Fazel' inscrever como s6c10s Os seus amigos e cOIl!hecidos. 
D) Enviar a maior Importanciaque puder, ·para 0 fundo de instalaeao social. 

Responda urgenlemenle a 

R U A D A PAL M A I 116 , 1.0 

LISBOA -- PORTUGAL 

.......•......••..•...••.••. , .•••...•••••••.•••••........... 

• 

" 

EXPORTACAO 
VENDAS A COMERCIANTES 
E PARTICULARES 

IMPORTACAO 

SERV/~O DE NOVIDADES 

Coroa~ao de Sua Magestade a Rainha 

Elisabeth II de Inglaterra 

2 DE JUNHO DE 1953 

Colecgao completa das Col6nias Inglesas - 61 selos com 0 valor facial de £ 0.10.6 
Inglaterra: - 4 valor·es 2-1/2 d., 4 d., sh 113 e Sh. 1/ 6 
Dominios - Quantidades e valores ainda nao determinados 

Aceitam-se encomendas para est as colecr;oes, e para. os envelopes do 1.° dia. Tam
bem forner;o s6 a colecr;do de Inglaterra, Colonias ou Dominios. 

COLoNIAS INGLE'SAB: - Forneeo todas as outras novidades, com uma pequena 
percentag€m sobre 0 valor facial 

EURO?A: - F-orne<,;o igualmente todas as novidades da Europa 

RE'MESSAIS A ESCOLHA: - Posso fazer remessas a .escolha, sem qualquer com
promisso de ·compra, de series, lotes, cadernos ·eenvelopes com carimbos do l." 
dia de emissao, a{)s seguintes preeos: 

Para series e selos novos em cadernos: $03 e $04 cada franco, pelo Yverte 1953. 

Para series e selos usados em cadernos: $02 e $03 cada franco, pelo Yvert 1953. 

MANCO-LISTAS: - Encarrego-me da execuc;ao de qualquer manco-lista de 
selos da Europa. 

Para socias do C. F. P. ou C. I. F., ndo e necessaria qualquer pagamento adiantado 
ou dep6sito. 

Homero Camano Garcia 
Tel. 72228 Apartado 290 

LISBOA-CENTRAL 

S6cio do C. F. P. n." 152 S6c:o do C. 1. F. n." 323 

.... ......... ............. , _...... .. .......... .... ---..... -...... -..... -.--... -------...------..--~ . 
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Ao regressarem a America, levaram cen
tenas de mllhares de selos para serem re
vendidos. Esses selos saciaram tempora
riamente 0 mercado americano, e multos 
for am vendidos a baixos pregos, mas nao 
ha dlivlda de que foi urn magnifico neg6-
cio, pois POI' esse rprocesso recuperaram as 
americanos uma grande percentagem do 
dinheiro gas to no estrangeiro, 0 que dou
tra forma nunca mais conseguiriam. 

Os selos tern sido, liltimamente, urn 
grande meio internacional de troeas, e, 
enquanto durou a guerra europeia, cente
nas de 'colecgoes de selos foram vendidas 
por eurorpeus, a altos preeos, quando a 
moeda dos seus paises pouco mais valla 
do que 0 papel em que era felta. 

Parece-nos interessante dizer-se que a 
Alemanha ate educou os seus sold ados a 
nao destrulrem os selos que encontrassem 
nas estagoes dos correios inimigos, os 
quais eram recolhidos e enviados para a 
Alemanha. Isto e mais uma demonstra
gao da Importaneia que tern os selos, como 
meio potencial de permutas entre os 
povos. 

A citada revista salientava ainda que 
o mercado filatelico norte-americano se 
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man tern quase sempre na alta de pregos, 
devido ao sempre crescente nlimero de 
coleccionadores de selos, ealculados, s6 nos 
Estados Unidos, de dez a doze milhoes, 
havendo anualmente urn aumento de 
200.000 filatelistas. Afirmava tamMm que 
a procura de selos esta em eonstante au
mento,e as reservas em permanente di
minuieao, 0 que faz com que os selos vao 
aumentando paulatinamente de valor, com 
a liniea exeepgao das flutuagoes, que sao 
sempre muito pequenas. 

Tudo isto e uma verda de indlseutlvel, 
pOis ·basta reparar nas listas de pregos 
dos catalogos dos liltimos quinze anos ate 
agora, para se verifiear urn continuo au
menta do preeo nos selos comemorativos 
dos Estados Unidos. 

E 0 que se da com os selos dos Estados 
Unidos, esta tambem a dar-se eom as 
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Sao estas algumas das razoes POl' que 
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Os Selos de Assistencia de Angola 
Esta nossa provincia ultramarina ja nos 

presenteou com quatro selos diferentes, 
cada qual mais feio do que os outros, quer 
no desenho, quer na impressao, quer nas 
cores. Seguindo 0 exemplo de MO(faPlbique, 
primeira col6nia Que teve a «honra~ de 
inaugurar os selos de Assistencia, criados 
em 1927, 0 Alto 'Comissario assinou em 8 de 
Abril de 1929 (Bole tim Oficial n.O 14, de 
13 de Abril) 0 Diploma Legislativo n.O 49, 
no qual. 

«considerando que se pode conseguir 
um apreciavel aumento de re-ceita sem 
agravar as condi(foes econ6micas da Co16-
nia, e 

considerando que e necessario compen
sar com receitas pr6prias os grandes en
cargos que os servi(fos de Assistencia vern 
exigindo do Estado», 

criava 0 Selo de Assistencia, da taxa un i
ca de $50, devido de 8 de Dezembro a 8 de 
Janeiro, e de 1 a 30, de Junho de cada .ano, 
em toda acorrespondencia postal, parti
cular ou oHclal, que transitasse pelo cor
reio da Co16nia, seja qual for 0 seu des
tino, e nas encomendas postais recebidas 
ou expedidas. 0 diploma entrava em vigor 
a partir de 1 de Junho de 1929. 

o selo, cujo autor ignoro, foi litografado 
na Imprensa Nacional de Luanda, creio 
que em folhas de 100, e representa a figu
ra da Caridade no gesto de acolher a si 
os necessitados. E possivel que 0 «artista) 
fie tenha inspirado nos nossos selos «Para 
os Pobres~, de triste mem6ria ... Na parte 
superior tinha a legenda «Govemo Geral 
de Angola», em maiusculas, e na inferior 
a 'Palavra «Assistencia~, tambem em maius
culas, a direita do indicativo do valor 
«50 c.» Era do mesmo tamanho dos 
selos Ceres entao em curso. Foi impressa a 
azul, e devem ter side feitas muitas tira
gens, entre 1929 e 1939, porque os tons 
variam fortemente, desde azul muito es
cur~, ate azul mu~to claro. A impressao e 
pessima, para auxiliar 0 resto...... sobre 
'papel liso. e com dentado de linha 11. 

Em 1932, entenderam as autoridades que 
$5D era pouco, como taxa unica de Assis
tencia. e, aproveitando a vlsita do Minis
tro das C::>J6ni~s. fizeram com que ele 
assinasse a p- r taria n.O 1 (que pressa!) de 
28 de Junho des1;c ~ ~ Cl . llubJicada no B. O. 
n." 26. 2. suple::: e·'· Cl de- 30-6-32, pela qual 

era elevada a taxa para 1 Ag. e 1.50 Ag., 
sobre contas, facturas, etc., e para 1 Ag. 
nas encomendas postais. Como compensa
gao, os portes do correio no servi(fo interno 
eram diminuidos de 30 %. 

Apesar de serem agora necessarios selos 
de 1 e 1.50 Ag., nao foram criados valores 
dessas taxas, usando 0 publico dois ou 
tres selos de $50. conforme 0 caso. 

Quase dez anos depois de ter sido emi
tido este prlmeiro selo de Assistencia, des
cobriram os poderes publicos angolanos 
que a vulgar tinta de es·crever inutil1zava 
mal os selos, provavelmente porque nao se 
distinguia sobre 0 azul deles. Alem desta 
razao acharam, e muito bem, diga-se como 
parentesis, que ja era tempo de substituir 
a figura decotada da Caridade, e de criar 
selos de 1 e 1.50 angolarp.s. 

Por i8S0 arpareceu, em 19 de Novembro de 
1938, a portaria provincial 2.829 (B. O. 47, 
da mesma data) que autorizava a Direc(fao 
dos Servi(fos de Fazenda e ContabiUdade 
a emitir uma nova serie de selos de Assis
tencia, com as Armas de Angola, e das 
taxas de 0.50,1 e 1.50 Ags., impressos, res
pectivamente, a verde, vermelho e sepia. 

Os novas selos, cuja fealdade e tao 
grande que quase ficamos a saber como 
aprecia-los em rela(fao ao anterior, entra
ram em curso em 1 de Janeiro de 1939. 
sendo retirados a partir de 30 de Abril 
todos os outros. Para questoes postais, 0 
seu ultimo dia de circula(fao foi, portanto, 
8 de Janeiro. 

De acordo com 0 diploma criador. 0 de
senho ·dos novos selos reproduzia as 'Armas 
de Angola. Por cima a legenda «Assisten
cia», e na parte de baixo «Ags. Angola~ . 
Tem 0 mesmo formato dos selos tipo Im
perio, enta~ circulando. Foram litografa
dos sobr.e papel liso, e com a perfura(fao 
11, na Imprensa Nacional de Luanda. Tam
bem desconhe(fo 0 desenhador e as tira
gens. 

o de 50 C. existe em muitos tons, como 
verde azul escuro, verde azul, verde e ver
de amarelo. 0 de 1 Ag. e conhecido em 
vermelho e em carmim rosa. 0 ultimo da 
. serie, .0 de LSD, existe em castanho, casta
nho vermelho ou castanho amarelo. Fo
ram emitidos sem goma. 

De acardo com a portaria de Hl32, 0 selo 
de 1.50 nao .deveria ser coleccionado, visto 
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ches da Gama, e, mais ainda, ao ilus
tre iMinistro do IDtramar, Sri. '00-
mandante \Sarmento Rodrigues, que 
tambem neste importante sector tem 
marcado, com inteligencia e brilho nota
veis, a sua passagem par aquela pasta. 

«MERCADO FILATELlCO)) 

A revista «Mercado Filatelico~ , do Porto, 
no seu ultimo e excelente numero, de mis
tura com elogios ao Clube Filatelico de 
Portugale a este Boletim, permitiu-se 
corrigir uma pequena noticia publicada 
no nosso numero anterior, com 0 titulo 
«Pela primeira vez na Radio portuguesa, 
Radio Ribatejo inaugurou uma Sec(faO 
filatelica semanab . 

Com 0 desassombro do costume, dizemos 
aos nossos amigos do «Mercado Fnatelico~ 
que nao gostamos da ·correC(faO, que pa
rece chamar primazias, e tern todo 0 ar 
de ll(fao, de que nao necessitamos. 

Em primeiro lugar, nao val 0 momenta 
(de desenvolvimento da filatelia, e de 
uniao dos filatelista&) para questoes pe
queninas, de pessoalismo e de bairrismo. 

Em segundo lugar, ao escrever 0 titulo 
atras transcrito, quisemos apenas, sem 

intuito de fazer hist6ria, dar 0 maxImo de 
relevoa ini'Ciativa de 'RMio Ribatejo. 

Em tercelro lugar, se hlst6ria qulsesse
mos fazer, entao se veria se as prlmeiras 
cr6nicas radiof6nicas foram as do igno
rado «Radio Ideab, se as de outros emis
sores, como aquele em que 0 Dr. Ant6nio 
Fragoso emitiu varias das suas cr6nicas. 

Em quarto lugar, se entramos nesta 
disputa de primazias, temos de come (far 
por chamar a n6s a que 0 mesmo numero 
do 4iMercado Filatelico), na rlibrica «ca
rimbos ilustrados», da seC(fao «Pelo mun
do dos selos), atribui a 51 prOpri·Cl e ao 
Dr. Ant6nio Fragoso. Pois que, se «Merca
do Fllatelico~ invoca os seus n.oa de Ja
n eiro a Abril de 1952, 0 nosso Boletim in
voca urn artigo de Ant6nio Jose Valente, 
publ1cado nQ seu n.O IS, de Janeiro-Mar(fo 
de 1950, em que se chamava a aten(fiio dos 
C. T. T. para os carim'bos artisticos ... 

Mas nao vale a pena acrescentar outras 
razoes, j a que 0 tempo escasseia para pro
blemas filatelicos 'bem mais importantes, 
'Para os quais contamos com a va.1iosa 
ajuda de «Mercado Filatelico), 6rgao do 
prestigioso «Clube Internacional de Fila
telia) , do Porto. 

o Grande Valor Econ6mico 
dos Selos Posfais 

Lemos ha tempos, na revista «Stamps) , 
pubUcada em Nova Iorque, que algumas 
companhias que se dedicam a opera(foes 
de crMito, das mais importantes e acre
ditadas nos Estados Unidos, assim como 
muitos bancos, estavam avis an do os seus 
clientes de que aceitavam selos novos dos 
correios, como garantia dos emprestimos 
fe-itos, e que, no caso de nao pagarem os 
'emprestimos nos orazos combinados, as 
companhias poderiam fazer uso deles, to
mando-os ao valor que obtenham no dia 
em que forem vendidos em leilao. 

A primeira empresa que pas em pratlca 
esta modaHdade tie .em;prestimos, foi a 
Provident Loan Society, de Nova Iorque. 

Os anuncios que esta empresa e outras, 
que logo a imitaram, publicavam, apare
ciam ao principio nas revistas filatel1cas 
e nas secgoes filatelicas dos diarios, mas 

hoje e corrente ve-los publicados em qual
quer peri6dico de Nova Iorque, e ate nos 
autocarros e comb6ios. 

Os anunciantes dizem que dao empres
timos de dois a tres mil d6lares, em troca 
de selos dos Estados Unidos que fiquem 
deposita.dos, e tenham, no mercado filate
lico, urn valor semelhante ao quantitativo 
do emprestimo. Algumas companhias VaG 
mais longe, pois limitam-se a veri1'icar se 
os selos tem urn valor mercantil. 

Isto indica e prova bern que 0 publico 
norte-americano tem ja verdadeiro conhe
cimento -do alto valor que podem obter os 
selos do seu pais, e, em especial, os selos 
comemorativos . 

Durante a ultima guerra, os soldados 
amerlcanos dispenderam grandes somas 
nas compras de selos, que fizeram na Eu
ropa. 
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Escrevam, pois, para 0 Brasil, que as vos
sas cartas nao custarao mais do que as 
remetidas para Sintra ou Almada .. . 

«IL COLLEZIONISTA» 
«II Collezionista», «!talia Fila telica», 

nota vel revista italian a que se publica em 
Turim, sob a praficiente direcgao do Dr. 
Giulio Bolaffi, publicou, no seu mimero 
de Fevereiro, nada menos do que tres ar
tigos sabre Portugal: Um sobre a Exposi
gao de Lisboa, 1953. e dOis sabre filatelia 
educativa, exploragoes e descobertas, com 
Undas reprodugoes de toda a serie dos 
Navegadores, de Cabo Verde, de varios 
selos dos Navegadores e de Avis, do con
tinente, de selos da Viagem Presidencial, 
de Cabo Verde e Mogambique, etc. Alem 
das referencias e reprodugoes dos selos 
das tres ultimas emissoes portuguesas. 

A luxuosa revista italiana da assim 
eX'J)ressao ao interesse crescente que os 
selos portugueses, do continente e do ul
tramar, estao despertando no mundo in
teiro. 

IMPRENSA PORTUGUESA 
o «Jornal do Comercio», um dos mais 

antigos jornais diarios portugueses, ini
ciou uma excelente secgao filatelica, diri
gida por Jose Manuel. 

Tambem 0 «Diario de Coimbra», um 
dos melhores jornais da provincia, jornal 
diario com grande expansao nas Beiras, 
e que 0 seu ilustre director, Dr. Alvaro dos 
Santos Madeira,esta valorizando dia a 
dia. inaugurou uma secgao filatelica, di
rlgida pelo Dr. Martins Soares. 

Finalmente, 0 «Jornal- Magazine da 
Mulhen , moderna e excelente revista, 
acaba de inaugurar outra secgao filateli
ca, dirigida pela distinta jornalista que e 
a sua directora, D. Lilia da Fonseca, e 
colaborada por Eduardo Veras, funcionario 
dos mais valorosos dos C. T. T. 

Este Boletim sauda aqueles dois gran
des jornais e aquela revista, e ibem assim 
os dirigentes das reSipectivas secgoes filate
licas, aos quais, com a colaboragao perma
nente deste Clube, garantimos 0 profundo 
reconhecimento de todos os filatelistas 
portugueses. E avante pelo desenvolvimen
to e pelo prestigio da filatelia portuguesa! 

S. PAULO, 1954 
Depois de Portugal, 1953, teremos 0 Bra

sil, 1954. Depois da 'Exoposigao Internacio
nal de Lisboa, este ana, teremos, no pro
ximo ana, a Exposigao Internacional de 
S. Paulo. Esta grande cidade brasileira 
prepara-se para receber festivamente os 

filatelistas de todo 0 mundo, e Portugal 
tem de ir pensando em se apresentar con
dignamente no Brasil, em ordem a man
ter e a vincar ainda mais profundamente, 
no grande pais irmao, 0 prestigio que al
cangamos na filatelia internacional. 

ERROS DE D. CARWS 
Tem tl:do ultimamente grande procura 

os selos da 2.· emissao de D. Carlos, gra
vura de Eugene Mouchon, cujos exempla
res em bom estado comegam a rarear. E 
maior procura, ainda, os erros desta emiS
sao, taxas deslocadas ou inver tid as, omiS
sao de taxas, nao denteados, etc., de que 
tem sido recebidas varias encomendas do 
Brasil, do mesmo modo que dos selos e 
erros de D. Manuel, com e sem «Repu
blica) . 

CRiTICA FILATELICA 
Par todas as razoes e mais uma, prefe

rimos dizer bem, a dizer mal. Mais facil
mente exageraremos no primeiro caso, do 
que no segundo. Mas sentimo-nos no de
ver de criticar e de dizer mal, quando, 
infelizmente, nao pudermos dizer outra 
coisa. 

A critica, feita assIm, de boa-fe, e ne
cessaria e e indispensavel. Critic a de boa
-fe. Critica honesta e desempoeirada. Cri
tica construtiva. Critica que ate os pro
prios critlcados deviam desejar, - e agra
dE-cer. 

SELOS DO ULTRAMAR 
Os C. T. T. do Ultramar editaram uma 

folhinha de lux~, contendo, em tres pag!
nas, as series da india, Macau e Timor, 
comemorativas do quarto centenario de 
S. Francisco Xavier. E editaram tambem 
uma pequena e modelar cronica sobre os 
selos dos «Navega:dores) , de S. Tome e 
Principe, cujos seis selos vem lntercalados 
e colados no t exto. 

Estas duas publicagoes provam a serie
dade e os culdados que, aos Correios do 
Ultramar, brilhantemente dirigidos por 
Luis Candido Taveira, merece a nossa fila 
telia. 

Do mesmo modo a felicissima serle das 
«Borbo~etas», emltida para ilVIogambique. 
Desenho, cor, execugao, tUdo e do mais 
perfeito. Nao exageramos, afirmando ser 
uma serie tao bela como as mats belas de 
todo 0 mundo. 

Par tudo isto, aqui expressamos as n05-
sos agradeclmentos e as nossas homena
gens a Luis Candido Taveira. E nao ape
nas a ele, mas ao dlstinto Director-Geral 
do Fomento Ultramarino, sr. Eng. San-

• 

19 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

apenas servir em documentos fiscais. po
:rem 0 Diploma Legislativo n.' 1.299, de 18 
de Marco de 1942 (B. O. n.' 11) veio alte
:rar par- completo 0 regulamento do selo 
de Assistencia, e torn a ja coleccianavel 0 
sela de 1.50. Os portes estabelecl:dos por 
esse decreto foram: 

$50 nas correspondencias com peso 
ate 100 gramas. 

1 Ag. nas correspondencias com peso 
superior a 100 gramas, e nas enco
mend as postais. 

1.50 Ag. nos vales de correio e ordens 
postais de valor superior a 2.000 Ags. 

Os periodos de obrigatoriedade foram 
alterados para: 1 a 8 de Janeiro, 1 a 31 de 
Juliho, e 8 a 31 de [)ezembro. 

E este 0 regulamento do selo de Assis
ten cia, actualmente em vigor em Angola. 
Nao deve faltar multo tempo para que se 
modifiquem os desenhos, e nova serle ve
nha substituir a de 1939. 0 meu desejo e 
o de todos os filatelistas sera, neste caso: 
Oxala venham melhores! 

OLIVEIRA MARQUES 

Senhores Filatelistas! 
Procurem, prefiram, leiam e divulguem a Imprensa e a 

Radio que mantem sec~Des filatelicas! 
Todos os filateltstas portugueses devem 

preferir e divulgar as secgoes filatelistas, 
que j a sao actualmente: 

EM JORNAIS DIARIOS: 

«Dhlr:o de L:'sboa», aos domingos, dirigi
da POl' V. C. 

«Guardian», de Lourengo Marqu-es, pa
gina quinzenal, dirigida por Alfredo Dias. 

«Dhlflo da Manha», as quartas-feiras. 
«Jomal de Noticias», do Porto, as sextas

-feiras, dirigida POl' Rebelo de Sousa. 
«Diario de Noticias», aos domingos, diri

gida por Costa Moreira. 
eJamal do Comercio», as segundas-fei

:ras, dirigida ~or Jose Manuel. 
cDiario de Coimbra», aos domingos, diri

gida pelo dr. Martins Soares. 

EM REVISTAS LISBOETAS: 

cO Mundo Ilustrado», dirigida por Hen
:rique Mantero. 

«A Flama», dirigida por Artur Santa 
Barb~ra. 

«Atomo) , dirigida par Joao Ninguem. 
«Jomal-Magazine da Mulhen, dirigida 

por D. Lilia da Fonseca. 

NA RADIO: 

«lRadlo Ribatejo», as sextas-feiras, pelas 
13,15 thoras, dirigida por Filipe Domingos. 

EM JORNAIS DA PROVINCIA: 

4iGazeta das Caldas», Caldas da Rainha. 
«0 Riomaiorense», Rio Maior. 
«A Def-esa», de Evora. 
«A Nossa Terra»', Cascais, dirigida por 

A!ntonio ilVIata. 
«0 Templario», de Tomar, dirigida por 

Lugosi. 

o iClube Filatelico de Portugal oterece 
'L:antag.e'rl>s para ~odoOS los jornalistas ou 
tiZatelistas que vennam a dirigir secr;oes 
tiZatelicas, e, vara 0 eteito, no-Io comuni
quem. 
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Lista dos socios do Clube Filatelico de Portugal 
L1STA DEL SOCI- MITGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - L1STE DES MEMBRES 

Altera~5es - Reingressos - Novos sodos 

PORTUGAL 

741 - Amadeu Silva Fernandes - R. In_ 
fante D . Beatriz - Lote 9, 1.0 Esq. -
Almada - Po. Es. Fr. T., U, 3,62, 90, 
- pas premier. 

1076 -Dr. Manuel Fragoso d'Almeida -
Cartaxo - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
60. 1. 2. 15. 

1213 -Carlos Alberto Vieira de Sousa 
Bastos Rua Camilo Castelo 
Branco, 44 - Barcelos - (1M) Po, 
Fr, Es, In, T. C. V. N. U. 60. 3 

1276 - Ant6nio Jose Carvalho Guimaraes 
- RequHi.o - 'Famalicao - (M) 
Po, iFr, In, Es, Latim. T. C. N. U. 
60. 3. 

1297 - Hernani Santos Viegas - Rua 1." 
de Dezembro, 45, 3.° Esq. - Lis
boa - T. C. V. 

1313 - Joao Baptista Pereira - Avenida 
·General Ro!;adas, '711, 4.° Ehq. 
Lisboa - (M) 'Po, T. 'C. V. N. U. 
1. 2. 60. 

1340 - Jose M. Pereira - Rua Acacio de 
Paiva, 15, 2.° Esq. - LisOOa - 1. 
2.5. da 1. 2. 3. 60. 94. 

1347 - Joao de AlmeicLa Canais - Viven
da iRosmaninho - Algueirao -
(M) Po, T. ,C. N. U. 60. 

1368 - J·oao Pedro Ribeiro Oliveira - Rua 
Vera Cruz, 59 - Cova da !Piedade 
- (M) Po, Fr, Es, C. N. 1. 2. e 
Universais com motivos zool6gicos, 
botanicos e de arte gentilica dos 
povos de cor. 60. 64. 68. 90. 93. 

1421 - Dr. Manuel Joao Palma Carlos -
Rua dos Sapateiros, 123, 3.° - Lis
boa - Po, T. C. V. N. U. 60. 

1503 - Joao .da Silva Pacheco Soares -
Rua Ant6nio Pereira Carrilho, 27, 
1.0 D. - Lis.boa - (M) Po, Fr, T. N. 
U. 60. 3. 

1504 - Jose A. Tavares - Rua Morais Soa
res, 34 ric. Esq. - ·Lisboa - (1M) 
Po, ·Fr, In, It, T. C. N. U. 60. 3. 90. 

1505 - 'Professor 'Domingos Manuel de 
Oliveira - Avenida Almirante Reis, 
69, 3.° Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, Es, T. N. U. 60. 3. 

1507 - Vicente Cortes - Cal!;ada da Es
trela, 83, 2.° - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1508 -'Dr. Mario Rodrigues - Rua Au
rea, 265 s/ l. - Lisboa - (M) Po, 
60. N. 

1509 - Alberto de Matos Arrabar;a- Aveni
da de Moscavide, 115, ri c .. Esq. -
Moscavide - (M) Po, Fr, In, Es, T. 
N. U. 60. 3. 

1510 - Engenheiro Jose Quaresma Nunes 
dos Santos - Avenida Elias GarCia, 
31, 2.° Esq. - Lisboa. 

1511-Bruno Reich - iRua Padre Ant6nio 
Vieira, 21, cave, Esq. - Lisboa -
(A) !Po, It. 

1512 - Francisco Barata Dias - Rua de S. 
l..azaro, 191 - L!sboa - Po. 

1513 - Manuel Henrique Damasio de Al
meida - Rua 1.0 .de Maio, 104, 2.° 
[). - Lisboa - (·P) Po, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 3. 

1514-Fiel Pebre Rodrigues - Rua Mar
ques de Sa da Bandeira, 232 - Vila 
Nova ne Gaia - (M) Po, Es, Fr, In, 
T. N . U. 60. 3. 

1515 -Comannante Thomaz Victor Duque 
- Rua Presidente Wilson (Areeiro) 
6, 3.° Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, T . C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1516 -Dr. F·ernando · Rodriguez - P. de 
Chavarri - Embaixada de Espa
nha, Rua do Salitre n.O 1-Lisboa
(MIA) Es, 60. N. U. 

1517 -iDr. Jose do Souto Teixeira - Ave
nida Luis de Bivar, 4, 3." D. - Lis
boa - Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 
3. 

1518 - Mario Cesar Pedro Ferreira - Rua 
dos CavaJ.eiros, 86, 4." Dt." - Lisboa 
- ·Po, Ep, Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 
'90.94. 

1519 -Manuel :Pereira Pedroso - Rua Ma
nutenr;ao, 2 - Coimbra - (M) Po, 
Fr, T. C. N. U. 60. 3. 

1520 - Milton Augusto Rebocho - Aveni
da Marechal Carmona, 69, 2.· Esq. 
- Amadora - (P) Po, T. C. V. N. U. 
60. 3. 
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--------- --------

ECOS E COMENTARIDS 
" FILATELICOS 

INTEIRO PORTUGUil:S RARiSSIMO 

A gravura da nossa capa representa um 
inteiro com dois selos da maior raridade : 
Nada mais nada men os do que um par do 
5 reig .de D. iMaria, n." I-a do Simoes Fer
reira, usados, sobre cinta de jomal, com a 
particularidade extraordinaria de serem os 
linicos exemplares deste selo conhecldos 
com dupla impressao, quase coincidindo no 
selo da direita, e muito mais nitida no da 
esquerda, de tom ligeiramente mais claro. 

Esta per;a rarissima - mais do que ra
rissima, unica! - pertenceu a famosa co
lec!;ao Botto-Maior, e esta ainda na mao de 
Fernando Castel-Branco, honrado e con
ceituado filatelista de MolMo do MlnhG', e 
grande amigo do nosso Clube '€ deste Bo
Ietim, que aproveita esta oportunidade pa
ra aqui the prestar as suas homenagens e 
os seus agradecimentos. 

RECTIFICA()AO 

Na portaria n." 14.239, de 23 de Janeiro 
de 1953, onde se Ie «Selos comemorativos 
do enceramento do Ano Santo de 1950, em 
Portugab , deve l~r-se: «Belos em Homena
gem a Nossa Senhora de Fatima no Ano 
Santo em 1950:.. 

LISBOA, 1953 

Nao sabemos como seguem os trabalhos 
de organizar;ao da Exposir;ao Fllatellca In
ternaclonal de Lisboa, a realizar de 26 de 
Setembro a 5 de Outubra pr6ximo. Nao 
sabemos, mas decerto que bem. Disto sao 
garantia os nomes dos presidente e vice-

-presidente da respectiva comissao, Godo
fredo Ferreira, dlstintisslmo ,funcionario 
superior dos C. T. T., e Prof. Dr. Carlos 
Trincao, nosso !lustre cons6cio, e coleccio
nador nos mais famosos de todo 0 mundo. 

o que verificamos e um lamentavel re
traimento dos coleccionadores, que tern 
medo, ou tem vergonha, e nao sabem se 
devem conCOI'rer... Disto temos noticias 
de Portugal, e tamMm de Mor;ambique, 
Lourenr;o Marques. Ora isto e profunda
mente Iamentavel, e temos todos 0 dever 
e a obrigar;ao de fazer todos os possiveis 
para que nao subslSta. 

A fllatella portuguesa, em mare alta de 
desenvolvimento e de prestigio, naclonal 
e Internacional, tern de estar a altura do 
momento. Tern de marcar a sua presen!;a, 
e tanto em qualldade, como em quanti
dade. Tem de provar que Portugal mere
ceu bern que se preterissem dois ou tres 
outros paises, para que aqui se realize a 
linica exposir;ao fllatelica internacional 
de 1953 : Llsboa, 1953! 

CORRESPONDil:NCIA PARA 0 BRASIL 

Julgamos ser no conhecimento de toda 
a gente, mas urn portugues residente no 
Brasil pede para noticiarmos 0 facto, e, 
em boa verdade, nada se perde com isso, 
antes pelo contrario, de modo que aqui 
flca a Iembranr;a: Desde 0 ac6rdo de 3 de 
Maio de 1942, a correspondencia entre 
Portugal e 0 Brasil, e vice-versa, trans
portada por meios ordinarios, paga 0 
porte segundo a tarifa interna do pais. 
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Bibliografia 
GODOFREDO FERREIRA, «0 centenario 

da reforma postal de 1852», Lisboa, 1952. 

Godofredo Ferreira, distinto chefe de 
repart1!;ao dos valores postais dos C. T. T., 
acaba de enriquecer a sua vasta e bern 
vallosa bibliografia sobre Correios e selos 
postais, com 0 volume «0 centenario da 
reform a postal de 1852) , que, interiormen
te, inclui 0 subtitulo «A Direc!;ao dos Ser
vic;os de secretaria e pessoal dos Correios:. . 

A prime ira parte deste novo trabalho de 
Godofredo Ferreira e dedicada a evolu!;ao 
da direc!;ao dos servl!;os do pessoal, desde 
a reforma postal de 1852, ate aos nossos 
dias. 

A segunda parte contem as resenhas 
biograficas dos funcionarios que, no de
curso de urn seculo, dirigiram aqueles ser
vi!;os de pessoal dos correios, primeiro, e 
dos correios, telegrafos e telefones, depois 
de 1880, e foram Antonio Ferreira de Si
mas, Joao Baptista da Silva Lopes, Tito 
Augusto de Carvalho, Dr. Luis Henriques 
de Faria Pereira Saldanha e Lencastre, 
Jose Pedro Moutinho Segurado, Joao Car
los Leoni, D. Joao Pedro de Almeida Pes
sanha, Luis Cipriano de Araujo e Joaquim 
Correia. 

Trabalho honesto e bern escrito, como 
costumam ser todos os do autor de «Dos 
Correios-Mores do Reino aos Administra
dores Gerais;" este novo livro de Godofre
do Ferreira, Indispensavel a quem queira 
estudar 0 assunto, constitui magnifica con
tribui~ao para a comemora!;ao do cente
nario do primeiro selo postal portugues, 
que este ano se comemora. 

ANToNIO ELADIO DE SANTOS, «Inicia
'rao filateIica», Lisboa, 1953. 

o engenheiro Antonio Eladio de San-

Filatelica 
tos, filho do conhecido comerciante Eladio 
de Santos, que a filatelia portuguesa tern 
prestado servi!;os inestimaveis, como 0 da 
pubHca!;ao do seu imprescindivel cCata
logo Eladio) , - acaba de valorizar a nos
sa escassa bibl10grafia filatelica, com urn 
pequeno livr~ da sua autoria, «Inicia~ao 

filatelica:t , que surge como primeiro vo
lume de uma bern necessaria cBiblioteca 
de Divulga!;ao Filatel1ca). 

Sao bern raros os livros publicados em 
Portugal, sobre este assunto. Enquanto que 
em todo 0 mundo, e designadamente em 
Espanha e no Brasil, paises que, por urn 
motivo ou por outro, estao mais pr6ximos 
de nos, llvros destes se encontram e vao 
aparecendo com abundancia, no nosso, 
muito pelo contrario, quase nada existe. 

Assim sendo, 0 coleccionador portugues 
tern de levar anos e an os a aprender, a 
sua custa, as variedades de papeis e de 
denteados, como se fazem e se distinguem 
os selos, quais e como se devem coleccio
nar, 0 que sao fraudes fllatelicas e como 
se podem evitar, 0 que sao erros e varie
dades, e tantos outros capitulos de tecnica 
filatelica , tratados com saber, inteligencia 
e notavel clareza, neste livro do engenhei
ro Antonio Eladio de Santos. Livro pe
queno mas efectivamente valioso, que aqui 
recomendamos, nao apenas aos princi
piantes, mas a todos os filatelistas portu
gueses. 

V. C. 

Nota. - Nesta sec~ao, sera feita refe
rencia a todos ·os volumes de que sejam 
enviados dois exemplares a redac!;ao do 
Boletim, ou a Direc!;ao do nosso Clube. 

• 

• 
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1521 - Jose Joaquim Rosa Matos - Cam
pelo - Figueiro dos Vinhos - (P) 
Po, Es, T. C. N. U. 60. 3. 94. 

1522 - Dr. Luis Gomes da Silva - Rua 
Serpa Pinto, 32 -=- Tomar - (P ) 
Po, Fr, T. C. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1523 - Manuel Monteiro Carreira - Largo 
Chafariz de Dentro, 13, s/ 1. - Lis
boa - (M) Po, Es, T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 

1524 - Antonio de Matos - Rua Luis de 
Camoes, 25 - Ponte de Sar - (M) 
Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1526 - Tenente ·Filipe da Concei~ao Santa
na - Rua Almeida e Sousa, 61, 1.0 

Dt." - Lisboa - (M) Po, T. C. N. U. 
60. 3. 

1527 - Anibal Duarte - Miguel Bombarda, 
23 - Caldas da Rainha - (P) Po, 
Fr, T. C. V. N. U. 60. 

1528 - Albino Henriques da Costa Lima -
Rua Vasco da Gama - S. Joao da 
Madeira - (oF) Po, Fr, In, It. T. 60. 
N. U. 1. 2. 69. 94. 

1529 - Francisco Antonio Soares Esteves 
- Rua do Anjo, 66 - Braga - (P) 
T . N. U. 

1530 - Jose Ildo de Fran!;a - Rua Ferrei
ra Lemos - Santo Tirso - (M) Es, 
Fr, In, Po, T. N. U. de preferencia 
60.3. 

1531 - Antonio de Sousa Coelho - Cal!;a
da de Po~o dos Mouros, 17, ri c. Esq. 
- Lisboa - Po, Fr, Es, Postais. T. 
C. V. e T. C. A. 

1532 - Felisberto de Pina Cabral - Rua 
66, n.n 335 - Espinho - (A) C. 2. 
antigos U. novas emisoes N. 

1533 - Fernando Carneiro Geraldes 
Grande Hotel Borges- Rua Garrett 
- Lisboa - (M) Po, Fr, It, T. C. N. 
U. 60. 3. 

1534 - Joao RLbeiro d'Almeida - Rua 
Ataide de Oliveira, 106 - Faro -
(P) Po, N. U. 60. 3. 94. 

1537 - Amelio Fernandes Machado - Ger
munde - Pedorido - Castelo de 
Paiva - (MI A) Po, Fr, In, E.g, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 

1538 - Eduardo Augusto Ribeiro - Sobra
do de Paiva - (.p) Po, T. N. U. 60. 3. 

1539 - Antonio Pereira C{lUtinho - Peni
che - (MI A) Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 

1540 - Francisco Jesus Labrador - Peni
che - (M) ,Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60 
3. 90. 94. 

1541 - Dr. Manuel da Silva Jordao Curado 
- Peniche - (M) Po, Fr, T. C. N. 
U. 90.93. 

1542 - Antonio Guimaraes dos Santos -
Rua 12, n.O 592 - Espinho - (M) 
T. 3. I=or 1. 2. N. U. 1. 2. 

1545 - Maria da Gra!;a Caria de Portugal 
- Rua de Santa Iria, 12, 1.0 

- To
mar - (ip) Po, Fr, T. C. 3. N. U. 90. 
93.95. 

1546 - Vasco da Silva Santos - Avenida 
Almirante Reis, 260, 1.0 Dt.o - Lis
boa - (P) Po, Es, T. N. U. 60. 3. 

1547 - Helder dos Santos..F·erreira da Con
cei!;ao - Vivenda Juliana Galiza -
S. Joao do Estoril - ('P) Po, T. N. 
U. 60. 3. 

1548 - Armando de Oliveira Serras - Te
lheiras de Cima, 144 - Lisboa -
(P) Po, T. U. 60. 3. -

1549 - Manuel Marcelino - Travessa da 
Manuten!;ao Mllitar, 2 - Alhandra 
(P) Po, T. N. U. 60. • 

1550 - Joao Francisco dos Santos Alves de 
Matos - Alto da Cova da Moura, 
39, ric. Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, 
Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

1551 - Jose Guilherme Sant'Ana de Frei
tas - Rio da Figueira - Setlibal -
(·P) Po, Fr, In, T. N . U . 60. 

1553 - Antonio Vaz Ferre ira Augusto -
Bairro Novo do Algueirao - Viven
da «0 Meu Ideal:. - Rua 0 - AI
gueirao - (P) Po, T. C. N. U. 60. 3. 

1555 - Helio Aniceto Simoes Ferreira -
Rua Ponta Delgada, 55, 1.c Esq. -
Lisboa - (M) Po, Fr, Es, AI, T. N. 
U.60. 

1556 - Prof·essor Antonio Rovisco de An
drade - Escola Domingos Jose Mo
rais - Sintra - (P) Po, Fr, Es, T. 
C. N. U. 60. 3. 

1557 - Manuel Luciano Pite - Rua Nova 
do Levante - Olhao - Po, T. C. V. 
N. U . 60. 

1558 - Tenente Jose Joaquim de Andrade 
- Abrantes - (M) Po, C. N. U. 60. 

1559 - Major Luis Corte-Real de Almeida 
- Abrantes - Po, T. C. N. U. 

1560 - Dr. Joaquim Jose .da Costa e Simas 
Junior - Abrantes - Po, T. C. V. 
N. U. 60. 

1561 - Manuel Gueifao Galri!;a - Abran
tes - (A) Po, Fr, In, Es, 90. 

1562 - Manuel Azevedo - Grande Hotel 
- Espinho - (A) Po, C. N. 60. 4. 
100. 

1563 - Fernando Polleri - Rua Andrade 
41, 1.0 Dt.o - Lisboa - (M) Po, Fr, 
In, Es, It, T. N. U. 60. 3. 
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1564 - Luis Monteiro Guimaraes - Rua 
das ,Flores, 83, 2.° - Porto - Nego
ciante de selos. Fr, In, C. V. 

1565 - Capitao Abel Lopes Teixeira - Ave
nida Fonseca Simoes, 22 - Tomar 
- (1M) Po, Fr, Es, T. C. N. U. 1. 
2. 72. 90. 93. 

1566 - Herminio Martins d'Oliveira - Rua 
General Queir6s, 23, 3.° - Caldas 
da Rainha - (oF) Po, T. N. U. 60. 3. 

1567 -Mario Rezende - Rua Bonjardim, 
632, 2.° - Porto - (M) Po, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 3. 

1568 - Durval Arnaldo Pereira de Brito -
- Pra~a da Republico, 44 - Vila 
Praia de Aneora - Minho - Po, 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15. 31. 90. 93. 

1569 - Ant6nio Bessa Pais - Avenida Res
sano Garcia, 1u, r i c. Esq. - Lisboa 
- Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 

1570 - Virgilio da G16ria Tavares Gon~al
ves - Avenida Marechal Carmona, 
147,3.°, Dt.o - Amadora - (M) Po, 
Fr, T. N. U. 60. 

1571-N. N. -
1572 - Dr. Jose Maria Martins Soares -

Travessa do Ferreira a Lapa, 21, 2.° 
- Lisboa - (P) Po, Fr, AI, Es, T. 
N. U. 60. 

1573 -Capitao Ant6nio Vaz de Carvalho 
Viana Crespo - Rua F,ernandes To
mas - Vila D. Pedro - Cascais -
(M) Po, Fr, In, N. U. 60. 1. 2. N. de 
prefer en cia. 

1574- Vitor Manuel Pinto - Avenida de 
Roma, n.O 30, 4.°, Dt.o - Lisboa -
(1M) Po, Fr, T. N. U. 60. 

1575 - 'Coronel Roberto d'Oliveira Pinto -
Rua RodrigoO da Fonseca, n.O 76, 3.° 
Dt.o - Lisboa. 

1576 - Augusto Teles Marques - Rua D. 
Luis I - Guarda. 

1577 - MaJor Luciano Martins Cardoso -
Guarda. 

1579 - Filipe Conrado - Rua da Guine, n.O 
21, 3.° - Lisboa - T. C. N. U. 60. 

1580 - Alberto dos Santos Torres - Rua 
'Carlos Franca - Vivenda Torres -
Torres Vedras - (iP) Po, T. C. N. U. 
1. 2. 93. 94. 

1581 - Jose Alexandre Barros Pereira -
Bairro ,de Bel·~m - Rua 9, n.O 105 -
Lisboa - (IP) Po, Fr. N. U. 60. 

1582 - Mario Forte - Rua Jose Cardoso 
da Silva - Santarem - (A) Po, T. 
C. N. U. 60. 

1583 - Oscar Nogueira Lopes de Carvalho 
- Avenida de Roma, 17, 1.0 Dt.o -
Lisboa - (M) Po, T. C. N. U. 60. 

1584 - Ant6nio Jose Dias - Rua da Sep 
42 - Portalegre. (M) Po, T, C, N, U,. 
60. 12. 94. 

1585 - Dr. Inacio Soares Mendes - Bairro 
Estrela de Ouro -Rua Virginia, 31 
'Lisboa - (1M) Po,T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 90. 93 94. 

1586 - Mario da Silva Carvalho Lilma -
Rua da Boa-Vista, 12 - Alges -
,Lisboa - (A) Po, Fr, T. N. U. 60. L 
2. 14. 

1587 - Tenetne-coronel J. de Oliveira LeI
te - Pra~a Pasteur n.O 10, 7.° Dt.D 

1589 - Alberto Victor da Silva Carvalho -
Campo Pequeno, 6, 3.° Dt.o - Lis
boa - (IP) Po, T. N. U. 60. 

1590 - Luis Eugenio Martins Ferreira -
Rua Almeida Garrett, 201 - San
tarem - Po, Fr, In, Es, It. T. C. V. 
N. U. 60. 

1591 - Dr. Eugenio Dias Miranda - Rua 
Batalha Reis, 23 - Guarda (M) POp 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 3. 93. 

1592 - Joao Manuel Esteves Pereira - Rio 
de Moinhos - Po, Fr, In, Es, T. N. 
U. 60. 3. 

1593 -'Circulo Filatelico da Lapa - Tra
vessa do Moinho do Vento, 17, 2.0 
Dt.o - Lisboa. 

159£ - Fernando Alberto Valente de Mira 
Fernandes - Travessa do Moinho 
de Vento, 17, 2.° Dt.o - Lisboa -
PoO, T. C. V. N. U. ·50. 3. 

1597 - D. Jose Vaz de Almada - Avenida 
Joao Cris6stomo, 15, 3.° Esq. -Lis
boa - Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 

1598 - Jesus de Deus Calado - Rua Dr_ 
Te6fi10 Braga, 52, 1.0 - Lisboa -
(M) Po, Fr, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1599 -Professor JoOse Maria Ribeiro de 
'Sousa - Rua Renato Baptista, 21p 
3.° - Lisboa - (M )Po, Fr, Es, T_ 
N. U. 60. 3. 

1600 - Jaime Pedro Soares de Brito - Rua 
Esco!a Medicina Veterinaria, 19, 1.0 
- Lisboa - (P ) Po, T. U. 60. 3. 90. 

1601 - Arlinda Trindade Silva - Rua de 
Mo~ambi.que, 35,1.° Dt.o - Lisboa -
- (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 
3. 90. 94. 

1602 - Jose Maria Serra Sanches da Ga
ma - Estrada da Beira, n.O 225 -
Coimbra - (M) Po, T. N. U. 60. 3. 

1604 - Jose Rosa da Costa - Travessa do 
Salitre, 19, 1.0 - Lisboa - (M) Pap 
Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 
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3$50 castanho escuro e castanho claro, 
300.000. 

EMISSAO COMEMORATIVA DO 5.0 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE SAN· 
TA JOANA, PRINCESA: . 

o primeiro dia de 'Circula~ao esta ;previs
to para 14 de Maio. 0 desenho e dos Ser
vi~os Artisti'cos dos C. T. T., segundo um 
painel atribuido a Nuno Gon~alves. Com
preende igualmente 2 valores: 

1$00, negro sobre verde, 4.000.000 
3$5D, azul escuro sobre azul elaTo, 350.000. 

...... ,.' 
COMPRO 

SELOS 
DA'S COL6NIAS PORTUGUESAS 

E ESTRANGEIRAS, 
QUALQUER QUANTIDADE, LA
VADOS, SOBRE P APEL OU EM 

LOTE 

Pago muito bem os selos usados de 

A N G 0 L A (passaros) 

MOQAMBIQUE (peixes) 
Fa~am imediatamente 

'as suas ofertas a 

HOMERO CAMANO GARCIA 
Apartado 290 

Lisboa C. Tel. 72228 

Flores indigenas de Timor 
A pedido do nosso presado eonsocio 

Adriano Estr6cio Martins, distinto Chefe 
de Posto Administrativo em Dill, aqui dei
xamos a clasifiea~ao cientifica das «Flo
res indlgenas», de Timor ,nos dez selos da 
bonita emisao de 1950: 

1 avo -Iridaceae: Belamcanda chi
nensis (L.) Lem. 

3 avos - Leguminosae : Caesalpina pul-
cherrima (L.) Sw. -

10 avos - Asclepideaceae: Calotropis gi
gantea (WilldJ Dryand. 

16. avos - Legum~nosae: Delonix Regia 
(BoJ,) Rafin. 

20 avos - Apocynaceae: Plumeria Cu
tifolia Poir. 

30 avos - Apocynaceae: Allamanda Ca
theartica L. 

70 avos - Amarylidaceae: Haemanthus 
multiflorus !Mart. 

1 patac. - Leguminosae: Bauhinia sp. 
2 patac. - Amaryllidiceae: Eurycles am 

beinensis Loud. -
5 patac. - Amaryllidaceae: Crinum lon

giflorum Herb. 
'.... . -

Se:os 

Moedas 
Quadrcs 

Casa Melder 
Se 'cs 

Mcedas 
Quad ros 

FIL A TELICA URUGUAYA 

Organa oEclal de pUJb!!cldad del «CIDCF)) 
Revlsta trim estral con amplas Infor

ffiruclones sobre emls:one.s uruguayas y 
e~tr.:l.njera.$, COOlcurSOS, av:sos de canje , 
olases de «Espera.n.ro)), etc. 
POl' suscil.'~clo:nes : CasGa Correos 994 

Mon<tevldeo - Uruguay 

.. ... ... ~ 
Angola U Yista -Atre.ves dos seus Undos 1 
se:05. - Enviem-n05 selos de Portugal e ~ 
Co:6nlas, anter:ores a 1934, e eu vas : 
envlarel desta. Col6nia po&terlores a. \ 
mesma. date.. Tenho grande va:rledade , 
e que.ntldade. Niio respondo a carta , 
que nao 81COllllPanhe se:05. ' , 

)Iario HenriqUes Ferraz \ 
C. P. n.O 240 - Loblto -- Ango:a : 
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Cores : 1$00, ·cinzento escuro sobre fundo 
cinzento claro, tiragem 10.000.000. 

3$50, castanho sobre fundo amarelo, ti
ragem 350.000. 

Os selos t~m as dimensoes de 27 X 34,S 
mm., denteado 14. 

o ,primeiro dia de circulacao esta pre
visto para 26 de Fevereiro de 1953, poden
do fazer-se desde ja as encomendas a SIR 
(Rua Alves Correia n.O 20 - Llsboa), e a 
Central da Batalha (Porto). Nestes locals 
sera aposto, quando solicitado pelos inte
ressados, urn earimbo especial nas corres
pondencias apresentadas naquela data, e 
vendidos sobrescritos especiais, alusivos ao 
primeiro dia de circulacao dos novos selos. 

a) J. MARTINS BARATA 

Consultor Artistico 

Gui/herme Gomes Fernandes: 

Temos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do nascimento de 
Guilherme Gomes Fernandes, que foi Ins
pector-Geral dos Servicos de Incendios do 
Porto. 

'Com louvavel altruismo, GOPles Fernan
des despendeu os fundos necessarios para 
a reorganizacao daqueles serviCos, e ins-

tituiu, sob a presidencia do iRei D. Luis I, a 
Asociacao Humanitaria dos Bombeiros Vo
luntarios, cujo material adquiriu na quase 
totalidadea sua custa. Fundou 0 Corpo de 
Salvacao PUblica, mats tarde Bombeiros 
Municipais. Devem-se-IhF: diversas inven
coes e modificacoes, introduzidasem mate
rial de incendios. 

Sob a sua orientacao, os bombeiros por
tugueses alcancaram assinalado exito em 
congressos realizados no estrangeiro, de
signadamente no :de Paris, em 1900, onde 
se clasificaram caPlpeoes do mundo. 

Foi-Ihe atribuido, aMm de outras conde
coracoes, 0 colar da Torre-e-Espada. 

A emlssao compoe-se de dais selos im
pressos na Lltografia Maia, 0 desenho e da 
autoria do artista Pedro Guedes. 

o plano de emlssao e 0 seguinte: 
Taxas 1$00 e 2$30. 
Formato - 24,75 X 29,40 mm, dent. 13. 
Cores - Taxa de 1$00, bordeus, sabre 

fundo creme, tiragem 4:500.000. 
Taxa de 2$30, azul sobre fundo creme, ti

ragem SOO.OOO. 
Esta previsto para 28 de Mar<;o de 1953 

o primeiro dia de circulacao, podendo, no 
entanto, fazer-se desde ja as encomendas 
a ISIR (iRua Alves Correia n.O 20 - Lisboa) , 
e a ,Central da Batalha (!Porto). Nestes 10-
cais sera aposto, quando solicitado pelos 
interessados, urn carimbo especial nas 
corespondenclas apresentadas naquela da
ta, e vendidos sobrescritos especiais, alusi
vos ao primeiro dia de circulacao :do novo 
selo. 

, 

a) J. MARTINS BARATA 

Consultor Artistico 

ULTIMA HORA 

Duas novas emissoes de Portugal conti
nental podemos anunciarainda neste nu
mero: 

EMISSAO COMEMORATIVA DO ,50.0 

ANIVERSARIO DO «AUTOM6VEL CLUBE 
DE PORTUGAL: 

o primeiro dia de circulacao sera em 15 
de Abril de 1953. Desenho do pintor Candi
do Costa 'Pinto, compreende 2 valores : 

1$00 verde escuro e verde claro 4.700.000. 
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1605 - Leopoldo ·Goni;alves Trajano da 
Mata - 2." Praceta da Penha de 
Franca, 1 - r i c. - Lisboa - (M) 
Po, Es, T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1606 - Leopolda Botelho da Fonseca San
tos - Rua Conde Redondo, 46, 1.0 
Dt.o - Lisboa - (!M:) Po, Fr, In, 
Comprende Es, T. N. U. 60. 1. 10. 
15. 16, 19. 21. 24. RUssia 29. 

1607 - Antonio de Andrade Pissarro Lopes 
D!as - Idanha- a-Nova - (M) Po, 
Es, Fr, T . C. V. N. U. 60. 3. 

1608 - Joao Lopes Espiga Barata - Rua S. 
Joao de Deus, n .· 39 - Covilha -
(M) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 

1609 - Manuel Alexandre dos Santos Ju
nior - Rua da Liberdade - Tavira 
- (P) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 
90. 94. 

1610 - Daniel Queiros - Chalet Castelo -
Estefania - Sintra - Po, Es, Fr, In. 
T. N. U. 60. 1. 2. 10. 15. 16. 19. 21. 
24. gO. 95. 

1611 - Raul Pinto Coelho - Rua Almeida 
e Sousa, 57, 10 Es°. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 1. 2. 93. 

1612 - Gabriel Tavares de Pinho - Rua 
da Prata, 8, 4.' - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T . N. U. 60. 1. 2. 3. 90 . 

1614 - Eduard Katzenstein - Travessa da 
Amoreira, 20 (a Pampulha) - Lis
boa. 

1615 - Eng·enheiro Fernando Ferreira 
Cortes - Fa:brica do Prado - To
mar - - (P) Po, Fr, T. C. N. U . 60. 
3. 90. 93. 

1617 - Joao Bernardo d·e Oliveira Peste -
,Rua Adolfo Coelho, 20, 1.0 Esq. -
Lisboa - (M) Po, T. N. U. 60. 1. 94. 

1618 - Antonio Nunes da Silva - Estrada 
de Benfica, 329, 2." Dt." - Lisboa -
(A) T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

1619 - Manuel Jose Pina - Rua Nova de 
S. Mamede n.' 76 - Lisboa - (M) 
Po, U. 60. 

1620 - Filipe Conceiciio Domingos - Rua 
Frei Gaspar do Casal, n.O 65 - San
tarem - (M) Po, Fr, In, Es, T. N. U . 
60. 1. 2. 4. 26. 28. 31. U. P. Luxem
bourg. Liechtenstein, 90. 93. 94. 

1621 ~ Ricardo Barros Barros - Rua do 
Arsenal, 80 - Lisboa - Po, Fr, In, 
Es. 

1622 - Esau Mario Jorge - Rua da Res
tauracao, 12 - Figueira da Foz -
(M) Po, Fr, T. N. U. 60. 3. 4. 90. 94. 

1623 - Coronel Antonio Soares de Andrea 
Fereira - Avenida Elias Garcia, 12, 

1.0 Esq. - Lisboa - (M) Po, Fr, T. 
C. V. N. U. 60. 3. 1. 2. 67. 90. 93. 

1624-Antonio Mata - Adro da Igreja -
Belas - T. N. U. 60. 1. 2. 3. 

1625 - G uilherme Antonio Serra Ferreira 
- Rua Luz Soriano, 13, 2." - Lis
boa - (P) Po, Fr, Es, T. N. U. 60. 
1. 2. 3. 

1626 - Engenheiro Antonio Jose de Albu
querque ValSconcelos Claro da Fon
seca - Casa dos Terc·eiros - Ros

sio - Viseu - (M) Po, Fr, In, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 

1627 - Dr. Virgilio J·ose Melo de Carvalho 
- Guarda - (M) Po, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 1. 2. 93. 

1623 - Fernando Vieira - Casa d' Arca -
Govas - Guimaraes - (M) Po, Fr, 
T. C. 60. 1. 2. 5. 90. 93. 94. 

1629 -Octavio da Costa de Amaral e Albu 
querque - Rua de S. Marcal, 188 
ric. - Llsboa - (M) Po, Fr, In, Es , 
T. C. V. N. U. 60. 12. 90. 94. 

1630 -Maria Teresa Ferreira de Brito -
Avenida dos Combatentes, 22, 3." 
.ot." - Alges - Lisboa - (P) Po, 
Fr, Es, T. N. U. 60. 3. 90. 93. 

1632 - FTancisco A. Ferreira - Rua Frei 
-Manuel Cardoso, 38 - Alvalade -
Lisboa - (M) Po, Fr, In. T. N. U. 

60. 3. 90. 
1633 - JOSB Augusto Neves da Silva - Rua 

de S. Vicente, 14, 3." Esq. - Pprta
legre. 

1634 - Manuel Guapo Alves - Secretaria 
do Cbmando da Policia de Seguran
Ca Publica - Portalegre. 

1636 - Dr. Manuel Ramos Pinto - Rua da 
Misericordia, 84, 2.° Dt.o - Lisboa 
- (M) Po, Fr, In, Es, T . C. V . N . U . 
60. 1. 2. 3. (raros) 90. 94. 

1637 - Ernesto da Costa - Rua do Olival, 
91, 2." - Lisboa - (M) Po, T. C. 
N. U. 60. l. 2. 93. 94. 

1638 - Capitao Armando de Abreu Rocha 
- Av.enida Elias Garcia, 175, 3." -
Lisboa - (M) Po, Fr, In, T.C. V. N. 
U. 60. 12. 4. de 3. 93. 

1639 -.or. Avelino da Costa Ferreira Ju
nior - Rua Mateus Barbosa. 54 -
Viana do Castelo - (M) Po, C. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

1641 - Anibal Baptista dos Santos e Silva 
- Proenca-a-Nova - (P) Po, T. 
N. U. 60. 3. 94. 

1642 - Circulo Filatellco de Lagoa - La
goa - Algarve. 
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1543 - Girculo Filatelico do Marques de 
Pombal - Rua da Boavista, 77, 2.· , 
1." escada - Lisboa. 

1644 - Citculo Filateltco de Arroios - Es
trada das Amoreiras, 47, 2.° porta, 
26 - Lisboa. 

1645 - Circulo Filatelico de S. SebastHl.o 
da Pedreira - Rua Marqu~s Sa da 
Bandeira ,50, ric. Esq. - Lisboa. 

1645 - Antonio Sebastlao Barreto - Ave
nida Visconde Valmor, 5, 1.0 Esq. -
- Lisboa - (P) Po, T. C. N. 60. 1. 
2. 93. 94. 

1647 - Dr. Joao Teodomlro Carvalho Mi
randa - Rua da Alegria, 126 3.° -
Lisboa - (A) N. U. 60. 3. 

164.8 - Amadeu Pereira dos Reis - Rua 
das Flores, 4'8, 1.. - Porto - (M) 
Po, T. C. V. N . 60. 1. 2. 15. 26. 28. 
90.93. 

164.9 - Alfredo Jose MacMo de Miranda -
- Avenida de Vllalva - Santo Tir
so - (M) Po, Fr, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
90.94. 

155'J -Narciso Melo Braz - Arrabalde dos 
Oleiros, 9 - Castelo Branco - (M) 
Po, .F.s, Fr, It, T. N . U. 60. 3. 90. 93. 94. 

1651 - Jose Dias Pereira - Luso - (P) T. 
N. U. 60. 3. 

16j2 - Manuel L. Marques Guimaraes
Avenida .da Boavista, 924, 1.0 

- Por
to - (P) Po, Fr, In, T. C. V. N. U . 
60. 1. 

1653 - Saul Ferreira da Silva - Travessa 
do Convent.o a Jesus, 53, 3.· - Lis
boa - (M) Po, Fr, Es, T. C. N. U . 
60. 1. 2. 19. 21. 90. 93. 

1654 - Jullo Duarte Silva - Rua de S. Se
basWio da Pedreira, 27 - Lisboa -
(11') Po, T. C. N. U. 60. 

1655 - Duarte de Sousa Marques - Tra
vessa da Regenera~ao , 136 - Porto 
- (M) Po, Rr, T . C. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

1556 - Carlos Manuel Junqueiro Netto -
Rua de Joao Eloy do Amaral, 92,2.· 
- Setubal - Po, Es, Fr, In, T. C. V. 
N. U. 60. Japao (Japon) 4 de 5. 
90/1953. 

1557 - Hermenegildo Direitinho Pereira -
Rua dos Bombeiros Voluntarios -
A. J. P. - 2.· Esq. - Amadora -
(M) Po, Fr, In, Es, T. N. U . 1. 2. 5. 
90.98. 

1658 - Jose Elias Bispo - S. Facundo (Les
te) - Abrantes - (M) Po, Fr. In, T. 
C. V. N. U. 60. 93. 

1659 - Carlos Henrique Borrego de Olivei
ra Leite - Avenida D. Afonso Hen-

riques, 103.° Esq. - Almada - (P) 
Po, Es, Fr, T. N. U. 60. 93. 

1660 - Ronalda Gelestino de Andrade -
Rua Ruy Barbosa, 90 - Vit6rla de 
Santo Antao - Pernambuco -
Brasil - (P) Po, In, :&S, Ep, T. C. V. 
N. U. 6D. 3. 61. 68. 70. 72. Cedulas. 

1661- Joelcio Lira de Andrade - Rua do 
Oliveira, 36 - Vito ria de Santo An
tao - Pernambuco - Brasil - (P) 
Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 70. 72. Fo
tos. 

1662 - Miss S. J. Mapletoft - 20, Burley 
Road - Yarrawonga - Vict6ria -
Australia - In. 60. 3. 

Hj63 - Jaime do Carmo Pinto Coelho -
Rua Almeida e Sousa, 57. 1.0 Esq. 
Lisboa - Portugal - (M) Po, Es, 
T. U. 60. 1. 2. 10. 90. 93. 

1664 -Manuel Eugenio Gomes Rodrigues 
Leite - Rua Dr. Jose Falcao -
Ovar - (M) Po, Fr, T. N. U . 60. 1. 
2. 19. 24. 28. 31. 90. 

1665 - Jose Adalmiro Barbosa Dias de Cas
tro - Largo da Feira - Vila de Pa_ 
des - iDouro - Portugal - (P) 
Po, Fr, T . V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

1636 - Dr.a D. Maria Jose Ventura - Ave
nida Manuel da Maia, 22, 3.° Dt.o -
Lisboa - Portugal - (M) Po, Fr, 
In, Es, T. C. N . 60. 3. 90. 93. 

1667 - Maria Emilia dos Santos Pedroso -
Rua Ramalho Ortlgao, 18, 4.° Esq. 
Lisboa - Portugal - Po, (de prefe
rencia) Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1668 - Antonio Baptista - Marlnha Gran
de - Portugal - (M) Po, In, Fr, It, 
Es, T . ,C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

1553 - Antonio Guerreiro Nunes - Caixa 
Postal n .o 40 - Mo~amedes - An
gola - P/ M) Po, Es, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

1570 - Dr. Ruy de Padua - Caixa Postal 
n.O 13'58 - Luanda - Angola - (M) 
Po, Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

1671 - Societa Filatelica Italiana - 2, Ru·e 
Vitt. Veneto - Mazara del Vallo -
Sicilia - Italia - Prospectus fran
co a la demande. 

1672 - Francisco Martins d'Almeida -
Alcacer do Sal - Portugal - (M) 
Po, T . N. U. 60. 3. 

1673 - Joao Teles Antunes - Alcacer do 
Sal - Portugal - (M) Po, T. C. N. 
U. 60. 3. 

1674 - Antonio Fernando Duarte Carnei
ro - Rua do Mirador, 41 ric. Esq. 
Lisboa - Portugal - (P) T. C. N. 
U. 60.3. 
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D. Dinis: 

-0 desenho do selo ocupa totalmente a 
superficie do papel. Assenta num quadri
culado de intensidade variavel, que se 
esbate em redor ate ao picotado. Foi exe
cutado pelos Servicos Artisticos dos CTT. 

A meio do des·enho ve-se uma figura, su
gestao do cavaleiro medieval dos primeiros 
tempos da NaC;ao, a qual foi directamente 
inspirada no selo equestre, pendente, do Rei 
D. Dinis. A esquerda e em cima, a cruz es
ta como primeiro simbolo da Nac;ao, como 
se verlfica nas moedas do FundadQr. As 
tres estrelas de sete pontas, que se veem 
junto da figura, sao elementos igualmente 
extraidos do simbolismo medieval, e que 
tambem Se encontram em moedas da epo
ca. 

Em baixo, le-se a legenda unica «Portu
gab . A direita a. taxa. Todos estes elemen
tos sao abert.os em claro sobre 0 quadri
culado. 

A intensao do desenho e por-se em evi
dencia a antiguidade historica da NaGao 
Portuguesa. 

Os selos tern as dimensoes 25,6 X 20,8 
mm., dent. 13- e foi fabricado em off-set na 
Casa da Moeda. Alguns valQl'es sao impres
sos sobre palPel ,branco, outros sao impres
sos sobre urn fundo de cor lisa, obedecen
do ao seguinte plano : 

$!l5 Verde negro sabre verde alface. 
$10 indigo sabre salmao. 
$23 vermelhao sobre verde alface. 
$50 preto sobre branco. 
$90 verde bronze sabre verde alface. 
1$00 castanho sobre rosa. 
1$40 carmim sobre branco. 
1$50 bordeus sobre amarelo. 
2$00 cinzento escuro sobre branco. 
2$30 azul sobre bran co. 
2$50 negro sobre salmao. 
5$00 violeta sobre amarelo. 

10$00 azul sobre verde alface. 
20$00 ,blstre sQbre verde alface. 
50$00 viQlete sabre ,branco. 
Com~c;am a circular estes selos no dia 10 

de Janeii'v de 1953, podendo desde ja fa
zer-se as ,encomendas a SIR (R. Alves Cor
reia, 20 - Lisboa) e a Central da Batalha 
(Porto) . Nestes locals sera tambem aposto, 
quando sollcitado opelos InteressadQs, urn 
carimbo especial nas correspondencias ali 
apresentadas naquela data. 

J. MARTINS BARATA 
Consultor Artistico 

S. Marfinho de Dume : 

T'emos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do XIV centenario 
do de~embarque de S. MartinhQ de Dume, 
na Peninsula Iberica. 

Oriundo da Panonia, actual Hungria, S. 
Martinho reuniu-se aos emisarios dQ rei 
suevo Charrarico, encarregados de trazer 
da Galla as reliquias de S. Martinho de 
Tours, tendo aportado provavelmente a 
Portucale. Iniciou a evangelizacao da Pe
ninsula ,onde entao dominava Q ar.ianismo, 
e fundou, em Dume, urn Mosteiro. Em 556 
foi Dume elevada a dlgnidade episcopal, e 
S. Martinho design ado seu primeiro bis
po. Mais tarde, velo a ser tambem arcebis
po de Braga. 

Esta emL~ao compoe-se de dols selos 
impressos em off-set a duas cores, pel a Li
tografia de Portugal. 0 desenho, da auto
ria do pintor Manuel Lapa, foi executado a 
trac;o sabre fundo a carvao, e representa 

uma interpretac;ao feita pelo autor da efi
gie do Santo Bispo. 

o plano da emissao de dois selos e 0 se
guinte: 

Taxas : 1$00 e 3$50. 
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Mini 'sterio das Comunicac;6es 
NOlfidades 

s. Francisco Xavier: 

Temos 0 prazer de anunciar a nova 
emissao comemorativa do IV Centenario 
da morte de S. Francisco Xavier, verdad·ei_ 
ro Ap6stolo da doutrina crista no Oriente. , 

Ap6s ter tirado 0 curso de Fllosofia, foi 
Mestre em Artes. Mas estava-lhe reserva
.da missao de maior vulto no campo espiri
tual, como orientador. 

Em 1534, quando contava 28 an{)s, jun
ta·mentecom Inacl0 de Laiola e alguns 
mais, fazia voto solene de castidade e po
breza, e prometia servir a Ct·isto por todo 
o sempre; aqui 0 germen da Ordem, conhe
cida hOje por Companhia de Jesus. 

Em cumprimento da sua jura, parte pa
ra Roma, a prestar obedi~ncia a Sua San
tidade, e toma ordens sacras em Veneza. 

Os feitos e meritos do grupo chefiado 
par Santo Inacio, levaram EI-Rei de Por-

tugal a obter autorizacao do Sumo Ponti
flee, para SeTem enviados ao Oriente dois 
missionarios da Ordem, sendo Sao Fran
cisco Xavier um dos designados. 

Durante dez anos de constantes prova
coes, percorreu essas longinquas terras, ca
tequisando, socorrendo enfermos, e pratl
cando -obras de caI'idade, animado apenas 

pelo' conforto espiritual que os bons re
sultados Ihe traziam. 

Padre Mestre Francisco e exemplo de 
humlldade, de caridade e de abnegacao, e 
foi 0 fundador das prlmeiras misoes cat6-
licas no Japao. 

Neste selo representa-se 0 Sant-o Missio
narlo com 0 crucifixo ao alto, na mao di
reita, enquanto assenta a esquerda sobre a 
cwbeca de um rapaz que, com outro de 
ma-os postas, recebe do Santo a palavra de 
Deus. 0 crucifixo esta colocado de modo a 
fa'Zer parte do emblema ms, que resplan
dece no lundo. 

Em clma, a legenda S. iFrancisco Xavier. 
Ao alto e a esquerda, as datas 1552- 1952. 
Em baixo, .a palavra Portugal, e logo aci-

ma, a esquerda, a taxa. 
o desenho e do pintor Manuel Lapa, e 

foi gravado e 'estampado em talhe doce nas 
Oflcinas do Banco de Portugal. Gravura de 
Pais Ferreira. 

As dimensOeS sao de 25,5 X 34,5 mm, 
dentado 14, e 0 plano da emissao e as co
rt)s dos respe'! tivos valores sao as seguin
tes : 

Taxa Cor Tiragem 

1$00 Verde 9.000.000 
2$00 Vermelho 900.000 
3$50 Azul 350.000 
5$00 Violete 250.000 

Comecam a circular estes selos no dia 23 
de Dezembro, podendo desde ja fazer-se as 
encomendas a SIR (ILisboa, R. Alves Cor
reia, 20) e a Central da Batalha (Porto). 
N'estes locals sera tambem aposto, quando 
sollcitado pelos interessados, um carimbo 
especial nas correspond~ncias all apresen
tadas naquela data, e serao vendidos so
brescritos especiais alusivos ao primeiro 
dia de circulaCao dos novos selos. 

J . MARTINS BARATA 
Consultor Artistico 
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1675 - Carlos Augusto Boaventura Nolas
co - Rua Maria Andrade, 7, 2.° Dt.o 
Lisboa - Portugal - (iP) Po, Fr. 

1676 - Joao Ant6nio Caldeira Martins -
Vivenda Alves Martins, r i c. - Por
talegre - Portugal - (P) Po, Fr, T. 
iN. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

1677 - Domingos de Fatima Pereira da 
Silva e Sousa - Estacao de Cadou
Cos, 27 - Foz do Douro - Porto -
portugal - (M) Po, Fr, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 90. 93. 94. 

1678 - Dr. Ant6nio L. B. Moreira de Fi
gueiredo - RUa de Tomar, 65 -
Leiria - Portugal - Po, Fr, In, Es, 
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 5. 15. 30. 90. 
93 . 

1ij79 - Francisco Xavier da Mota e Cam
pos - Vila de Mondim d·e Basto -
Portugal (P ) Po, T. C. U. 60. S6 
de 1. da 2. 5. 6. 94. 

1680 - Jose Francisco de Magalhaes Barros 
Gamboa - Avenida Praia da Vict6-
ria, 20, 1.0 Esq. - Lisboa - Portugal 
- (P/M) Po, N. U. 60. 3. 

1681 - Bernardino Augusto da Silva - Rua 
Visconde da Luz, 8/ 10 - Cascais 
- Portug!l,l - (M/ A) Po, Es, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94. 

1682 - Mario Samuel Lopes da Silva -
Rua da Carreira - Elvas - Portu
gal - Po, T. C. V. N. U. 60. 3. 

1683 - Fernando Lopes Os6rio - Rua da 
Bela Vista a Graca, 132, r i c. Dt.· 
Llsboa - Portugal - (M) Po, T. C. 
V. N. 60. 3. 

1684 - Carlos Mimoso Moreira - Caixa 
Postal n.b 335 - Lo'bito - Angola -
(tM) Po, F.r, Es, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
em especial possessoes do Continen
te .Mricano, 90. 93. 94. 

1685 - Bert Davis - P . O. Box, 198 - Bell . 
Gardens - Calif6rnia - U. S. A. 
In, 60. 91. 

1686 - Joao Gomes Chamusca - Rua dos 
Ferreiros, 25, 2.· - Funchal - Ma
deira (P) Po, Fr, Es, T. C. V. N. 
U. 5. e suas co16nias. 6. 

1687 - Avelino Aguiar Camara - Rua das 
Maravilhas, 54 - Funchal - Ma
deira - (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Von. T. 3. por 1. e 2. 94. 

1688 - Jose .d!i Puriflcacao de Morais Cala
do ~ Rua de Coimbra, n .· 13, 17, 

I." - Aveiro - Portugal - (P) Po, 
.T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

1689 - Circul{) Fllatelico In.sular - Rua 
Te6filo Braga, 54 - Vila do Porto 
- Santa Maria - A~ores - Po, Fr, 
In, Es, It, Ep. T. C. V. N. U. 60. 3. 
90. 93. 94. 

1690 - Jorge de Melo Mendes Calisto -
Mangualde - Portugal - (P ) Po, 
Fr, In, Es, T. C. N. U. 60. 93, 94. 

1691 - Joaquim Tavares - Calcada de 
Monte-'Cristo, n.O 2 - Alenquer -

. iPortugal - ('P) p{), Fr, T . C. V. N. U. 
60. 1. 2. 3. 90. 93. 

1692.- Antonio Moutinho da Roch a - Rua 
Bonjardim, n.O 825 - Port o - Por_ 
tugal - Po, N. U. 60. 1. 2. 

169J - Dr. Alvaro Remigio de Sousa - Rua 
Camara Pestana, n.· 24, 1." - Fun
chal _ Madeira - (M) Po, Fr, In, T. 
N. U. SO. 1. 2. 1'6. 18. S6 Norte de 5. 
90. 

1694 - Luis Filipe de Moura Nunes Fer
nandes - B. Santa Iria, n .O 25 -
Abrantes - Portugal - (P ) Po, T. 
C. N. U. 60. 3. 

1695 - Alvaro A~bano Parreira - Rua Ro
salla de Castro, .11.·19, 1.0 Dt.o (Bair
ro Alvalaide) - Lisboa - Portugal 
- T. C. N. U. 60. 1. 2. Paises Peque
nos. 90. 94. 

1696 - Artur Martins Curado - Praca 
Pasteur, n.· 10, 2.· Esq. - Lisboa 
- Portugal - (M) Po, Fr, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 90. 

169q - 'Bvircevic P. Svetislav - Stari Becej 
- Udarnicka N.o 9 - Jugoslavia -
Jugoslav. AI, Fr, In, the 60. 3. 4. 60. 
A. 61. 66. 68. 90. 96. 97. 

1698 - iDr. Jose Maria dos Santos - Pra!;a 
.de Londres n.· 4 - 2.· Esq. - Lis
boa - Portugal - Po, Fr, 60. 

1699 - Dr. Jo[{) Chaves Guimaraes - Ave
nida Joao Cris6stimo, n .O 66, 2.° Dt." 
- Lisboa - Portugal - Po, Fr, 60. 

1700 - Ant6nio Amaro Cardoso Rente -
Beco do ProvilSor, n.O 3 - Elvas -
Portugal - (M) Po, T. C. N. U. 60. 
3. 

1701 - Luis de Mendonca Torres - Caixa 
Postal n." 2256 - Luanda - Angola 
- (M) Po, Fr, In, T. C. V. N. U. 

60. 1. 2. 90. 93. 94. 
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Agremiac;oes Filatelistas 
Clube Filatelico de Mo~ambique 

No Clube FilateUco de Mocambique, 
sao os segulntes os corpos gerentes eleitos 
para 0 ano de 1953: 

Assembleia geral 
Presidente - Dr. Ant6nio Jose Vieira 

Junior. 
Vice-presidente - Ant6nio J. P. Plnto 

de Macedo. 
1.0 Secretario - Jose de Sousa Horta. 
2." Secretario - Joaquim Marques Lei

tao. 
Conselho Fiscal 

Efectivos - Eng. Anibal de Ascensao 
Valente: Eng. Nuno Angelo Rodrigues Va.: 
lente; Jose 'Maria Folgosa. 

Substitutos - Armando Boavida Ramos, 
Herman Harry iByng. 

Direcccio 
Efectivos - Alfredo Dias; Manuel Mar

ques Pires; Mario de Barros Lobo; Ant6-
nio Augusto Ferreira d' Almeida; Leonardo 
Karp Barata da Cruz. 

Substitutos - Ant6nio Manuel Bisuo e 
Ten. Manuel Lopes de Carvalho Chaves. 

a. 
c: 
c: 
'" c: 
::: 
C 

~ 

Q. 
c: 
c: 
:r 
~ 
a 
~'. 
>'. 

c. UNKO (LUBl COM R[VI5TA MlNSAL ~ATUITA 
~ PORTUGAl : (ota oollo'l 20 l~udos ~ Ocd,jOdo Clarol ! 
~ 40100,0 ~ Valcnl~. AV? vlsc:ond~Volmor. 57·A"dr. 
_ l l/&OA · N.-

ACOP.U: A9fl1Ie . A.PoviioNuots. Roo T(J'.'(RS cH I![SIlJlde, ./jt 
c. 117.· Ponto i)z1.QOClO.- ?1 
~ BRAfIL:?O (ruleiroS.· \)qI~.QOdo 6~rd : IlIIJ90 Soares I 
S A'OI.!!o ,Ruo Majo< focunoo.675, forlol21ott20 rQ) '" 
c:: ANOOlA.15Ang.-11h02:3p_ - MA(AU : 3p 
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P.t~.A INfORMAtQ{~ 6~ATIS 

Minister'lo das Comunlcacoes 
Administracio~Geral dos Correios, 

Telegrafos e Telefones 
Direccao dos ServlCos Industriais 

PORTARIA N.o 14.239 
Manda 0 Governo da Republica Portu

guesa, pelo Ministro das Comunicacoes, 
nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.O 
28.940, de 25 de Agosto de 1938 : 

a) Que sejam retiradus da circulacao os 
valores postais das seguintes emissoes e 
taxas: 
Selos comemorativos do encerramento do 

Ano Santo, de 1950, em Portugal, de $50, 
1$, 2$ e 5$; 

Selos comemorativos do 4.<f centenario do 
falecirnento de S. Joao de Deus, de $20, 
$50, 1$, 1$50, 2$ e 4$; 

Selos comemorativos do centenarlo do 
nascimento de Guerra Junqueiro, de $50 
e 1$; 

Selos comemorativos do 3.° Congresso Na.:. 
clonal de Pesca, de $50 e 1$. 
b) Que os selos lndicanos na presente 

portaria deixem de ter validade no prazo 
de tres meses, a contar desta data; 

c) Que os mesmos selos possam ser tro
cados por outros em eirculacao nas esta
Coes no correio, telegrafo e telefone do 
Terreiro do Paco (urbana de Lisboa) e da 
Batalha (urbana do Porto) ou nas tesou
rarias da Fazenda PUblica das outras lo~ 
calidades, dentro do prazo de seis meses, 
tambem a con tar desta data. 

Ministerio das Comunicacoes. 23 de Ja
neiro de 1953. - 0 Mlnistro das Comuni
cacoes, Manuel Gomes de AraUjo. 

, ............. , .............. ~ ••••••....•....... 
• i 
~ 

i 

CLUBE FILATtLICO 
DE MOC;AMBIQUE 

CAIXA POSTAl, 720 
LOURENQO 'MARQUES 

, Clube de coleccionadores para 

j coleccionadores 
S6clos efectlvos 20$00 mensa.is 

Scclos correspondentes 60$00 anue.ls 
~ .. .... -....... .,. ............ ~ 

• 
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XI 
Cwbe aqui, ja agora, focar outro dos dois 

mals salientes aspectos da campanha do 
Clurbe Filatelico de Portugal. 

Tanto como 0 da destruicao dos selos 
que desfelam e desvalorlzam a maloria das 
c leccOes, e, repetimos, filatelica e econ6-
micamente sao zero, - a referida cam
panha tem em vista, nao 0 escondemos, 
valorizar ou fazer subir de valor os selos 
restantes, os selos novos ou usados, em 
born estado. 

Em filatelia, ao lado do entretimento, 
prazer espiritual, .etc., ·existe, e e~istil'a ca
da vez mais, uma lnversao de dmheiro, e, 
com rarissimas excepc;oes, ao fl.fatelista 
nao e indiferente 0 valor da sua colecCao. 

Assim sendo, sem necesldade de longa 
esplanacao sobre este aspecto do problema, 
e bern evidente que a destruicao de certo 
numero de selos estragados, fazendo dirni
nuir 0 numero de selos restantes, fara au
mentar, proporcionalmente, 0 valor destes 
selDs que restarem. 

Motivo ou razao que, nao sendo a funda
mental mas secundarla, ajuda a mostrar 
a vantagem da ref'erida ·campanha do 
Clube Filatelico de Portugal. 

.. -. ~ .. --........ . ..... 
Compro selos e vendo Albuns, Su
plementos e Cataiogos de Simoes 
Ferreira, Mercado Filatelico, Ela,dio 
dos Santos, Yvert. Recebem-se en
comendas, com 0 respectivo porte 

e registo. 
Saiu uma nova list a ,de ofertas ~.o 2 
Envia-se gratis a quem a sol1Cltar 

COIMBRA FILATELICA 
A. M. CUNHA VAZ 

Rua da Sofia, n.O 23-1.°, Dt.o 
Coimbra - Telef. 4343 

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

................. II •••••••• 

",Por 5 cupoes resposta internaclo
nal, remeto 1.000 selos do Brasil. 

A. PETTER SANTOS 
Caixa Postal n.O 72 - Fortaleza 

Ceara - Brasil:. . 

XII 
E que a call1panha do Clube Filatelico 

de Portugal e necessaria e e util, que ela 
surgiu em boa h~ra, e que da destruicao 
dos selos estragados resulta vantagem pa
ra a filatelia e para os filatel1stas, di-Io, 
mais e melhor do que quaisquer palavras 
nossas, este facto eloquentissimo: Em pou
co mais de sels meses de campanha,. e 
preocupados, como andamos, com vanos 
outros aspectos do problema filatelico P9r -
tugues, agora peia primelra vez equacio
nados, - nada menos de cerca de setenta 
mil selos estraganos nos foram enviados 
ja. Tanto nos Ibasta para garantlr 0 exito 
da nossa campanha! Tanto nos basta pa
ra podermos oferecer, aos filatelistas por
tugueses, as vantagens econ6111icas e fi~a
telicas que, ao inicla-Ia, tln·hamos em VIS

ta! 

A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

* NOTA - Porque «Mercado fllatelico» 
publicou ja novo artigo do Dr. Antonio 
Fragoso, em resposta a este, aqui !ica 
prometida a nossa trepUca, no proXllDo 
numero deste Boletim, a sair muito bre
vemente. 

... 

COMPRQ e VENDO selos de Portu-
gal, Ultramar e estrangeiro . 

Estou sempre lnteressado em i boas coleccoes anti gas. Pedidos da I P,ovinela, P"' maneoll,ta, despa-

.. ~::::.~:~::~ ......... -..... . 
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Os selos estragados, com efeito, podePl 
ser preciosos elementos para estudo (am\.
JlSe {ie papets, comparacOes de cores ou 
nuances, etc.), nas maos de especialistas 
Ott tecnicos, como 0 Prof. Dr. Carlos Trin
cao. A. de 'Castro Brandao, Dr. Ant6nio 
Fragoso. Nao 'ha, nao pode haver duas opi
niOes. 

Mas, se nos permlte 0 medico Dr. Ant6-
nio Fragoso, tais selos estragad{ls, nas maos 
dessas pessoas, sao como alcaloides, e to
dos as venenos em geral, nas maos dos 
medicos e de outros cientistas. A necessi
(Jade de estes os -examinarem e estudarem, 
e a confianc;a publica que eles, por seus 
cursos, concursos, etc., nos merecem, nao 
impedem que tats produtos sejam rlgoro
.!lamente proibidos nas maos dos nao cien
tistas ... 

Sf:melhantemente com as selos estraga
dos, que, nas maos dos nao tecnicos, do pu_ 
blico em geral, podem levar a arra~jos, 
c(Jnsertos e falsiflcacOes, Que ainda recen
t .:mente foram apontadas par Nico, em um 
l10tavel artigo da revista C'Filatelia JPerua
na», transcrito no ultimo numero do cBo
letim do Clube Filatelico de Portugab, pe-
10 que nao vale a p en a perder agora tem
po e espac;o com este aspecto do problema. 

IX 

o ultimo argumento do Dr. Ant6nio 
Fragoso - e este ainda mais pretenso do 
·que as anteriores - , e 0 de 0 Clube Filate
lico de Portugal invocar ca possivel pre
senca, nos selos usados e sujos, de perigo
sos germens patogenicos para 0 homem~. E 
comenta-o, afirmando que «identico peri
go -ex'lste, porem, para as selos novos, sem
pre susceptiveis de se inquinarem de mi
cr6bios I.evados por diferentes veiculos). 

Ora, por um lado, nao e verdade que 0 
Clube Fllatelico de Portugal alguma vez 
afirmasse a presenca, nos selos usados, de 
perigosos germens patogenicos, para 0 ho
memo 

Por outro lado, 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
estliJbelece confusao entre 0 problema dos 
selos estragados, e 0 dos selos usados ou 
carimbados. Sao dois problemas distintos 
e diferentes, perante os Quais a Clube Fi
latelico {ie Portugal tem de tomar e to
ma atitudes tambem diversas. Quanto aos 
selos estragados, nao ha duvida de que nao 
valem nada, tanto filatelica como econ6-
micamente. Sao con-dem\veis. Devem ser 
destruidos. Quanto aos selos usados ou ca
rimbados, tambem nao resta duvida de que 

valem muito menos do que os novas e go
mados, mas valem, e cada qual e livre de 
coleccianar as que preferir ou puder adqui
rir. 

Ainda par outro la:do, e apenas para des_ 
truir 0 pretenso argumento, nao acredita
mos que 0 medic<Jtenha lido 0 que 0 mar
cofilista ·escreveu.. . Porque nem a brincar 
admitimos que, para 0 medico Dr. Ant6nio 
Fragoso, uma ligadura nova e limp a, mes
mo colocada sobre uma mesa com algum 
p6, seja 0 mesmo que uma ligadura ja uti
lizada e retirada de clma de uma ferida 
infecciosa .. . 

X 

Ao fime ao cabo, a discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso nao existe. Ela e apenas 
aparente, e serviu, tao s6mente, para 0 
llustre filatellsta e marcofillstaescre·ver um 
artigo, que nao e dos mais feUzes, mas em 
nOOa dlminui 0 seu extraordinario labOr que, 
alem do resto, ja nos deu mals de duas de_ 
zenas de llvros e opusculos sobre selos e 
marcas do Correio. Esta circunstancia ga
rante-lhe um lugar unico na blbllografia 
filatelica portuguesa, e s6 ela nos obrigou 
a conceder aquele artigo a atencao de que 
resultou 0 nosso. 

Mas, ·efectivamente, a discordancia do 
Dr.Ant6nlo Fragoso nao existe. Como ele 
pr6prio confessa, -essa discordancia e pu
ramente formal. c>O motivo da minha dis
cordancia reside na ,maneira como se 
liJpresenta a campanha, que propoe mul
to simplesmente, e sem quaisquer res
tricoes, a {iestruiCM> {ie todos os selos Vf!-

. lhos, sujos ou estragados:. . 
Ha aqui urn engano, e ta1 engano e que 

originou a aparente discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso. Ao 'Clube FilateUco de 
Portugal devem ser ·remetidos t<Jdos os Sf'
los velhos, sujos ou estragados, para sua 
urgente e pUbllca destruiC;ao. Mas esta des
truic;ao - esta determinado desde inieio 
- nao se fara sem oue todos os selos re
metidos sejam vistos -par uma comissao de 
competencia e honestidade absolutas. E 
tanto para 0 efeito de os enumerar e clas
sificar, - como para 0 de apartar urn ou 
outro exemplar Que, excepcionalmente, 
pela raridade do selo au do carimbo, mere
ca ficar guardado no arouivo do Clube. 
(Mas, entre parentissis, e aqui para n6s 
que ninguem nos ouve: Havera alguem 
oue envle ao Clube. para ser queimado. um 
imico seloque mereca ser guardado? !. .. ). 

.. 
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, 
ANUNC/OS 

SELOS - Granae variedade de Portugal 
e Co16nias, a venda na Tabacaria da Rua 
da Prata, 53 - LISBOA. 

----------------
Dis1}onl:lo duma grande e escolhida va

rieGttde de series e ,blocos novos, comemo
ratlvos, aviaCao e UPU universal para com
pletar os paises que coleccionliiffi. Enviai 
as vossas mancolistas. Franquias filateU
cas. Estou interessado em series completas 
de todo 0 mundo, que me pOSSliJID fomecer 
em troea, tbas!e do DaWogo Yvert. Pos
so receber ate 10 de cada tipo. Troco 
tambem selos em quantldade. (Minimo 50 
:pacotes de 100 selos usooos). Escrevam 
para HENDRIKS - 2 Avenue J. Baeck -
Bruxelles - Belgique. 

Socio 506 do C. F. P. Resposta imediata. 
Toda a satisfaC;ao. 

A. Falcao Sacadura - Caixa Postal, 98 
- Beira (A. O. P.). 

Desej a trocar selos em series novas de to
do 0 mundo. Base Scott, Silombra e Yvert. 

- -- --- --- -
ARNALDO RUIVO PINTO DA FONSECA 

Rnn Ha~ilIo Teles. 17, 2.0 - LISHOA 
Donne Portt gal et Colonies. Accepte des 

timbres de Europe. Yvert ou Zumstein 
----- -

Prof. Angel N. Rocca, Rio OebaMos, C6r
doba, Rep. Argentina. Acepta canje; sellos 
nuevos 0 usados; America y Europa; certl
fica do 0 aereo. Por mancolista 0 candi
dad; cat. ; Yvert. S6cio n.O 13334 del Clube 
Filatelico de Portugal . 

David Lopes dos Santos - Rua de Be
lem, 48, 1.0, Esq., Ltsboa. Troca Portugal e 
mtramar, Europa e correio aereo uniIVersai. 

-
CAMBIQ DON TODGS PAISES - Mrun

deme 100 a 500 sellos dlLferentes su pais 
:recebira igual 'Ca.ntidaJd Espafia. Para no
vedaJd,es Espafia y colonias series comople
tas ruuevas, escrlbdlme. 

Miguel Mamh. - RaJIIlIbl'a Caudillo 46-2.° 
- Vmanueva y GeIl'trli (Barcelona). 
EBPAAA. 

SA CARVALHO - Heroes Afri ca, 255, 
LeixOes - Compra e troca. Vende com 
graooes descon.tos, selos ItlQVOS e usa'Clos de 
Portugal, Co[6nias e Estrangeiro. 
Coleccionador ve n-de os seus duPli'Cados de 
se~os novos e usados, Portugal, Ultramar e 

/ 

ECONOMICOS 
Estrangeko, faz en'Vios a escollha, depots 
de indicad·as as preferencias. R. SOARIES, 
Rua Gomes da Silva, n.o 9 r i c. Esq. Lisboa, 
N. 

TIMOR - Adriano E. Martins - Dlli -
Deseja correspondentes em Portugal, Pro
vincias Ultramar·inas e Estrangelro. 

----
Dr. Benjamim C. Camozato cEdificio 

Caic;ara:. Porto Alegre - BRASIL. Presi
dente da «S. F. R. G.) cReferencias C. 
F. de Portugab - Contra selos do Brasil, 
oferec;o universais. Base Yvert. Reglstar 
cartas. 

CLASSIFICADOiRlES DE BOLSO - En
vie 1$00 em selos e recebera urn belo clas
slficador. Descontos para quantidade . 
Aurus, Ld." - Rua da Trindade, 15, 2.° -
Lisboa. 

ATTENTION ALLEMA!GNE, SUISSE -
Pour timbres neufs, series completas, je 
donne 'Colonies Espagnoles, egal qualite.
Mazuelos - Gran Via 37. - Gra.nada. -
Espagne. 

Amigos correspondentes filatelicos : ve
nho informar-vos de que a minha actual 
resid~ncia e Alto de Santa <Clara, 23, Coim
bra, Portugal, pois tenho todo 0 interesse, 
em nao perder as voss as agradaveis noti
chis. JOSE RoUY 'MARIA DOS SANTOS. 

C. STEFANOVllC - Debrinjska 7 - Bel
grado - Jugoslavia. - Deseja trocar com 
todo 0 mundo. Novidades em series com
pletas, novas. Outras series 'Por ma.ncolis
tas. CataIogos Yvert, Zumstein, Gibbons, 
Scotts. 

M. Q. SOARES GOMES - C. A. D. A. -
Galbela - Angola. Je desire 75.0 UPU et 
Poste Aerienne d'Europe. 
JOAO LOURElNQO LOPFB - Ponte de S6r -
Portugal - Troca selos unlcversais. 

••••••..••..•...........•... 
cDIARIO DE Ll-SBOA) 
TODOS OS FILATELISTAS DEVEM LER, 

AOS DOMLl"GOS, 
A SECCAO FILATELICA DO 

cDIARIO DE LISBOA) 

••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sl!:RIES COMPLETAS NO VAS 

neuf - unused - ungebraucht 

N.oa Yvert ou Elad10 de Santos 

PORTUGAL AQOREs 

154/ 167 
182/ 196-
25'7/ 2'7'2 
299/3~9 
334/364 
383/ 403 
404/ 413 
414/ 43-7 
438/ 452 
491/ 006 
547f1552 
553·/ :558 
5591.5064 
5'fl-5j!5'70 
572/ 5'74 
5'88/ 5'91 
592/ 099 
616/ 067J5 
64'7/ 650 
651/ 654 
655/ 662 
663/ 67{) 
67'1 / 674 
675;'682 
684/ 687 
688;'695 
696/ 701 
7~/705 
716/723 
726/ 729 
730/ 7'33 
734/'739 

...... ~5$00 

.. .. .. 23'5$00 
30$00 
40$00 

190$00 
l{)5i$OO 
17$50 
65$00 
30$00 
35$00 
40$00 
45$00 
17$50 
17$50 
17$50 
17$50 
3{)$00 
14$00 

7$00 
6$00 

17$50 
17$00 

5$00 
20$00 

7$00 
16$00 
21$00 

7$00 
2QG00 
1-5$00 
15$00 
14$00 

BLOC06 

N .o, 1 a 14 

as 14 bloccs em 
conjunto ..... 350$00 

PI::JtRTE)ADO 

1/6 ......... 450$00 
28/ 43 ......... 15$00 

ENe. P06II'AIS 

1/ 17 ......... 110$00 

199/ 2.25 ...... 250$00 
227/ 2;46 ...... 23$00 

PORTEADO 

20/ 40 ...... 20$00 

ENG. POSTAIS 

1/ 17 .. ....... 57$00 

ACORE23-CERIES 

Se10s isolados novos 

189 
192 
100 
194 
210 
211 
212 
214 
215 
217 
219 
220 
22U 
222 
223 
224 
225 

1$80 
2$00 
2$40 
3$00 
1$50 
1$80 
1$80 
2$50 
2$50 
2$50 
3$00 

30$00 
30$00 

7$50 
12$00 
20$00 

100$00 

~----------I OOLONIAS I 
PORT. U. P. U . 
complete. 8 val. I 

I noves , Escudos 
350$00 

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

POR'l'UGAL 
Av!acao 50$00 
N.o 10 

116000 60$00 

Sl!:RIES COMPLETAS NOV AS 
neuf - unused -- ungebraucht 

N.OB Yvert & Tellier 
OOLONMB PORTUGUESAS 

ANGOLA 
299/308 aerle Restaurac~o .......... . 
309/312 Fatlma ........................ .. 
3.13/319 oPaisagens .................. : .. .. 
320/321 Fund. Mocamedes .. .. ...... . 
323/3215 Exp. Fllatelica .... .. .. .... .. . 
328/3511 Serle Aves .................... . 
C. Aereo 11/15' serle Globo ........ .. .. 

OABO VERDE 
249/25'7 at!rle Paisagens ...... .... .. .. . 

oGUIN]!: 
251/25<7 Desccb. da Guine .......... .. 
2581270 Serle Indlgenas ............ .. . 

irNDIA 
4112/419 Fatima .............. ..... .. .. .. . 

,Cent. Padre Jose Vaz, 9 val. .. ... .. . .. .. 
MACAU 

33.4/35·1 8 val. VarOeS 11 ustres ..... . 
3512/1354 Bmbercaceies 1. 3. 5 ptcas 

MOCAMBIQUE 
348/351 Cent. L. Marques .... .... . .. . 
360/379 serle Pe.lsagens .. .. .. .... .... . 
380/383 Fat!ma ... ..... .... ... ......... .. . 
387/410 Serte Peixes ......... .. .... . .. .. . 
C . Aereo 25/ 29. serle G10bo .... .. .. . .. . 

S . TOM]!: 
344/353 \Serle Frutos ...... .. .. .. .... .. 

'TIMOR 
256/262 Serle Guerrelros .. ........ .. 
269/278 Serle Flores .... .. .. ........ .. 

OOLONiIAS POR'IlUGUES<AS 
Encerramenta Ano Santo 

13-11-195>1 8 Colonias cpl. .. ..... .. . .. 

CABO VERDE, 19502 

50$00 
27$00 
85$00 

7${)0 
7$00 

280$00 
27$00 

60$00 

40$00 
50$00 

147$50 
19$00 

10$00 
70$00 

30$00 
90$00 
33$00 

210$00 
4~ 

33$00 
80$00 

40$00 

Belos doll 1$75 de 193&. tlpo ImperIo, com 
sobretaxas 10 c. 20 c . 50 c. 1$00, 1$50 
s/1$75' azul 5' valores completa - Pe
quena t-iragem (Tar-a.) 1 s erle 20$00 -

aerle em ·bloco de ... .. .. .. ......... 80600 

Precos em Escudos Portugueses U. S. A. $1.00 - Escudos 28$60 

CONDlqOES DE VENDA: -- As encamendas de:vem. vir aoo~anhadas des 'l'espectivas impor. 
tanclas, ou envlo a cobranca para 0 Contlne-nte, I:has, Cd6nlas e Estrangeiro. 
A mlnha. case. posSUl tLIIl grande «Btock» de seles, e esta. apta a sa.tlsfazer todas as 

mancol1stes de selos antigos e raros. novos ou usados, das CI::>LC:)NlLAS PlORTUGUESAS com 
grand-es descontos s / cat8J.ogo. . 

Servic;o rapido de no vida des de Portugal e Co16nias 

Ant6nio Ferreira da Silva 
N egociante de seioB ha 25 anos 

Servic;o rapido de novidades de Portugal e Ul tramar 
Telefone 845759 

C/ C Cheques Postaux : oPARlIS 18()(}..4,1 -- BElRJLIN 108286 - PRlAiGUE 59742 
Frs. SUISSES - Bank Fuel' Anlagewerte Talstr. Iii Zurlch-Konto Nr. 4{34 

, ... , ................................................. , ...... ..................... ~ 
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desvaloriza 0 selo, e, se acentuada, ate po
de constituir uma curiosidade valorizado
ra. De qualquer dos modos, acrescenta, urn 
pouco adiante: cNem urn s6 dente e admis 
siv-el que falte). -

Na sua recentisima e bern interessante 
dnicia!(ao fllartelica:., escreveu 0 Eng. An
t6nio Eladio de Santos, filho de urn dos 
nossos maiores e rnelhores comer.ciantes fi
latelicos, a fls. 17: cMuitos colecionadores 
quando princi:piam, ou por quererem t er 
em pouco tempo urn grande nlimero de se
los, ou por naD saber em, nao se preocupam 
com a escolha dos exem:plares, ,,que iraQ 
formar a sua colec!(ao. 

Mais tarde, quando ja possuem urn 
maior nlimero deconhecimentos filateH
cos, e procedem a uma mel·hor escolha, al
guns poem de parte os maus exemrplares, 
mas outros ha qUe os vao deixando ficar 
na colecgao, pensando em substitui-los al
gum dia. Julgam que, se nao tern valor, 
tam-bern nao desvalorizam os bons, e sem
pre vao tapando alguns buracos no album. 
Mas nisto enganam-se completamente! ) . 

Nao diriamos melhor do que 0 jovem e 
distinto filatellsta, que nao conhecemos, 
mas tudo indica seja digno continuador de 
seu honrado pai. 

Para flnalizar esta rapid a digressaO pe
las opiniOes alheias, verdadeira jurispru
den cia unanime e pacifica, citaremos 0 
velho cCatalogo Simoes F·erreira:. , hoje 
edltrudo iDO Porto, pelo «Mercado Flla1.ellco:. , 
estabelecimento que tern 0 mesmo nome 
da revlsta em que 0 Dr. Ant6nio Fragoso 
publicou 0 seu referido artigo. 0 curioso e 
que 0 Dr. Ant6nio Fragoso Ii urn dos ilus
tres membros da comissao incumbida da 
orienta!(ao geral desse «,Catalogo Simoes ' 
Ferreira) . Poj.s, nao obstante, a edi!(ao de 
1953 determina, a fIs. 6, sob 0 titulo cCom
pras:p : «Na{) tern valor e nao se aceitam, 
consequentemente, selos rotos, sujos ou 
com falta de denteado:. ... 

V 

Mas se assim e, se os selos estragados 
desfeiam e desvalorizam as coleccoes, ese, 
filatEilica eecon6micamente, nao tern in
teresse nem valor, se, portanto, tudo pare
ce indicar a destrui!(ao urgente de todos 
os selDs nessas condi!(Oes, e tudo parece dar 
razao a campanha para tal efeito lan!(ada 
pelo Clube Filatelico de Portugal, - em 
que motivos se baseia 0 Dr. Ant6nio Frago
so, para a sua pliblica e formal dlscorda.n
cia?! ... 

VI 

o primeiro Ii 0 de nao aceitar a destrui
!(aO de selos rarissimos que se apresentem 
estragados, exemplares linicos ou quase, 
COImO urn «Post Of!fice:. da Ilha Mauricia, 
urn n.O 12 da Gu.iana Inglesa, ou ainda uma 
hipotetica mas passivel dupla-impressao 
do tostao de D. Maria. 

Este primeiro argumento parece convin
cente. Mas parece apenas ... Na verdade e 
allim do que adiante se respondera, p~sa 
pela ca'bega de alguem que sejam selos des
tes que 0 Clube Filatelico de Portugal so11-
cita Ihe sejam remetldos, para destrui
!(ao?!. .. E mesmo na hip6tese afirmativa, 
passa pela cabega de alguem que, por mui
to que ele os pedlsse, qualquer filatellsta 
lhe mandaria, para destruir, uma s6 des
sas raridades ou preciosidades?! ... 

VII 

Outro motivo apontado pelo Dr. Ant6nio 
Fragoso, para a sua discordancia, e 0 de 
ele, marcofilista, possuir alguns carimlbos ' 
rarosem selos com defeitos. 

iMas ainda aqui 0 .argumento nao tem 
qualquer relagaocom a campanha. Esta e 
de selos estragados. 0 Dr. Ant6nio Frago
so argumenta com carimbos de uma colec
!(aO de carimbos. Nao vale a pen a perder 
tempo aexplicarque, numa colecGao desta 
natur·eza, Os carimbos importam mals do 
que os selos. Pelo que bern se compreende 
que, numa colec!(ao de carimbos do Cor
reio, se guardem como preciosidades carim
bos raros que estejam sobre selos defei
tU{)sos. Evidentlssimamente que tambEim 
nao sao estes os selos que 0 Clube Filate
lico de PoretIgal sOlicita, para queimar ... 

VIII 
# 

Outro dos motivos enumerados pelo Dr. 
Ant6nio /Fragoso, e ainda menos feliz, resi_ 
de em cos selos estragados ou sujos cons
t ituir em , a cada passo, IPrecioso material 
para 0 ·estudo de muitos problemas filate
licos. Pelas maos dos srs. Prof. Dr. Carlos 
Trincao e A. de Castro Brandao passaram, 
certamente, inlimeros selos estragados, 
nos quais os dols ilustres investigadores 
hao-de ter colhido elementos para os seus 
primorosos estudos sobre os selos cla.ssi
cos portugueses:.. 
~ste inf,eliz argumento, com a franqueza 

que nos merece, e decerto nos desculpara 0 
Dr. Ant6nio Fragoso, nem parece de um 
cientlsta, e me.dico distinto, que .0 e, sem 
qurulquer especie de favor. 
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Inutiliza~ao de Selos Estragados 
I 

Por iniciatlva nossa, 0 Clube Filatelico 
de Portugal lanc;ou ha meses uma campa
nha em prol .da inutlllzac;ao dos 8elos es
tragados : selos muito sujos, ou com falta 
de dentes, ou partidos, au adelgac;ados. 

Estava tal campanha em pleno exito, 
quando uma voz discord ante se ergueu, e 
nao uma voz qualquer, mas nada menos do 
que a do 'Dr. Ant6nio Fragoso, Hustre fi
lr..telista, mais precisamente, ilustre mar
cofilista, e nossQ querido Amigo. 

Com efeito, no n.o54 do .. Mercado fila
tellco~ , do iporto, referente a SetembTo
-OutUibro de 1952, 0 Dr. Ant6nlo Fragoso 
publlcou urn artig'o, «selos estragados) , de 
que 'Previa e lealissimamente nos dera no
Ucia. 

-Nele, presta homenagem ao Clube Flla
telico de Portugal, csociedade a Que tenho 
a honra de pertencer, e cuj a obra, na de
fesa e propaganda da filatelia n acion aI, e 
merecedora do nosso maior apreQo~ . Mas 
pede licenc;a para discordar da nossa cam
panha. E gasta quatro paginas para aIlon
tar os motivos em Que fundamenta a sua 
discord an cia. 

o Dr. Ant6nio Fragoso, modestamente, 
qualifica-se, ele p.r6prlo, de cSim'Ples te
nente miliciano, e velho colecionador de 
marcas postais~ . Todos n6s ~abem<Js ser 
isso mod.estia, e ser ele, antes, jovem mas 
experimentado e fam<Jso general. Soldado, 
verdadeiro soldado raso somos n6s, pelo 
qUe s6 com muito atrevimento nos resol
vemos a responder-lhe. Mas a razao pode 
muito, e e ela que justifica 0 atrevimento 
do soldado ·que, c<Jm a devida venia, vai 
mostrar que 0 :general, desta vez, se enga
nou. 

II 

A nossa ·campanha defende a inutlHza
<;9.0 dos selos ditos estragados. «Selos es
tragados" mesmo, e 0 titulo do artigo do 
Dr. Ant6nio Fragoso. E selos estragados, re
petlmos, sao os selos multo sujos, ou com 
falta de dentes <JU !!lerrilhas, ou partidos, 
ou simplesmente adelgacados. 

Tais selos abundam - nas colecc;oes de 
grande mimero de filatelistas. E, mais aln-

da, nos cadernos ou classiflcadores de Qua
se todos as troqulstas. E ate, mesmo, nos 
de alguns comerclantes de selos. 

III 

Ora tais selos estragados desfeiam e in
feriorlzam as coleccoes em aue se encon
tram, numa ,prOPOr&aO por vezes aflitiva. 

Mas a esse aspecto estetico, ja de si im
portante em tfilatelia, acresce 0 econ6mico, 
pois os selos estragados nada valem. Don
de a desilusao de muitos chamados cole
ci<Jnadores de selos, Que juntam todos as 
selos ·que podem, amontuam tudo quanta 
Ihes vai a s maos, selos velhos e sujos, se
los com rasgaes ou faltas de denteado, se
los estragados, e d~ois, ao pretenderem 
v·end'e-los, recebem uma proposta infima .. . 
Enta<J surge a desculpa ... de que a culpa e 
dos comerciantes de selos, qUe sao uns la-

" droes! ... \Sem se lembrarem de que a culpa 
e deles, que ,ql.i.erp.m receber dinheiro ... por 
selos que naf') sao selos, e nada valem! 

IV 

A este respeito, todos os filatellstas, an
tigos e modernos, comerciantes e amado
res, s e mostram de .acordo, pelo que mais 
nos surpreendeu a discordancia do Dr. 
Ant6nio Fragoso. 

Pegamos ao acaso numa edicao de cThe 
Everyland stamp album 'for british and fo
reigne posta.ge stamps) , a 3." e lemos : 
cCollect only perfect stamps. Torn and 
damaged specimens no value and only 
spoil the look of the collection». 

Seria longa a citacao dos estrangeiros 
de todo 0 mundo, pelo que passamos aos 
nacionais, e mais recentes. 

Henrique Mantero, reconhecida autori
dade na materia, escreveuem cFllatelia~, 
paglna filatellca de «0 mundo ilustrado», 
F·evereiro de 1953: «Sujidades, esborrata
mento de carimbos, rasgoes, rna centragem 
e farlta de denteado, sao defeitos que ma
tam completamente todo e qualquer valor 
atril>uido nos catalogos». Como se ve, ele 
vai mais longe do qUe n6s, Ilois ate inclui a 
rna centragem, que apenas parcialmente 

.. 
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Minis.feria do Ulframar 
Novidades 

BLOCOS DA iNDIA: 

30.000 Iblocos-tira, no tamanho de 
21 X 75 m 1m, do valor .de 8 tangas, cons
tituidos 'Por uma vinheta central das di
mensoes de 21 x 21 m l m, aluslva it L a 
"Exposic;ao Filatelica de Goa em 1952, im
pressa a pre to sobre fundo cinzento, e dois 
selos Ilostais com as dimensoes de 21 x 27 
m /m, 0 do lado esquerdo_ da vinheta, da 
taxa de 3 tangas, reproduzindo 0 selo na
tivo da india, da taxa de 10 reis, 1." emis
sao, impresso a pre to, e 0 do lado direito, 
da taxa de 5 tangas, reproduzindo a efi
gie de S. Francisco Xavie.r, impressa a 
pre to e roxo; 

30.000 bloeos, no tamanho de 65 x 80 
m l m, do valor de 12 tangas, reproduzindo 
dois 6elos postals das dimensoes de 21 x 27 
m / m; 0 do lado esquerdo, da taxa de 8 
tangas, apresenta a efigie de S. Francisco 
Xavier, nascores preto e azul gris; 0 do 
lado direito, da taxa de 4 tangas, tern por 
motivo 0 tlimulo do mesmo Santo, nas 
cores amarelo, preto, gris e prata; 

30.000 blocos, do tamanho de 90 x 100 
m l m, reproduzindo 0 tlimulo de S. Fran
cisco Xavier, impresso a cinzento forte 
sobre urn fundo cinzento amarelo claro, 
tendo ao centro 'Urn selo postal com a efi
gie do mesmo Santo, da taxa de 9 tangas, 
no tamanho de 21 x 27 m l m, impreS§o a 
preta e castanho amarelo claro. 

Da mesma forma que os selos, estes blo
cos for am impressos na Litografia Nacio
nal, do Porto. 

EXPOSI(}AO DE ARTE SACRA MISSIO
NARIA: 

o total desta emissao, cujos selos tem 
as dimensoes de 24,5 X 34 ml m, e foram 
executados na Casa da /Moeda, e de 40 mi
lhoes de exemplares assim distribuidos: 

CABO VERDE - Fachada dos Jeronimos 

2.000.000 da taxa de $10 - castanho es
curo e verde claro. 

1.000.000 da taxa de $50 - violeta negro 
e rosa velho. 

500.000 da taxa de 1$00 - verde escuro e 
rosa velho. 

GUINE - Entrada cia Exposi~iio 

2.000.000 da taxa de $10 - encarnado bor
deus e verde claro. 
800.000 da taxa de $50 - azul e sena clara. 
200.000 da taxa de 3$00 - verd~ escuro e 

rosa velho. 

S. TOME E lPRiNCl'PE - Clallstro 
dos J eronimos 

2.000.000 da taxa de $10 - castanho es
curo e verde. 

800.000 da taxa de $50 - castanho e cas
tanho claro. 

200.000 da taxa de 3$00 - azul eseuro e 
azul claro. 

ANGOLA - Santa Face 

5.000.000 da taxa de 10c. - azul e grao. 
5.000.000 da taxa de 50c. - verde e cin

zento. 
2.000.000 da taxa de 2 Ags. - magenta e 

grao. 

MOQAMBIQUE - Missionario 

4.000.000p,a taxa de $10 - castanho e lilas. 
1.000.000 da taxa de 1$00 - castanho e 

verde. 
1.000.000 da taxa de 5$00 - castanho es

curo e azul oriente. 

l············~··· .... -.-... ~ 
: , , 
l , 
• 

PERMUTAS 
!Mario Forte, de SantartmJ. ; aceita :;el06 

co!Dn!als, anteriores a. 1922, novos OU 
usadas, danoo em troca, Portugal e Co-
1611 las" an1l1gos ou m c.demos. 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
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iNDIA - Virgem 

3.000.000 da taxa de 6 rets - preto e azul 
claro. 

3.000.000 da taxa de 1 T. - castanho claro 
e grao. 

500.000 da taxa de 3 T. - violet a e reseda 
clara. 

MACAU - Imagem da Virgem 

1.000.000 da taxa de 8 avos - castanho e 
reseda clara. 

1.000.000 da taxa de 10 avos - azul escuro 
e sena quelmada. 

500.000 da taxa de 50 avos - verde escuro 
e reseda clara. 

TIMOR - Nossa Senhora 

2.000.000 da taxa de 3 avos - castanho e 
clnzento. 

1.000.000 da taxa de 16 avos - castanho e 
sena clara. 

500.000 da taxa de 50 avos - azul e cln
zento. 

BORBOLETAS DE MOCAMBIQUE: 

A distribui!{ao, por taxas, da referida 
emlssao, e como segue: 

5.000.000 da taxa de $10 - sepia escuro, 
amarelo mate e azul claro. 

5.000.000 da taxa de $15 - laranja, preto 
e amarelo palha. 

5.000.000 da taxa de $20 - 'Preto, azul claro 
e verde. 

5.000.000 da taxa de $30 - vermelhao, cas
tanho escuro e lilas rosado. 

5.000.000 da taxa de $40 - vermelho, cas
ta:nho escuro e castanho amarelado. 

5.000.000 da taxa de $50 - amarelo mate, 
preto e cinzento esverdeado. 

1.000.000 da taxa de $80 - amarelo doira
do, castanho e azul claro. 

5.000.000 da t axa de 1$00 - amarelo es-

.. , •............•............ 
Enos lelloes de selos da Casa Molder que se 

expreSS8 a valorizacyao 
dos selos que possuimos 

, ••.........•••••........•.. 

verdeado, castanho escuro e azul esdea
do .claro. 

2.500.000 da taxa de 1$50 - castanho ne
gro, verde azulado e amarelo escuro. 

2.000.000 da taxa de 2$00 - castanho, ver
melho e castanho avermelhado claro. 

2.000.000 da taxa de 2$30 - castanho aver
melhado, castanho negro e azul. 

1.500.000 da taxa de 2$50 - preto, verde e 
amarelo esverdeado. 

1.500.000 da taxa de 3$00 - azul negro. 
vermelho e rosa vioh\ceo. 

1.500.000 da taxa de 4$00 - branco mar
ofim, castanho acinzentado e azul claro. 

1.500.000 da taxa de 4$50 - azul negro, la
ranja e laranja claro. 

2.000.000 da taxa de 5$00 - laranja aver
melha'<io, preto e verde claro. 

1.500.000 da taxa de 6$00 - castanho es
curo, laranja e lilas claro. 

1.500.000 da taxa de 7$50 - ros!!. amarela
do palldo, castanho escuro e creme es
curo. 

1.000.000 da taxa de 10$00 - castanho es
cur~, amarelo torrado e verde azulado. 

500.000 da taxa de 20$00 - castanho es
curo, amarelo ·torrado e verde azulado. 

Os selos t~m as dimensoes de 25 x 3() 
m/m. 

As borboletas utHlzadas nos referidos se
los foramenvl-adas, depots de recebidas da 
provincia de Mo!{ambique, a Casa Joh Ens
chede, da Bolanda, que se encarregou dos 
referldos esbo!{os, bem como do fabrico dos 
selos. 

.. ................. . 
Os sorteios de selos entre 
os socios do Clube Filate

lico de Portugal 
Continuam a efectuar-se, todos os meses. 

os sorteios de lotes de selos no valor de 
Frs. Yverot 1.000, entre os s6cios do Clube 
Filarelico de Portugal, no pleno gozo dos 
seus direitos . 

Foram contemplados os s6cios: 
Novembro - N." 1.427 - Rufina Luengo. 

Luengo. 
Dezembro - N." 1.409 - Dr. Abel Varela 

Seixas. 
Janeiro - IN.o 235 - Jaime de Almeida. 
Fevereiro - IN." 727 - Joa() Bandarra 

Olias. 
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N.DS 

1.306 
1.314 
1.315 
1.331 
1.339 
1.369 
1.377 
1.384 
1.400 
1.404 
1.414 
1.426 
1.453 
1.455 
1.469 
1.478 
1.498 
1.512 
1.519 
1.542 
1.548 
1.571 
1.605 

NOMES 

Eng.o Nestor Jose Mendes . .. ..... .. ... ................... . 
Joi!.o Jose de Magalhi!.es .. .. ... .. .. .. ..................... .. 
Joi!.o Afonso Pinto da Costa ... .. .. ... .................... . 
Dr. Jose Salazar Carreira .. ... . ... .... ..... ................ . 
ArtUr Leote Ramos .... .. . ... .. .... ... .. , ..... .... .. ........ . 
Afonso Alexandre de Magalhaes .. ... ...... ............ . 
Alvaro Sequeira Teixeira ...... ...... .... .. .. .. . ........ . ... . 
Manuel Martins Gravata .. . .. . ....... .... . ... .. ... ......... . 
D. Maria Fernanda Macieira Viegas .... ..... .. ... ..... . 
Luis da Silva Rocha ..... ..... .. . .. ....... .. ........... . .. .. . . 

·Gastao Corte-Real . .. . .. ... .... .. .... .. .. .. .... .......... .... . 
Ant6nio Maria Novais e Sousa do Valle .. ........... . 
Major Adriano dos Santos Macedo .................... . 
Carlos Maria Ferreira ..... . .. .... . ......................... . 
Frederico Crlspim A. Pinheiro ... ....................... . 
Dr. Jose Manuel Silva Ra..mos .. ... .. ..................... . 
J. Duarte de Almeida ....................................... . 
Francisco Barata Dias .. . .... . ...... . ..... . ................. . 
Manuel Pereira Pedroso .... . ... .. .... . .. ....... (anua!) 
Ant6nio Guimaraes dos Santos ... ....... .. .... . .... .. .. . . 
Armando de Oliveira Serras .... ... . ........ . .......... . .. 
Dr. Amilcar iLima Gouveia ...... .. ....... .. ... . (anua}) 
Leopoldo Gon!{alves Trajano da Mata .. ..... .. ... . . . 

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

De 

5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 
5$00 

5$00 
5$00 

60$00 
2$50 

DOMINGOS DO SACRAMENTO AL BUN S 
, 

Para 

10$00 
7$50 
7$50 

10$00 
7$50 

15$00 
7$50 

20$00 
10$00 
7$50 
'7$50 
7$50 
7$50 

10$00 
10$00 
10$00 
7$50 
7$50 

100$00 
10$00 
7$50 

100$00 
'7$50 

Travessa das Parreiras, n.O 52-2." 

(A SANTA MARTA) 

LISBOA - PORTUGAL 

CATALOGOS 

TELEFONE. 53824 

-1/-

SELOS PARA COLEC~AO 
ALBUNS 

MATERIAL FILATELICO 

Fornecimentos por manco-llstas ou 
por remessas a escolha 

Cadernos com selos isolados; folhas 
com series completas 

«Simoes Ferreira) e 

«Mercado Filatelico) 

ACESs6RIOS 

ffieltClIDO FILflT£iIlco 
PORTO II LISBOA 

R. SanloAnl6nlo, 190-2.0 l: H. do Cruclllxo, 28 
Telefone 24070 Telefone 24891 

S E LO S 

3 

I 

CIRCULARES GRATIS CONTRA PEDIDO 
SO TRATO POR CORRESPONDf:NCIA 

Compromos e vendemos raridades 
Pegomos 05 melhores pre~os i 

••••••••••••••••••••••••••• J 
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Socios que vol unta-
riamentB aumentaram 

as' suas cotas 
Antonio Joaquim 

Correa Junior 

30 
33 
53 
63 
81 

109 
125 
136 
169 
173 
200 
206 
374 
42{) 
550 
564 
566 
661 
681 
699 
700 
702 
741 
807 
896 
917 

1.010 
1.013 
1.020 
1.039 
1.067 
1.074 
1.108 
1.133 
1.181 
1.216 
1.237 
1.247 
1.262 
1.263 
1.272 

NOM'ES 

J. Morais Cabral .............................................. .. 
AnMnio Joaqulm Correa Junior ........................ . 
Humberto Viana Bastos ................................... . 
Manuel L. Gouveia ......................................... '" 
Francisco Cunha ............................................. .. 
Dr. Ant6nio Fragoso ......................................... . 
Prof. Alrfredo Dias ............................................ . 
Capitao Alexandre Guedes de Magalhaes (anual) 
Thomaz Roldao .............................................. . 

Dr. Eduardo Grilo Luizi ........................... ........ . 
Irondino Teixeira Aguilar ................................ . 
Gullherme Joaquim da Mata ........................... '" 
Ant6nio Ferreira de Almeida ................ .. (anual) 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho .................. .. . 
Arlstides Riobom Santos ................................... . 
Dr. Alexandrino Passos ............................ ........ . 
Jose Tomas Gra!;a ........................................... .. 
EInidio Dias Pereira ......................................... . 
Luis Bregante Neves ............................. ........... .. 
Jose C. AHonso Barbosa ................................... . 
Adriano P. da Costa ..................................... .... . 
Manuel Marques Pires ...................................... . 
Amadeu S. Fernandes ...................................... . 
Charles Hoayaux ....... ..... ...... ......................... .. . 
'Eng.o Manuel Andrade e Sousa .......................... . 
Luis Brandao Mendes de Lima ................. ........ . . 
Artur Valentim Louren!;o ..................... ....... .. ... . 
Leopoldo Augusto Nunes ....................... (anual) 
Filipe da Concei!;ao Domingos .............. ............ . 
Norberto Dias Santos .............................. ..... ... . 
Armando F. da Silva Almeida .................. ........ .. 
Eng.o Alvaro Cruz ............................................ . 
Ant6nio Pereira Rodrigues ....................... ......... . 
SllYino Costa Martins ...................................... . 
Fernando Rocha Beleza .................................. .. 
Joao G. Lopes Correia ........................... (anual) 
Tenente Augusto dos Santos ............................. . 
Jorge Ferreira Botelho ....................................... 1' 

Ernani do Carmo Lindo ................................... . 
Eng.o Ant6nio dos Santos Furtado .................... . 
Mario Henrique Ferraz .................. ... ................ . 

Manuel L. Gouveia 

De !=lara 

5$00 7$50 
5$00 100$00 
5$00 10$00 
-$- 100$00 
5$00 10$00 
7$50 10$00 

10$00 20$00 
60$00 100$00 

5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 

60$00 100$00 
10$00 20$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
7$50 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
2$50 5$00 
5$00 7$50 

60$00 100$00 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 10$00 
2$50 5$00 
5$00 10$00 

60$00 200$00 
5$00 7$50 
5$00 7$50 
5$00 10$00 
5$00 50$00 
2$50 5$00 

I 

A 

CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 

pec;as classic as de toda a Europa, 

raridades de Portu.gal e Ultramar, 

e---r:-ealizadora de leiloes filatelicos 

mensais. 

Compra colecc;6es, «stocks», varieda

des, cartas, b 1 0 cos, pares e tudo 

que 0 fer e c; a interesse a grandes 

coleccionadores. 

RUA DE DEZEMBROt 101 
LISBOA 

Telefone 2 1514 

~.-.. -...... " ..... . ...............................••...... 
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Selos para Colecc;5es ~ 
A casa que mais barato vende, e a ! 

t 
\ 

que melbor paga! 

CASA DAS CANETAS i 
RDA DO ARSENAL, 98 t 

LISBOA t 
~ 

Para sell interesse, nao compre 

nem venda sem me consultar 

~~#~~4#~ •• '~ •• ~#4~ •• ~t - jj -

A. HORTA 

Rua dos Correeiros, 101 - 3.° 

L I S 'B 0 A 

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

!---------~-~-:-~----;~-;-:-;-~~-~-~-~-~~-~--~---------l 
t , 
\ . 
! SEI.;OS RAROS E NOVIDADES ~ 
i COMPRA E VENDA ' 
, Especializada em selos classicos de Portugal, : , A<;ores, India e Madeira : , 
i 
t 

o MA1S VASTO STOCK EM SELOS DA EUROPA 
Em distribuiqao, p reqarios de Estrangeiro, Portugal e U Itramar 

I Pedidos 

Rua da Prata, n.O 184, 2.° I 
i LisboCI Telefone 23508 
t ' ~ .•.......................................... ~ .........•...... 
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o Clube Filatelico de Portugal, 

e 0 seu problema-ntimero urn 
Quando viemos presidir a Direcc~o deste 

Clube Fllatelico de Portugal, depar~mos 
,com 0 triste espectaculo que, de entao ate 
agora, duas vezes por semana, as segun
das e as sextas-feiras, nos repugna enos 
revolta : Uma escada miseravel de urn 
prectio em vesperas de demolicao, tres 
acanhadissimos compartimentos, tres se
cretarias a que directores e empregados 
se sentam vez a vez, meia dlizia de cadei
ras velbas e inc6modas, chapeus e outros 
agasalhos em 'clma das mesas, ou onde 
calha, dois ou tres individuos a fazer to
dos os possiveis para que 0 servico se nao 
acumule muito,e dez ou doze s6cios a 
trocar ou a vender selos ... 

Viemos urn pouco de olhos fechadps, e 
nao vale a pen a negar que tivemos urna 
desilusao! Viemos trazidos por tres homens 
que ao Clube tern dado uma dedica!(ao 
exaustiva, e nao tinhamos 0 direito de 
lhes virar as costas! Viemos e Hcamos, 
mas com a condicao, que a n6s pr6prios 
impusemos, de darmos ao Clube Fllatelico 
de Portugal a sedp, condigna de que ele 
necessita, e que ele, por muitos motiv~s, 

bern merece! 
Iniciamos algumas campanhas, cujos 

resultados a seu tempo se verLficarao. Por 
hoje, queremos apenas aludir a campanha 
em prol do 2.umento da massa associativa, 
e do aumento voluntario das quotas dos 
associ ados. 

A grande maioria deles paga ainda quo
tas mensaisque mal chegam para as des
p esas de expediente que 'com eles fazeanos, 
e nao chegam para pagar este Boletlm, 
cada vez mais caro, que de dois em dois 

meses lhes enviamos. Esquecem-se esses s6-
cios do extraordinario aurnento do custo da 
v~da, das .novas despesas criadas, dos 
enormes encargos que este Clube tern de 
suportar, - e de que as quotas mensais 
que eles pagam correspondem, hoje, a urn 
maco de cigarros, ou pouco mais ... 

Podiamos recorrer a uma Assembleia 
Geral, que determinasse uma justa actua
liza!(ao das quotas ... Mas preferimos por 
lealmente 0 problema aos nossos associ a
dos, apelando para a sua compreensao, 
para 0 seu egpirito filatelico, e para 0 seu 
pr6prio interesse pessoal. 

Se e certo que alguns correS'Ponderam ao 
nosso .apelo, aumentando voluntariamente 
as suas quotas, e fazendo inscrever novos 
associados, a verdade e que a esmagadora 
maioria nao nos ouviu ainda ... 

A estes nos dirig1mos novamente: Pe
dindo-lhes que venham urgentemente ate 
n6s, com uma ajuda que, parecendo ser 
para este Clube Filatelico de Portugal, e, 
acima de tudo, para a filatelia portugue
sa, e, material e directamente, para todos 
os filatelistas portugueses. 

No vosso excl$ivo interesse, ajudeln
-nos! Aumentem imediatamente as vossas 
quotas! Fa!(am inscrever mais s6cios! E 
se se apressarem a dar-nos a a,juda tao 
pequena que vos .pedimos, dentro de se
manas, maximo urn mes, teremos resol
vido 0 nosso problema nlimero urn. Esta
remos Instalados numa nova e condign a 
sede. E estaremos aptos a realizar a gran
de obra necessaria, em prol do des envol
vimento e do prestigio da filatelia portu
guesa! - V. C. 
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===//==== 
Co/eC(j!8o «ALVARO COSTA» 

DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

Outra grande colec~ao, propriedade do Ex.mo Senhor Alvaro dos Santos Costa, 
do PORTO, acaba de nps ser confiada para desmontagem e dlspersl!.o; inferior, 
sem duvida, as famosas Colec~Oes «BOTTO MAIOR.. e «CARLOS GEORGE .. , que 
tivemos a honra de dispersar, e contudo a melhor, depols daquelas, que nos tem 
sido dado ver, na mesma classe de colecc~Oes gerais. 

DESDE JA SE ATENDEM MANCOLISTAS 

Co/ec(j!oes «SOTTO MAIOR» 
Apesar de se encontrarem ja. em adiantada fase de dispersao, exlstem ainda 

bastantes GRANDES RARIDADES, que in tere5sa.m aos melhores eoleecionadores 
portugueses; responde-se a todo e qualquer pedido de informa\loes. 

Outras Raridades de Portugal e Ultramar 
DlveL"EaS boas rolec~oos portuguesas em desmontagem. 
Sel,e; do BrasU ~ Estrangeiro. 

===//=== 
Remessas iI. escoliha e por mancol1sta. 

Pacotes de selos e exporta~l!.o q>ar junto:.. 

=== //=== 
PROCURAM-SE AGENTES qualificados e com referencias de La ordem, em dl
versas cldadl!s e vilas do Contlnente, Acores e Provlncias Ultramarlnas, onrie 
o Escrit6rio os nao tenha no momento. R ~sponde-se a todas as consultas sobre 

o assunto. 

===//=== 
Trocam-se STOCKS DE DUPLICADOS de coleccionadores, por selos Ii escolha, 

em base a comblnar. 

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



Seles iselades 
Na nossa qualldade de maiores vendedores por grosso de selas nos Estados 

Untdoo, estamoo permanentemente compradores, em grandes quantidades, por 
grosso, de toda a espCcie de selos IpOBtals. 

Enviem-nos uma lista detalhada das vassas ofertas, que receberao a nassa 
imedlata e .cuidadosa aten!;ao. EnViaremos refer~nclas a pedido (no caso de ain
da nao nos conhecerem) a fim de que passam tratar connosco corn completa 
confia.nca. 

H. E. HARRIS & CO. - BOSTON 17, Mass - U. S. A. 
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Catalogo de PORTUGAL E ULTRAMAR 
SELOS - ALBUNS 

MATERIAL FILATELICO 

ELADIO DE SANTOS 

RUA DE BEfu~ARDO LIMA, 27 

TELEFONE 49725 

LISBOA 
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Infeiro precioso, cinfa com um par do 5 reis de D. Maria, unicos exempl6res 

conhecidos com dupta-impressl§o, mais nitida no seto da esquerda. Perfenceu 

a cotec;l§o Soflo· Maior 
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