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Estamos Compradores ... 
Urles-P8totes-SeiDl Isolados -Mlstoras-Io qollo 

Como somos a firma que mals Sfi//os vende 
por lunfo hos Esfados Un/dos, somos consfanfemenfe 
compradores, em grandes quanfidades, de fodas as 
qua/idades de se/os, espec1a/menfe de: 

• SERIES COMPLET AS de selos comun~ e medlos, afract/vos e selos &arafos Isola
dos, e PACOTES felfos culdadosamenfe. 

• GRANDES EXIST~NC/AS de selos de fodos os pa/ses. 
• MISTURA (AO QUlLO) de se/os de Portugal, Espanha, Fram;a e vlrtua/menfe de 

'odos os pa/ses do Mundo. 
* SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correlo aereo, comemora'ivos e emissoes cor

renfes. 
* Para 0 nosso neg6clo de refalho, rece &emos com prazer ofertas de quanfldades 

relaflvamenfe pequenas, de series de valor medlo e de qua/idade superior. 

Mande-nos uma IIsta pormenorlz~da das suas ofertas, que merecers a nossa 
pronta e culdadosa atenc;io. Se 0 desejar; damos referAnclas em todo 0 mundo. 

NEGOCEIE COM 0 MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO 

H. E. HARRIS & CO. . 
BOSTON 17, Mass. U. S. A! Telegramas: HARRISCO, BOSTON 
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SELOS - ALBUNS 

MATERIAL FILATELICO 

RUA DE BERNARDO LIMA, 27 

TELEFONE 49725 

11SBOA 
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TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES 
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RECEBEREIS, A NOSSA BROCHURA CONTENDO 

OFERTAS ESPECUUS EM 

CLASSICOS 

MODERNOS 

AVIA<';XO 
PEDI-A IMEDIATAMENTE AO 

« consoRtium ~hllat€llqu€ » 
seCQetaQlaOo: 40, RUE BOSQUET 

BRUXELLE - (Belgique) 

. 
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Cosa Filatelica J. Ell 
SELOS RAROS E NOVIDADE8 

COMPRA E VENDA 

especlatlbabe em setos 
ctasslcos be pORtuGat, 
a<;ORes, inbla e maOelRa 

o rnals vasto stock Oe selos 
Oa eURopa, ternatlcos, em 
especial OespoRtlvOS e cen
tenaRlos 00 selo Oe toOo 0 

rnunOo 

REPRESENTANTE DO MATERIAL PLASTICO PARA PROTECQAO 
DE SELOS <lHAWID» (ALEMANHA) 

PEDIDOS DE PRECARIOS A. 

RUA DA PRATA, 184-2.° 

Telefolle 23508 LIS BOA 

--- --------------------
ANO X N.' 158 MARQO 19151 

t /l. de Cf6a8tro ?iJrllndao 
Honra hoje a capa do nosso Bo

letim 0 retrato do eminente filata
lista A. de Castro Brandao, que, 
alias, nao temos 0 prazer de conha
cer pessoalmente. 

Mas tendo mandado executar 
est a gravura, com tal finalidade, 
fora de qualquer sugestao, e ate 
primeiro do que ninguem, para 0 

que nao sera necessario' invocar 0 

testemunho do Prof. Doutor Carlos 
Trincao e do Secretario Geral deste 
Clube, Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
-temos orgulho em aqui acentuar 
que 0 fizemos em inteira coneor
dancia com todas as nossas ideias, 
e todas as nossas atitudes passadas. 

Porque bern eonhecemos, admi-, 
ramos e respeitamos as virtudes 
pessoais, e as qualidades filatelieas 
de A. de Castro Brandao, fizemo-Io 
com a mesma sineeridade com que, 
ha anos, eneontrando-nos numa vila 
da provincia, a realizar urn julga
mento importante, precisamente no 
dia em que, no Porto, se prestava 
homenagem a Castro Brandao, no 
meio desse julgamento eonsegui
mos dar urn saIto a esta~ao dos cor-
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1..",. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

reiGs, a enviar-Ihe urn telegrama de 
felicita~oes, que ele infelizmente 
nao recebeu, mas depois soube que 
efectivamente the tinha sido en
viado. 

E fizemo-Io com a mesma sin
ceridade com que ha poueo, no Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, votamos, e ajudamos a 
votar por unanimidade, a inclusao 
do nome de A. de Castro Brandao 
na Lista d'os Filatelistas Eminen
tes. 

N a capa do numero anterior do 
nosso Boletim, 0 retrato do Prof. 
Doutor Carlos Trincao. N a deste 
numero, 0 retrato de A. de Castro 
Brandao. Mais e melhor do que as 
palavras que aqui poderiamos es
crever, justificam 0 facto aquelas 
que, sobre 0 segundo, em seguida 
vao ler-se do primeiro. A ambos os 
eminentes filatelistas, as saudac;oes 
e os agradecimentos da filatelia 
portuguesa, por intermedio deste 
Clube Filatelico de Portugal. 
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c:J{a;t.Oe8 duma ec5coLhcl 
o Congress'J da Federa!;aG Portuguesa 

de Filatel1a acaba de eleger 0 sr. A. de 
Castro Brandao pat:a que 0 seu nome se
ja inscrito na Lista dos Filatelistas Emi
nentes. 

A Filatelia Portuguesa pagou assim 
uma divida que ha muito tinha em aber
to. 

A ac!;ao do ilustre coleccionador fol 
efectivamente tao preponderante no nos
so meio, que, sem ela, a cl~ncia dos selos 
portugueses estaria ainda bastante atra
zada. 

Nlio e evidentemente possivel reme
morar todos os servi!;os que 0 sr. castro 
Brandlio the tem prestado, e, DO enuncia
do sumarlo que deles vou fazer, as lacu
nas serlio por certo tantas au mais do 
que os factas ap'Jntados. 

Lembrarei, em prlmelro lugar, a prl
morosa descri!;ao das variedades dos cu
nhos dos selos de D. Luis, fita curva e fi
ta direita, trabalho exaustivo, sem 0 qual 
a sua perfelta classifica!;lio seria Impos
sivel. Alias, a demonstrar a geral falta 
de Interesse, entr.e n61l, por tal genero de 
estudos, esta. 0 facto, signlficativamente 
eloquente, de ainda se nlio terem feito as 
gravuras que materializem os pormeno
res que 0 apurado espirito de observa!;8.o 
do ilustre filateUsta distinguiu. 

19ualmente notavel foi 0 seu estudo 
dos selos Ceres, em colaboraglio com 0 
capitlio Alexandre Guedes de Magalhlies. 

Merece especial realce a descri!;a.o que 
fez das variedades dos selos da Compa
ol1ia de Mo!;ambique, tema ingrato pela 
antipatia do territ6ria filatelic'J em ques-
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PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAO 

tao, e pela escassez do material de con
sulta, que, na pena do emlnente fllate
Itsta, obteve desenvolvimento e -interesse 
que se nlio Ihe poderiam antever. 

De capital ImportAncia foi a Interven
!;ao do sr. Castro Brandlio na redac!;lio 
das preciosas n6tulas que enriquecem 0 
Cat8.logo Simoes Ferreira, as quais, pelo 
rigor dos pormenores, fomecem aos es
tudiosos d'JS selos de Portugal a garan
tia de seriedade que 0 prlmitivo autor do 
Cat8.logo se esfor!;ou por Ihe Imprimir, e 
que 0 tqmam capaz de ombrear com as 
melhores obras simllares estrangeiras. 

Em campo de ac!;§.o totalmenfe dlver
so, todos sabem, a despeito do rlgoroso 
anonimato em que 0 seu esfor!;o se aco
berta, 0 papel de relevo que 0 distinto 
coleccionad'Jr desempenhou na organiza
!;a.o das varias exposi!;oes filateUcas rea
lizadas no Porto, e a sua prestimosa coo
pera!;lio nos trabalhos dos corpos directl
vos do Clube Internaclonal de FilateUa. 
Nlio esquecerei a colaboraglio valiosa, 
tambem an6nima, que deu a. sec!;a.o de 
Portugal e respectivas provincias ultra
marinas, do juri da «Llsboa 1953:., e que 
os seus componentes estrangelros mals 
categorlzados muito apreciaram. 

Bastariam certamente estes tUulos, 
para jus,tlficar a escolha. do sr. castro 
Brandlio para ser 1nscrlto na Llsta dos 
Filatelistas Eminentes. 

Muitos outros se Ihes poderlam juntar, 
se a extrema modestia 0 nlio lev-asse CODS .. 
tantemente a recusar fazer parte de .Ju
ris, e a p.xpor a sua cnlecgl:l.o, que, com 
certeza, .unltos ens:nam <!,!;os nos !lodera 
liar. 

Mas, por outr~ lado, dentro, do ano
nimato a que, por Inderrogavel principio, 
se votou, quantos conselhos tera dado a 
quem recorre ao seu muito saber, quan
t05 exames periciais tera feito" pOl' mera 
gentileza, que impedil'am coleccionadores 
!ilenos llustrad')s de cairem nos vliI'1os 

(Continua na p8.gina. 7) 

1ii:1IIllIIJIliJUlillmUI!lIIIIIUlilUIJIIJIU I IlllIUffllUlJI1 1JI1I1JI1I1JI11IIl1l mllllllRtllruIUIJIIJIIIlIIUIIIIIIIIHIIIIJIIIJlIU:!J:.~ruIlUlhlUlIlIlIlIlIlI_IJIIIllIlltl1IJ1~ IJIUlllh\lIUIUIKIllIlIlIIi! U illllllllllKlliummlillUlHIll IISI!Ji1.i 

FAMDSA PASTA DE DENTES ALEMA 

A. da Silva & Gomes, L.,za 
R. CAP E L 0, N 5, 3.°, E SQ. 

TELEF. 80680 

Lisboa PORTUGAL 
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A eASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 
pec;as chissicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, 
e realizadora de leil6es filatelicos 

mensalS 

Compra coleq:6es, «stocks-, variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a 

interesse a grandes colecdonadores. 

Rua 1.0 de Dezem bro, 101 
TELEFONE 21154 L1SBOA 



Para selos estrangeiros, 

l1ovidades, etc. 

VISITE, VEJA, CONSUL TE 
E COMPRE EM 

H. C. GARCIA 
RUA DO aURa, 149-3.° F. 

TELEF. S0781 

LISBOA 

DOMINGOS 00 SACRAMENTO 
Rua da Cruz Vermelha, 6-S.a-Esq. 

LISBOA-N 

-/-

SELOS PARA COLECQAO 

ALBTJNS 

MATERIAL FILATSlLICO 

Fornecimentos pOl' maneonsta~, 

ou por reme2sas a escolha 

Cadernos com selos isolados; fo

lhas com series com pi etas 

Circulares gratis contra pedldo 

86 trato por correspondE!ncia 

I. Tabacorla DEDAL DE aURa, LD.a 
(Edh;6es Oura) 

Grande sorlido em : 
I Sobrescrltos de 1.· dia, 1.' VOOB e Come
mOl atlvos de Portugal. Ultramar e EB
trangeiro. 

, (Edil:op.B dos C.T.T·. Comissops Organiza
doras. Ed. Duro), Clube Fllat~lIco de Portu
gal. Alfil. etc.) 

1_ 
Pnstais MAxim os de Portugal. Ultramar I ' 

e Estrangeiro. :'1\ , 
Estrada de Banfica, 263 B - LIS BOA N . 

(eo Jardim Zoologico) I 

~--------------------------------
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OS SELOS NATIVOS DA INDIA 
N6tula a prop6sito de uma data 

(Em aditamento ao Cat6Jogo Anotado) 

Os cat81ogos mats conhecidos indicam 
habitualmente as datas das emissoes, ci
tando apenas 0 respectivo ano, 0 que li 
suficiente para 0 fim a que se destlnam; 
dlspensam outros pormenores, salvo ca
sos especiais. Pode p':>r isso nao bas tar a 
SUa consulta para esclarecer algumas du
vidas. 

Tal li 0 caso que surge a prop6s1to da 
data atribufda a. primeira emissao do tlpo 
II dos selos nativos da India. T':>dos os 
catalogos que conhe!)o sao unli.nimes em 
fbear 0 ano de 1872, excepto 0 Gibbons 
que telma na data 1871-72. Mals por
menorizadamente, '0 cat81ogo Simoes Fer_ 
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CORONEL VITORINO GODINHO 

reira sltua a emissli.o no m~s de Malo, 
data esta que tamblim, li indicada por 
Harrisson e Napier (<<Portuguese India:. 
-1893), sern qualquer expl1ea!)1i.o a pro
p6sito, nas notas sabre esta sua «Issue 
4». 

Pareee nao haver qualquer discrepAn
cia acerea do ana de 1872; e que 0 de 
fixar no an':> de 1872; exeepto 0 Gibbonll, 
se assistlu a. sUf!. prepara!)li.o, nIi.'l tera 
qualquer responsabilldade na emlssio 
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propriamente dita. Quanto ao m.;s, 0 caso 
e dlferente; havera que fazer pelo menos 
uma restric!<Ao, em face dos elementos 
probat6rios de que 0 ·selo de «20 reis», do 
tipo n, circulou antes do m~s de Malo de 
1872. 

Com efeito, entre 'algumas especies fi
latelicas recentemente adqul.ridas, encon
tre1 dois exemplares que julgo mostrarem 
insofismavelmente que 0 20 rets da emis
sAo tipo II drculou nos meses de janeiro 
e de abrll de 1872. Aqui se descrevem es
ses exemplares, com a reprodu!<ao do pri
meiro: 

I." - Sobrescrito com franquia mlsta: 
20 rets, de 1872, e half anna. InutiHza!<ao 
a pena; e, em cada selo, carimbo ingl6s 
do tipo c8>, a tinta verde, quase imper
ceptivel. Entre os dois ·selos, estAo dois 
carimbos datados, sendo : urn circular, de 
cKESRW ... - 9 - JA- 72> ('a tinta ver
de); outro, hexagonal, de cBELGAUM-
9-JA-72> (a preto). Estes dois carim
bos apresentam-se sobrepostos, e apa
nham francamente 0 selo portugu.;s do 
lado direito. 

Na outra face do sobrescrlto (agora 
propos! tadamente espalmado), v';em-se 
os carimbos, em roxo, de PANGIM (trAn
sito) e de MAPUQA (destino), ambos da_ 
tados «11-1-1872>. (Ex. n." 20-a, do Cat.). 

2." - Fragmento com selo de 20 rets, 
lie 1872. Inutiliza!<ao a pena, e com 0 ca
rimbo de barras <5> de MARGAO. Ao 
lado, 0 carimbo circular dessa localidade, 
datado de 22-4-1872; e alnda 0 de MA
PUQA (destino), datado de 23-3-1872. 
(Ex. n." 2o-b, do Cat.). 

A antec1pR!;Ao da entrada em servi!<o 
do 20 rets, tipo II, que estes carimbos da~ 
tados revelam, pode causar a;lguma es
tranheza, e 0 facto seria merecedor de es
clarecimento satisfat6r10, talvez nAo mui
to facil de obter e de concretlzar. Entre
tanto, poderemos aventar nma hlp6tese 
que julg.o plausivel. 

a) 0 20 rets do tipo I fol emitido em 
tr~s tlragens dlstintas e bem caracteriza
da:s, segundo HeN: 

- a primeira, serie completa dos va
lores, em 1 de Outubro de 1871; 

- a segunda, lsoladamente, em fim de 
1871 ou come!<O de 1872; 

- a terceira, novamente em serie 
completa, no come!<o de 1872. 

(Note-se 0 que no Cat. Anot., pag. 20, 
e Soplemento de 1955, se disse a respeito 
dos ex. 13-a, 14, e 14-a, que mostram te
rem os selos de 10 reis e 20 rets, do tipo 
I, ·em papel espesso, circulado antes de 
1872) . 

Os catalogos ligam habitualmente es
tas duas Ultimas emissoes, considerando 
apenas uma, na qual figuram os dois se- . 
los dlferentes do 20 rets. Parece mals ra
zoavel, e e msis explicita, a maneira de 
H. eN. 

b) 0 20 ret·s do tipo Ii foi an8.loga
mente emit1do pOI' tr';s vezes : 

- a primeira, serie completa dos va
bres, em 1872 (Janeiro a Malo); 

- a segunda, serie completa dos va
lores, em 1872 (Junho); 

- a terceira, isoladamente, em 1873 
(Janeiro). 

(Os meses sao os constantes da m()i
nografia de H. eN. e do catalogo S. Fer
reira, feita a inclusAo, quanto a primeira 
emissao, do' mh de Janeiro em que ja ha
via sido empregado 0 20 rets do tipo II). 

Assim se verifica que 0 sel0 de 20 reis, 
no curto prazo de quinze meses, fo!. objec
to de seis emlssoes diferentes, sendo tres 
de cada urn dos tipos I ell; e mals: que 
uma das emissOes de cada Upo apenas 
constou do selo de 20 rets, 0 que confirma 
o ja sabido, de que era este 0 selo de 
malor consumo; a Junta da Fazenda PU
blica deve, pois, ter-se vist!> em apuros 
para dele abastecer convenientemente to
das as esta!<oes, delega!<oes, etc., talvez 
ate pOI' falta de expel'l6nc1a no assUlito, e 
acanhada previsAo da:s necessidades do 
publico, que 'acudiu a utilizar 0 novo ser
vi!<o dos correios, em ritmo crescente. 
Daqui pode tel' resultado urn defeituoso 
c8.lculo das quantidades de cada valor a 
emitir; e, assim, tem-se a impressiio de 
que era sempre deficiente a tiragem do 
selo de 20 rets, que, pelo quese deduz, 
frequentemente se esgotava. 

POI' outro lado, tambem e de conside
rar, a par de possiveis fragiUdades de 01'
ganiza!<ao, alias compreensiv'eis, a limi
tada prepara!<ao tlicnica dos servi!<os in
cumbidos da fabrica!<Ao das estampllhas, 
a r espeito do que algumas refer';ncias se 
ftzeram no <Catalogo Anotado>. 

o certo e que, ainda nos preliminares 
da fabrica!<Ao dasemissoes do tipo I, mal 
a primeira salu para estreia do novo ser
vi!<o e adapta!<Ao do publico, entrou sem 
demol'a na fol'ja urn novo cunho, que fi
carla sendo 0 do tipo II. Nao tardaria a 
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Interessam-me selos novos de centena_ 
rios, UPU, flores· e animals. Procuro tam
bern outros selos novos da Europa, U.S. 
A. novos e usados, selo pOI' selo. Yvert, 
ZumsteLn ou Michel. Corr. em lngl';s, 
franc';s, alemao ou hlingaro. Dr. Franja 
Eman- Apatin, VI- Cetkovica 73, Jugus
lavia. 

SELOS - Compro, usados, vulgares, 
aos mllhares. Troco selos novos, Portu
gal e Ultramar. 

ERNESTO LOPES NUNES- R. D!as 
Ferreira, 54-A- Coimbra. 

Pagam-se bem os ·n."' 3 e 4 do cBole
tim do Clube Filatelico de Portugal>. Cor
respond';ncla para a Secretaria do Clube. 

Jose P. N. Aguiar - C.P. 2685-C
Luanda- Angola. Deseja correspondentes 
nas Provincias Ultramarinas, para tro
cas de selos usados. Procura troquistas 
em todo 0 mundo para permutas de selos 
desportivos e aereos. Dou Portugal e Ul
tramar novos ou usados. 

SELOS VULGARES 
DOS EST .. UNIDOS 
(avi~o e comemorativos) 

Quantidades, compro. Tambem 

recebo em pagamento de selos 

Portugal e Ultramar 

- / / 

A .. HORTA 
Rua dos Correeiros, 101-8.' 

Telef. 26692 

LISBOA 

Cambio sellos con todo el mundo. Can
Udad pOI' cantidad, 0 pOl" catalogo Yvert 
1955. Todos los envios certlflcados pOI' 
avion. Maxima seriedad. Conrado Vila 
Oubert - st. Clara, 52-2." - Monforte 
de Lemos (Lugo) Espafla. 

Rosa ColomeI' Orbat - Pulg 18. 
San FeIlu de Pallarols 
(Gerona) -Espafla. Deseo cambio 

con todo el mundo, base Yvert 1956. Es
pero recibir todas las ultimas series nue
vas de Portugal y Ultarmar. Quien me 
mande los sellos avion Ultramar Po·rtu
gues Com. Exposi!<ao Nova Iorque, dare 
doble de Espafla altos valores. Todos los 
envios cerUficados pOl' avion. Maxima 
serledade. 

Je cherche des timbres neufs, centenal
res, UPU, series de fJeul'S et d' animaux. 
Je m'lnteresse aussi aux autres timbres 
neufs d'Europe. U.S.A. neufs ou uses, pie
ce pour piece. Yvert, Zumstein, Michel. 
Correspondance: anglalse, fran!<ai se, alle
mande et hongroise. Dr. Franja Eman
Apatin, VI. Cetkovica 73, Yougoslavie. 

t DOS lelloes de selos da [asa Molder que se 
expressa a valoriza~ao 

dos selos que possuimos 

Temos grande .STOCK- de selos de 
Portugal, Ultramar e Deaportivol 

SIMPRE AS llLTIMAS HOVIDADES 

Albunl, Cet61ogo1 a tudo pera Flletalla 

Araba de eair a Listll de Ofertas n. 5 
ilustrada (Envia-se gratis) 

COIMBRA FILATELICA 
RUA DA SOFIA 3-1:; TELEFONE 4334 

COIMBRA PORTUGAL 

Selos .Se105 
Moedas Casa Molder Moedas 
Quedros Quadros 
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ANDNCIOS ECONOMICOS 
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255, 

Leixoes - Compra e troca. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 

FILATELIA MOTIVOS - Compra 
Venda - CAmbios. Deseja camblstas y 
corresp'Jnsales. c/ Moral 7 - Galdar (I. 
CANARIAS). . 

Desejo correspondentes nas ProviD
clas Ultramarinas. 

FERNANDO JORGE SILVA 
Rua Maria, n.· 65-1.· - LlSBOA - PORTUGAL 

David Lopes dos Santos--Rua de Be
lem, 48, 1.·, Esq., Llsbca. Troca Portugal 
e Ultrarn.ar, Europa e correlo aereo uni
versal. 

SELOS - grande vartedade de Portu
gal e Ultramar, e locals de Arnoy, Sin
-Klang, Tchonking, Formosa, Han-Kow, 
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local 
Posts. Tabacaria, Rua da Prata, 53 -
Llsboa. 

N"OMEROS DO BOLETIM 
Pagam-se bern 06 primeiros n(uneros 

deste Boletlm. Ofertas a Secretarla do 
Clube. 

TIMOR - PORTUGUESE TIMOR
Exchange relations wanted whole over I 
the world. I recleve U.P.U., sports, bota
nic, zooologie, religious and 1st. stamp's 
century. Give Portuguese Timor and other 
Portuguese countries. Yvert 1955. Write 
to: ADRIANO E. MARTINS- Dill. Por
tuguese· Timor. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!;ao 10$, 20$, D. Dims 10$, 20$, 
50$, por 17$50- BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.o..:Dt.o-Lisboa- (Portes 
registados extra). 

<Boletlm do Clube FllateUco de Por
tugal:t. Compro os n(uneros 3/ 4 desta re
vista. 

ANTONIO FRAGOSO - Rua Padua 
Correia, 327 - Vila Nova de Gala. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gues, troco por selos para a sua colec
!;ao, mediante mancolista. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA 

Ofere!;o series tematicas : sports, etc. 
comemorativos, avia!;ii.o, aerogramas Zep
pelins, de todos os palses. Desej'J series 
novas desde 1948, assim como novidades 
do Ultramar Portugues. Resposta ime
diata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou 
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Bir
mingham - Bruxelles. Belgique. 

TABACARIA FILATltLICA :-Calxa 
Postal 468-Benguela- Angola 

Acelta Representa!;oes, Consigna!;oes 
de Revistas, Jornals, Figurlnos, Jorna.is 
e Revistas desportivas e filatelicas, Ca
tRlogos, Agencias de Clubes de Fllate
lia, etc., etc. 

Troca, c'Jmpra, vende, atende man
colistas, e envia, mediante condi!;oes, no
vidades de Angola e outras Provo Ultr. 
Portug. Membro dos Clubes - Filatelico 
de Portugal, Internacional Filatelia, 
Alhambra (Espanha) S. Paulo (Brasil), 
etc., etc. 

!)fere!:f) selo aereo de Espanha, base, 
Yvert 193, Sanabria 221, Scott CB6, ga
rantido born, do qual existem apenas 
5.000 exemplares. Troco-o por series no
vas do seu pals. Ofere!;o 500 diferentes 
de Espanha por 9 d6lares, ou equivalen
te em series novas do. seu pals, ao valor 
facial. Troco 10 x 500 de Espanha contra 
todos os palses. Na'J. envio primeiro. 

Fernando J. Taramona, General San
jurjo 44, Madrid, Espanha. 

Vendo 200 selos diferentes de Fran!;a, 
por 45$00 ou equiv. Em CE.I. Cloup
B.P. 19- Le Havre (8.M.)- Fran!;a. 

Dou dGbro do valo.r selos usad'ls de 
Portugal e Ultramar, p')r series novas 
completas de flores e despe.rtos, por man
colista. JOTge Pereira-Avo Aeroporto, 
Late 88-1.·-Esq. - LISBOA - PORTU
GAL. 
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A ASSEMBLEIA GERAL PARA APRECIA({AO DO RELATORIO 
E DAS CONTAS DA GEREN CIA DE 1955, E ELEI({AO DOS 

CORP OS DIRECTIVOS PARA 1956 

No passado dia 7 de Mar!;o, pelas 
21,30 'horas, reaUzou-se, na sede do nosso 
Clube FilateUco de Po·rtugal, a Assem
blcla Geral para aprecia!;ao e vota!;l!.o do 
relat6rio e das contas da gerl!ncia de 
1955, publicados na integra no n(unero 
anterior deste Boletlm, e para elel!;ao dos 
corpos directivos para 1956. 

Presldiu ~ sr. Armando Lima, que, a 
melo da Assemblela, convidou 0 sr. Dr. 
Fernando Baptista da Sliva, vlce-presi
dente da Assembleia Geral, e que entre
tanto entrara na sal a, a ocupar a presi
dl!ncia, secretartado pelo Sr. Elislario Ta
vares Sampalo. 

Lida e aprovaiia a acta da Assembleia 
Geral anterior, e como ninguem qulsesse 
usar da palavra antes da ordem da noite, 
entrou-se nesta, e, dispensada a leitt:.l'd. 
do relat6rio e das contas da gerencla de 

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 
sua entrada em ac!;ao. C. George co
menta assim 0 caso: d sto e-nos ind1fe-
rente, 0 que nos interessa e ter 0 Goin
daz6 felto novo cunho logo a segulr ab 
primeiro. Qual serta a razao ? Provavel
mente por se ter gasto 0 primelro:.. E, di
zemos n6s, nao estaria ele antes a traba
Ihar dellberadamente no sentido de ace
lerar e aumentar 0 volume da fabrica!;!i.o, 
de modo a suprir, sem delongas, as faltas 
de selos, em especial do 20 rets? N1!.o Ihe 
teriam felto ver a urgl!ncta da sua en
trega na lmprensa ? 

o facto e que, enquanto se fabrica
vam ainda em chelo, ·digamos, os selos do 
Upo I, ja a lmprensa de Nova Goa teria 
a sua disposi!;!i.o 0 material necessario 
para fabricar a -amissao do tipo II, que 
provaveimente .se projectava iilstnbul·r 
em Malo. As circunst4ncias terlio levado 
It Junta da Fazenda a determlnar a exe
CU!;B.O imedlata da tlragem do selo de 20 
rels, com 0 fim de 0 envlar, no principio 

(Conlllnna na paigina 9) 

1955, foram tals iiocumentos aprovados 
por unanimidade, depois iie ter usado iia 
palavra 0 sr. Jose Manuel Leite Soares, 
a() qual deu explica!;oes 0 sr. Dr. Vascon
celos Carvalho. 

o sr. Presidente concedeu dez minu
tos para elabora!;ao das listas, procecien
do-se seguidamente as elei!;i5es dos cor
pos directivos do Clube, para 1956, as 
quais deram os seguintes resultaiios : 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Eduardo Cohen; Vice
-Presidente - Dr. Fernando Batista da 
Silva; Secretarios - Joaquim Feliciano 
Padrel e Armando Lima. 

DffiECQA.O 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
Major Francisco Cardos() Salgado, Te
nente-Coronel Godfroy de Abreu Lima, 
Alberto Armando Pereira, Eng.· Ant6nio 
Manuel Pina Serra, Fernando Jorge ~ 
Jesus Sliva e Jose Manuel Leite Soares. 

CONSELHO FISCAL 

Efectivos - Eng.· Aurelio Marcos Pe
reira, Brigadelro Jose iia Cunha Lamas. 
e Maj'lr Jose Jillio da SUva; Substltutos 
- Dr. Jose Ferreira Gomes iia Costa e 
Ant6mo Jose Valente. 

Ap6s ter dado conhecimento do resul
tado da elei!;ao, 0 sr. Presidente, Dr. Fer
nand') Batista iia Silva, proclamou os eIeI
t08, saudando-os e desejando-Ihes multas 
fellcidades. 

o sr. Dr. Va-sconcelos Carvalho propOs 
entao que flcasse exarado na acta urn 
voto de agradecimento aos srs. Dr. Fer
nando Batista da SUva e Armando Lima, 
pela forma criteriosa como tlnham dirt
gido os tra.balhos. 

o sr. Presldente agradeceu, e, porque 
ma1:s nenhum orador quissesse fazar uso 
da palavra, encerrou a Assemble1a. Geral, 
cerca das 23,30 horas. 
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, o '" FI LATELICO" 
ANASTACJO 

-Ora ate que enfim, que consegui en
contrar-te ! ... 

Pousei a chAvena de cafe, e pr:>cure1 
rec.onhecer a flgura e a voz de quem me 
tuteava tAo sem-cerimoniosamente, voz e 
figura que, se nA.o me pareciam familia
res, nl!.o me emm, de todo, desconhecidas. 
De repente, impeUdo por langinqua recor
da!;l!.o que logO' se finpara, levantei-me e 
grlte1 : 

- AnastAcio ! ... 
Cairnos nos ,bra!;os um do outro. Pois 

era verda4e ! 0 AnastAcio, a. velho Anas
tAcio, trtpeiro camarada d:>s bancos da 
escoia, e, mals tarde, das tertUlias -da 
«Brp.s11e1ra~, do Porto, parceiro da <Agua 
til'JUla A nora.> nas voltlnhas do Jardim 
de Passos ?y{anue1, a que abrigavam os 
«fUrts) dos n:>ssos 20 MOS, 0 amigo que 
ha perto de 30 anos eu nl!.o via, estava ali 
na minha frente, em carne e osso, mals 
c~e do que osso, com 0 aspecto gordu
cho dos homens balXOB que, ao atlngIrem 
a casa d09 50, nl!.o podem esconder os 
bons garfos que sil.o , ou, pelo men ~s, os 
bop.s garfos que fo.ram... Em cabelo, ou 
antes, 'sem chapeu - 0 AnastAcio estava 
mals calvo do que eu - sobra!;ando uma 
por!;l!.o de papelada, que logo pausou na 
cade1ra, 0 AnastAc10 ria, voltava a abra
gar-me, e dava mostras de, na verdade, 
estar contente por me ter encontrado. Eu 
nl!.o estava menos satlsfe1to, mas nada 
podia d!zer, mal refeito ainda da sur
presa. SentAmo-nos. 

E 0 Anastacio falou, falou durante 
muito tempo, contou-me, em retrospec
tlva cinematogrAfica, toda ou quase toda 
a sua Vida, deSde 'que, aiD,da novo, muito 
viajara pela Europa e America, para ir 
parar a Mo!;ambique, onde casara-e ca
sara bern, segundo consegui ler nas en
trelinhas da sua narratlva - ate que, ha. 
uns anos, pedida a ,sua transferaDc1a para 
Lisboa, aqui Be instalara, como empre
gado superior de um catego.rfzado Banco. 

-Levas servi!;o para fazer em casa ? 
perguntel. 

-NI!.o, que ide1a ! Por que dizes isso? 

POR ------1 

_ A_' _.J\_E_RT_O_ AR_ MAND ___ O_ P_ER_ EIRA \ 

- Vejo-te com tanta papelada ! ... 
- Sao revistas filatelicas ! 
la desmalando. Nl!.o podia ac.reditar 

na co'ineid~ncia. E inquirI, ansioso : 
- Nl!.o me digas que tambem es ... 
- Sim, meu caro, sou «fllateUco) ! 
- Queres dizer, filatel1sta! 
- Nao, nao! Sou multo mals mate-

Ileo, embora tambem seja filatellsta - se 
me delxarem, esta claro ! ... 

- Nl!.o percebo, homem! Explica-te! 
- Enti!.o al val, mas nao me inter-

rompas! l!l preciso que saibas que sou 
um verdadeiro doente da Filatella. Mas, 
mw do que 0 co.lecclonamento-que faltO 
com verdadeiro prazer - tenho-me dedi
cado, desde hA tempos, ao estudo filate
llco, por conduto da mais varIada litera
tura do genera, muito prlncipalmente das 
revistalS fllatel1cas dos pruses eujas lin
guas entendo. 

E 0 que principiara como simples eu
rloaidade, transf:>rmou-se, breve, numa 
a.nsla, para niio dizer numa s-fregu'dao, 
que parece ultrapassar as minhas possibi
Udades materials, sobretudo de tempo, 
porque asslno muitas publ1ca!;oes, porque 
lelo multos UVros, porque apMveitG todas 
as ('.portunldades para me instrulr e ter a 
certeza de que aprendo alguma coisa, em
bora As vezes chegue a convencer-me, 
pela vastidllo e complexldade da Filate
lla, de que, quanto mals lew, menos sel. 
Isto e uma Impressl!.o, bem entendido! 
Tenho gaato urn dinheirl!.o, meu caro, mas 
nao estou arrependido. Regressara, havia 
pouco, de LourenltO Marques, quando se 
1nauguroua «Lisboa 53), que foi para 
mim como que 0 complemento dlrecto da 
ora!;ao que havia come!;ad:> em MO!t&m
bique ... 

--'Desculpa interromper-te, mas devias 
prlncipiar por me dizer como e que nas
ceu em tI. essa paixllo filateUca ! 

BOLE"1'IM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL 

(Continua'iao dos numeros anteriores) 

Depois de ter frequentado a Academia 
de Belas Artes, onde foi discipulo, na 
aula de gravura em madeira, de seu tia 
Joiio Pedroso, partiu para Paris, apenas 
com dezoito anos de idade, e ali recebeu 
li!;oes do celebre Laplant, tambem gra
vad'Jr em madeIra. 

Colaborou depois com 0 famoso Gus 
tavo Dore na iJustra!;ao das edi!;oes mo
numentals dos livros G:I BIas de Santi
Ib,a.na., D. Quixote de la Mancha, e outros. 

Entretanto, entregava-se ao. estudo 
da gravura em talhe-doce. 

De regresso a Portugal, desenvolveu 
aqui uma prodigIosa actlvidade, quer co
mo ilustrador de diferentes revistas e es
pec.almente do Ocidente, on de publicou 
magnificas gravuras em madeira; quer 
regendo, durante sete anos, uma das au
las nocturnas da Academia de Belas Ar
tes; quer alnda na execu!;ao de inumeros 
desenhos e gravuras para titulos de Es
tado e dlversos valores flduciarios. 

A sua actividade tornou-se, porem, 
mals notAvel, no exercicio das suas fun
!;oes artlsticas no Banco de Portugal, 
onde velo a atlngIr 0 lugar de director 
tecnico dos servl!;os de estamparia. Em 
1940, quand:> da celebre burla do Ango.Ia 
e Metr6pole, Armando Pedroso fa,l a Lon
dres, na qualidade de perito do meSlllo 
Banco. 

Fez varias viagens de estudo a Fran
!;a e Inglaterra. 

• • • 
Nllo foi grande, infelizmente, a acti

vldade fllatel1ca do notavel gravad'Jr Ar
mando Pedroso; e pena e, porque multo 
terIa ganho 0 selo postal portugu~s com 
mals larga ~olabora!;l!.o do consagrado 
artista neste ramo de actlvldade. 

Gravou () cunho em alto do selo da 
emIssA.o de 1915-1925 com a legenda Pa
ra os Pobres, cuja, desenho original foi do 
professor Pedro Guedes; e colab:>rou com 
seu afllhado Renato de Araujo, na gra
vura, em talhe-doce, de tr~s dos quatro 
cunhos de que se c~mpunha a esplfuldlda 
emissl!.o come1llorativa. dos Centenarios 
da ~ao e Resta.1lra!;ito de Portugal 

posl,ais 
POR 

GODOFREDO FERREl RA 

- 1940. Esses tr~s cunhos sao os dos se
los das taxas de: $10 e $80 (ExpoSi~ 
(10 mundo paTtugu~&-1940), $25 e 1$00 
(Era das descobertas), e $40 e 1$75 (D. 
Afonso Henriques). 

RENATO CANTOS DE SOUSA 
ARAUJO 

1910-1950 
Filho de Augusto Candido de Sousa 

Junior e de Isaura Alice Penha e Cantos 
de Sousa Araujo, nasceu em Lisboa, fre
gues:a de Belem, a 14 de Novembro de 
1910, e faleceu na :(Ilesma cldade, a 14 de 
Mar!;:> de 1950. 

Frequentou a Escola Nacional de Be
las Artes e () curso nocturno da Socie
dade Nacional de Belas Artes, onde rece
beu li!;oes dos professores Pedro Guedes, 
em desenho, MArio, Santos, em pintura, 
Leopoldo de Almeida, em modelo vivo, e 
Armand:> Pedroso, ,em gravura. 

Cursando ainda as aulas nocturnas da 
Sociedade Naclonal de Belas Artes, ini
clou em 1927 a aprendizagem de gravura 
e estampagem em talhe-d -ce nas of Ie mas 
da fIrma Bordalo Pinheiro, Lda., Gnde, 
pelo decorrer do tempo, atingIu 0 lugar 
de encarregado dos Servi!;OB de gravura. 

(CONTINUA) 

A MELHOR REYISTA flLATUICA 00 MUNDO 

IL COLEZIONIST A . 
IlALlA FILATELICA 

DIRETIORE: GIULIO BOLAFFI 

Assinatura: PORTUGAL 
12 N"OMEROS, 75$00 

Agente--ALBERTO ARMANDO 
PEREffiA 

Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13 

LISBOA 
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SOLlCITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos varios filatelistas que 
pretendem relacionar-se com colecciona
dores portugueses, entre eles : 

WIEDMAN STAMP COMPANY -
1616 Redfield Street - La Crosse, Wis
c')n::in - U. S. A , 

FLORENTINO DIAZ BLAZQUEZ -
Conde D. Ram6n, 6 - Salamanca - Es
panha. 

MASTALERZ ROMAN - ul. Sien
keiwicza 64/15 - Kielce - Pol6nia. 

BARTULEC PAULO - Stonava 100 
- Silez!o - Checoslovaquia. 

LUIS ARROYO CODA - Apartado 
de Correos, 24 - Malaga- Espanha. 

LEIF J. PETTERSSON - G: a Gar
aesvagen 20 A- Kungalv- Suecia. 

JOSlil LUIS BRAVO - Calle Siervas 
de Jesus, 13-Haro- Logrono--Espanha. 

JORGE A. CAMINDA - Raws:>n -
Chubut- Argentina. 

N. S. HUFNELL--301 Westhire Road 
- Baltimore, 29, Md.- U. S. A. 

JOSlil N. CARRION- Apartado, 10126 
- Madrid- Espanha. 

JERZY JAROSINSKI- ul. Swardidu 
- Ludowej, 15- Kielce- PoI6nla. 

.......................................................... 
12 paSSaROS m~)1anOS 

LlNDAMENTE COLORIDOS 

Modelos em barr~. Uma rara 
curtosldade da India, que agra
dara a toda a gente. Se nlio agra
dar, devolve-se 0 dinheiro. Prello 
$1.00 (um d61ar), porte e regIsto 
incluidos. 

S. B. MUSHTAQ, 61 Sadar 'Ba
zar, MEERUT. (INDIA) 

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

ALGER INA 
Phl1at~1i~te9 • . . 

Collectlonneura . .. 
Ecbanglstes .•. 

Llsez et faites Ilro 

.ALG1!:RINA. 
boletln d' information qui vous tlen
d, a ao cour .. nt de l'actuullt~ phllat~
lIque, maxlmaphile et marcophlle en 
AJg~rie. 

Renaelgnements . ur almpl~ demandeo 
Jolndre 1 coupon-r~ponse pour envoi. 

Toute correspondance dolt litre lIbel-
16e et adress~e A : 

ALGERIHA 
Directi,'n & Administration 

M. CHAPTAl Edmond 
HOpltal Civil 

ORAN 

(Algt\rie - Afrique du Nord) 

ZOLLEY JOZSEF- V. Kossuth L. U ... ---------------.... 
13. I. 12- Budapest- Hungria. 

Estes enderegos slio prestados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
nos sa parte. 

These addresses are given withouth 
engagement nor responsability our part. 

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

ASSISTA AOS LEILCES DA 

CASA MOLDER 
TosviECAS 

I~ Dezem brol 4S- .1' 
LIS BOA 
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- Foi quando tive os «bicos de papa
gaio:.. 

- 0 qu/!, -estiveste doente ? 
- Nao', homem! Foi em Lourengo 

Marques, quando recebi urna grande en
comenda de Luanda, com os primelros 
selos de 50 angolares, da serte «aves:. , de 
Angola! Que bonitos papagal')s, que bem 
desenhados, que selos mals atraentes! E 
assim comecel' Aquilo foi 0 «coup de fou
dre:.! ('~ 

Nem eu sei explicar! Tomou tal in
cremento esta paixAo, que, dentro em 
pouco, afora as meus afazeres profissio
nals, s6 m-e preocupava com os 'selos e 
com 0 seu estudo: exposigoes fllatelicas, 
IIvros filatelicos, revistBis filatelicas - e 
aqui esta. por que eu me «adjectivel:., 
considerando-me cfilatellco:., mals do que 
propriamente filatelista, embora tambem 
nao delxe de 0 ser, creio eu, p!lrque sou 
tambem coleccionador. E nem calculas 0 
prazer que slnto, por ter aprendldo, e es
tar aprenden(lo, com os Grandes da Fila.
telia, comG distinguir os 7 cunhos dife
rentes, que se conhecem, dos selos de 5 
reis, de D. Pedro V; por ja. saber apreciar 
os trabalhos dos mestres gravadores fran
ceses Decaris, Gandon, etc., ou a pedel
gao heraIdica de Robert Louis, nos ho
diernos selos da Franga; por nao ignorar 
que 0 selo «Postmaster:., de Alexandria, 
de 5 c, sobre envel!lpe, parte do lelilio que 
o Balasse, de Bruxelas, val realizar de 27 
a 31 de Margo corrente, (.) e 0 selo con
slderado n.O 6, dos sete exemplares que se 
conhecem, e que chegcu, de 1846, desde 
o seu primeiro proprietario, Edward S. 
Leadbeater, que foi quem recebeu a car
ta, ate aos nossos dias, passando pelos 
filatelistas Henry G. Lapham e Consul 
Norbert Klep van Velthoven; nlio imagl
nas, dizla-te eu, a satisfaglio imensa de 
p!lder dlstinguir os «woodblooks:. triangu
lares do Cabo da Boa Esperanga, 0 selo· 
de 1 franco «Vervelle:., das primeiras 
emissoes da Franga, e conhecer 6 valor 
dos «Trinacrias:. e dos «Cruzes de Sa
bola:., de que 0 italiano Glaquill-Ferrlnl e 
o portugu/!s Dr. Freitas Simoes expuse
ram tao maravilhosos exemplares na 
<Lisboa 53:. . Etc., etc., etc.!... lsto slio al
guns exemplos do multo que a Fllatelia 
tem de belo, para gozo dos que quiserem 
deleltar-se com tal beleza. Na!l ha pal8!
vras que possam traduzlr com preci3ao e 
propriedade toda a gama de agradavels 
sensagoes de que 0 meu esp[rtto e devedor 
a literatura fUatelica. Sao hordzontes sem 

fim, em que se sente que os conheclmen" 
tos recebidas sao de grande valia, mas 
em que se apercebe igualmente, que, por 
muito vaJiosos que sejam, constituem, afi
nal, part[culas [nf.imas do muito qUe ha 
para receber. E talvez esteja al urn dos 
motivos da grande forQa da Fllatelia, E 
agora, se me das licenga, sao horas de ir 
para 0 emprego ! 

- Estou banzado, caro Anastacio ! Is
BO e que e sabedorla! Isso e que e veI-
bosidade! 

-- Verbosidade, talvez! Sabedoria, 
naOl! Porque, em Filatelia, tal como ago
ra mesmo te disse, por multo que se es
tude, ha sempre multo mals para apren
der! Adeusinho, que vem a[ 0 carro !. .. 

- Mas, afi.nal, nlio chegaste a dizer--
-me 0 que coleccionas ! 

E 0 Anastacio, ja no estribo do e16c
trico, voltou a cabega e gritou-me : 

- TEMATICAS! 
Tive uma «tintura) , como diria a eau

dasa Marla Matos. Mas estava radiante, 
e nem cabia em mim de contente. Este 
Anastacio tinha sldo um verdadeiro acha
do. ConversBldor, instru[do, estudioso, e, 
alnda por cima - tema.tico ! ... 

Ou me engano multo>, ou vamos ter 
pano para mangas ! ... 

(') 

(2) 

o Anast6cio. que nos tempos da escola 
era urn «barra) em frances e ingles. e sem
pre figurava no «banco dos sabich5es), am
pragava com fraquencia frases ou locuc;5es 
astrangai ras. Palos vistos. neo perdau 0 vl-

. I 
CIO " " 

Esta «convarsa) davia tar saldo no numa
ro anterior. Como tal neo f oi posslvel. 
quando asta Bolatim for publicado. j6 0 

laileo Bol aS5E~ sa deva tar raal izado h6 al
guns dios OU algumas samanas. N. do E. 

7Ca:zJ~s ~ulHa ~se"l"a 
(Contin~ da pAglua 2) 

logros que constantemerite Ihes slio ar
mados ?! 

No pouco que escravo, julgo que, mes
mo sem ter enumerado todos ')s meritos 
do sr. ' Castro Brandil.o, terei dito 0 bas
tante para demonstrar, se isso era ne
cessario, que a sua eacolha representou 
uma justa consagragao de merec1mento, 
e, para mim, a mals honrosa e apetecida 
companhia na posse de tlio valioso ga
lardlio. 
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Notas & 
, . 

comentarlOS filatelicos 
MINISTRO DO EGIPTO 

I..!a .u... 
Promovido a Embaixador na Turquia, 

deixou recentemente Portugal <l anteri ~r 
Mlnistro do Egipto em Disboa, Sr. H. 
Spabe, diplomata de altas qualidades, 
que tao vivas simp atlas conquistou entre 
n6s, e que pelos dir!gentes da filatelia 
portuguesa exteriorizou sempre uma c-n
sidera!ti!./) que nos e grato salientar aqu1. 

Em sua substltui!ti!.o, acaba de apre
sentar credenciais ao Sr. Presidente da 
Republica 0 novo Ministro, Sr. Hassan 
S<lliman EI Hakin, a quem apresentamos 
cordials saudR!toes, do mesmo modo que 
aos Srs. Gamal NaguHe e NagaI, respec
tlvamente secretari~ e adido, e a todos 
os demals dIstintos funcionarios da Le
ga!tlio do Egipto, que sempre nos cumu
laram de gentlllssimas aten!toes. 

EXPOSIQAO DO SEMINARIO 
DE ALMADA 

No Seminario de Almada, realizou-se 
uma exposl!til.o filatellca que, ate prec1-
samente por ser de prlnclpi8.)1tes, semi
naristas d'Js 12 acs 16 anos, merece ser 
apontada e aplaudida. Patroclnada pelo 
Clube FHateIico de Portugal e pelo seu 
presldente, Sr. Dr. V~concelos Carva
lho,esta magnlf.ca manifesta!ti!.o fHate
Hca reuniu nada menos do que 26 exposi
wres, a tod'Js os quais 0 nosS{) Clube ofe
receu vallosos premtos em material fl
latelico. Fcra de concurso, aquele Dr. 
Vasconcelos Carvalho expOs algumas de
zenas de folhas. da sua colec!ti!.o· do Va
ticano. 

EXPOSIQAO FILATELICA 
DO BARREIRO 

Estao a Intensificar-se os trabalhos 
preparat6rios da Exposi!tao Fil~telica do 
Distrito de Setubal, a realizar no Bar
reiro, nasede dos <Franceses:., de 12 a 
20 de Maio proximo, e a qual conta com 
o patroclni.'J do nosso Clube Filatelico de 
Portugal. 

MORAIS CABRAL 
Morais Cabral, recentemente falecldo, 

era entusiastico filatellsta, e s6clo e fre
quentador asslduo deste Clube FilateHeo 
de Portugal. Por m'Jtivo do seu faleci
mento, aqui expressamos sentidos pesa
mes a seus F'llhos, e em especial ao dis
tlnto jornallsta Morais Cabral, redactor 
do <Diario de Noticias:.. 

ENG. MARCOS PEREIRA 
o Eng. Aurelio Marcos Pereira e dos 

s6cios mals antigos do n('sso Clube, e, 
sein duvida, dos maiores e mais distintos 
fUatellstas portugueses, 

Direct'Jr Geral adjunto do Mlnisterio 
da Economla, com altos servi!tos presta
dos em varios problemas dos req>ectlvos 
servi!tos, como, designadamente, no Gre
mIo d'Js Exp-rtadores de Frutas de Vila 
Franca de Xira, 0 Eng. AureHo Marcos 
Pereira fol presldente da Direc!ti!.o do 
nosso Clube, fol director deste Boletim, 
do qual e alnda urn dos mats vall"s·'),S co
labo·radores, e e delegado do Clube Fila
tellco de Mo!tamblque ii Federa!tao Por
tuguesa de F'llatella, para cuja D!rec!ti!.o, 
multo justamente, acaba de ser eleiw. 

Com? cldadi!.'), como funclonario, co
mo fHatelista, - 0 Eng. Aurelio Marcos 
Pereira e daqueles raros Indivlduos que 
tem 0 condao de ser tao superlores, 
como m-dest?s. Ded!cando-Ihe esta meia 
diiz1a de Hnhas, sentimos niio ser capa
zes de exprlmir aqui a simpatla de que ele 
goza nestas salas, que frequenta sema
nalmente. 

HUGO FRACCAROLI 
De Nova I?rque, da FIPEX, em cujo 

jurI representara 0 Brasil, e decerto com 
o brilhantismo costurnado, vira a Lisboa, 
com demora de alguns dias, antes de uma 
larga digreEsI!.o pela Eur-pa, em campa
nhla de sua Esposa e Filha, a nosso que
rido cons6cio e Amigo Hug~ Fraccaroli, 
indubitiivelmente urn dos maiores e mais 
sabedores fUatelistas brasileiros, e diri
gente fllateHco de prestigio lnternacio
nal. 

Cumprimentando efectu'lsamente Hu
go Fraccaroli, fazemos ardentes votos 
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1956 fll~nll~~ 
5/12 Mlrco Chile Valparaiso Exposi'iao Internecionel 

28 IbJ6 Mlia Esfados Unldos Nova lorque Fipex 1966 

Ing/aferra Londres Stempex 7114 Milo 

11/24 Mlio 

21/27 Ilio 

15t17 Juaho 

12/14 Juih. 

7/15 Julbo 

Fran~a 

Jugoslavia 

Angers 

Zagreb 

Exposi'iao Necionlll e Congresso Fllderlll 

Jufix 111-3.· Exposi'iao Fililtelicil Jugosiavil 

Esfados Unldos Defroit (Mitb) Topax 1966 

Flnlilndla He/slnquia Congresso dll F. I. P. 

Finllindia He/s/nquia Finlandill 66 

Liechtenstein Vaduz Exposi'iao Nllcionlll 15/16 Igosla 

Oatm Austria Viena Wien 1966 - Exposi'iao Fililtelicil de Correio 
Aereo 

6/8 Dutubro /lalla Salsomaggiorl Milnifestilliona Filatelicha Internllltionilli 

Informoc5es do FederoCao Internacionol 
de Filatelia (F .. I.. P .. ) 

ADMISSOES sera representada pelo Filatellst Kulubu, 
de Istambul. 

No Congresso de Estocolmo, as candi
daturas do SalTe e da Turquia foram 
aprovadas por unanlmidade. 

CONGRESSO DE 1956 

A Turquia, que nao tem F~dera!tii.o, 

o pr6ximo Congresso da F.I.P. tera 
lugar em Helslnquia (FinHl.ndia), nos 
dIas 12 a 14 de Julho. 

cSelorS vendidorS para c:!ftilatelia, norS S. I. R. 

Setembro de 1954 .................... .. ............................ . 
:. :. 1955 .......... .. ........ .... .. .. ...................... . 

Outubro de 1954 ........ .... .................... .. .................. .. 
:. :.1955 .................... .. .... .. ...... .................. .. 

Novembro de 1954 ..... .. .......... .... .................... .. .. .. .. .. 
:. :. 1955 .... .. . .. .... ........ .. ...... ............ .. ...... .. 

Janeiro a Novembro de 1954 ...... .. .. , ........................ . 
:. :. :. :. 1955 .... .. ............................ .. 

QUllntidlldes 

101.095 
181.230 
543.211 

82.766 
244.436 
68.891 

1.409.324 
2.175.608 

Valor 

137.297$59 
346.324$99 
655.984$50 
152.181$58 
399.431$05 
112.266$99 

2.185.772$02 
2.709.711$16 
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L EG I SLA~AO 

De ~ortugal 
PORTUGAL 

PORTARIA N_· 15.800 

25 do Marc;;o de 1956 

Determina : 

a) Que sejam retirados da c!rcula
giio os valores postais das seguintes emis
soes e ta.'Cas : 
Selos correio aereo, 1935-1940, de 1$50, 

1$75, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 
15$00, 20$00 e 50$00, e sobrescritos de 
3$50. 

Selos encomendas, 1936, de $50, 1$00, 
1$50, 2$00, 2$50, 4$50, 5$00 e 10$00. 
b) Que os selos indlcados na pre

sente portaria deixem de ter validade no 
prazo de trl!s meses, a con tar desta datai 

c) Que os mesmos selos po·,ssam ser 
trocados por outros em circulagao nas es_ 
l agoes dos correios, telegrafos e telefo
nes do Terreiro do Pa!lO, urbana de Us
boa, e de Batalha, urbana do Porto, ou 
nas tesourarias da Fazenda Publica das 
outras localidades·, dentro do prazo de 
seis meses, tambem a contar desta data. 

PORTARIA N." 15.806 

27 de Mllrc;;o de 1956 

Manda: 

a) Que sejam retirados da circula
gila 05 Valores postals das seguintes emis
soes e taxas : 
Selos comemorativos da chegada de S . 

Martinho de Dume iL Penfnsula, de 
1$00 e 3$50. 

Selos comemorativ03 da homenagem a 
Gullherme Gomes Fernandes, de 1$00 
e 2$30. 

Selos comemo·rativas do 50.0 aniversarb 
da Fundag8.o do Autom6vel Clube de 
Portugal, de 1$00 e 3$50. 

Selos comemorativos do 5.0 centenario 
d:J nascimento da princesa Santa Joa
na, de 1$00 e 3$50. 

Selos comemorativos do centenario do 
primeiro selo postal portugues, de $50, 
1$00, 1$40, 2$30, 3$50, 4$50, 5$00 e 
20$00. 

b) Que as selas indicadJs na presen
te portal'ia deixam de ter validade no 
prazo de trlls meses, a con tar desta data. 

a) Que os mesmos selos possam ser 
trocados por outros em circulagao, nas 
esta goes dos correios, telegrafos e telefo
nes do Terreiro do Pago·, urbana de Lis
boa, de Batalha , urbana do Porto, ou 
nos tesourarias da Fazenda Publica das 
outras localidades, dentro do prazo de 
seis meses, tambem a contar desta data. 

• 
Cronica de novidades 

InforDn&9oes recebldas directannente 
das Adminlstra!(3es Postais: 

ESPANHA 
Selo para correspondencia urgente 
1.0 dia de circulagao- 12 de Fevereiro 

de 1956. 
Denteado 13. 
2 pesetas - vermelho - tiragem iU

mitada. 
Desenho de J . Alvarez Gamez. 
Selo para corr.espondencia urgente 

especial 
1.0 dia de circulagii.o - 12 de Feverelro 

de 1956. 
Denteado 13. 
4 pesetas - vermelho com fundo. ne

gro - tiragem Ilimitada. 
Desenho de Teodoro Mieiano. 

ClUB€ fllatellco 
t>€ mO<;amBlqU€ 

CAIXA POSTAL 720 
LOURENQO MARQUES 

Clube de eoleccionadores para 
coleccionadores 

56cios efectivos, 20$00 mensllis 
56cios correspondentes, 60$00 onuois 
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_. 
porque esta sua nova visita ao nosso pais 
resulte benefica para a intensificagao do, 
tao necessaria, interc!l.mbio filatelico lu
so-braslleiro. 

«MERCADO FILATELICO» 
Do «Mercado Filatelico>, do Porto, re

cebemos a gentiHssima oferta de um 
exemplar de «Cunhos dos ,selos de D. 
Lu[s I, Fita curva e Fita direita (1869-
-1875», da autoria de A. de Castro Bran
dl!.o. Agradecendo a oferta do «Mercado 
Fllatelico>, e a carta de Artur de Vas
concelos, que a accmpanhou, com indica
!loes bibillogr8.:flcas sobre A. de Castro 
Brandao, - aproveitamos para gostosa
mente anunciar para breve urna 2." edi
!lao de eVariedades dos seloa de tipo Ce
res e Lus[adas>, do mesmo autor. 

EXPOSIQAO RELAMP AGO DE 
SELOS BRASILEIROS 

o CluOe Filatelico de Portugal val 
realizar muito brevemente, nas suas sa
las, a primeira de uma serie de exposi
!loes-relll.mpago. Reunira uma apreclavel 
selecgao de selos novos, e de cartas e so
brescritos brasileiros, e a sua inaugura
!laO, em data que oportunamente se co
municara aos associados, tera a presenga 
de altas individualidades oficials e fila
telicas. 

CATALOGOS SIMoES FERREI
RA E ELADIO DE SANTOS 

Uma notavel aglomeragl!.o de original, 
que felizmente nos permitiu passar 0 nos-

so Boletim a mensal, tern-nos obrigado 
a deixar de nlimero para nlimero as re
ferencias criticas a cs catalogos portu
gueses de Eladio de Santos e de Simoes 
Ferreira, do que pedimos muita desculpa, 
e tanto aos respectivo,s editores, como aos 
nossos prezados leit'Jres. 

Tal atraza e ja agora tlto grande, que 
melhor nos parece dizer apenas que am
bos os referidos catalogos, nas suas edi
!toes de 1956, mantl!m as suas anteriores 
caracten sticas, mas com melh'lrias sen
s[veis, que fazem deles valiosos elemen
tos de consulta e de estudo, ind!spensa
veis a t r dos os coleccionadores de Portu
gal e Ultramar, e nl!.o apenas um deles, 
mas ambos os referidos catalogos, que 
bem ficam urn ao lado do outro, em 00-
das as no·ssas bibUotecas filatelicas. E 
isto sem qualquer intuito de reclame, pois 
quer 0 catalogo Simoes Ferreira, quer 0 
Eladio de Santos, encontram-se quase 
completamente esgotados, f 0 que aflnal 
constitui 0 seu melhor el- gio, e tambem 
a prova da expanslto da Fllateila em Por
tugal. 

Os Sl!.los nat-ioos ~a iJn~ia 

~Continua!:iio da pl\gina 5) 

de Janeiro, para as localidades onde a sua 
falta mala se fazia sentir. E nl!.o repugna 
conjecturar que esta tiragem, aparente
mente extempora.nea, haja sido iniclada e 
levada a cabo, antes mesmo da fabriea
gao da terceira emislto do tipa I, para a 
qual se indica 0 final de 1871 e eomeQo 
de 1872. 0 andamento desta, naQ devera 
ter sido senslvelmente entravado pela en
trada na oficina de novo cunho, para uma 
tiragem antecipada e, porventura, urn 
tanto restricta, do selo de 20 rels. . 

Seja como for. A verdade, incontro
versa, e que 0 seb de 20 reis do tipo· TI, 
circulou no mils de Janeiro de 1872. 

• 
Dizia C. George que «estes primitiv~s 

selos da India Portuguesa sempre tl!m 
tldo algo de misterioso>. Creio que eles 
continuam a ser uma aliciante eaixa de 
surpresas, mantendo bern viva a euriosi
dade de quem por eles alguma vez se in
teressou. 

VITORINO GODINHO 
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uLTIMA HORA 

A e;rpo8ira.o-reLampago 

de 8eLo8 brasiLeiro8 

Em complemento do eco publi
cado na pagina anterior, podenws 
ainda aCt'escentar que a p'rimei,ta 
exposit;ao-relampago organizada pe
lo Clube Filatelico de Portugal, 
nas suas salas, sera inaugurada no 
dia 12 de Maio proximo, pelas 21,,'30 
horas, durante uma recep~ao of ere
cida pelo Clube ao eminente filate
lista, Hugo Fraccaroli, que, como 
noutro eco da mesm.a sec~iio se diz, 
chegara na vespera a Lisboa, vindo 
de Nova Iorque, de assistir a Fl· 
PEX. 

Por nwtivos obvios, aquela, 'f'€,
cepgiio sera por convites, mas a e;. ·
'lJosi~ao estara patente ao publico 
no dia seguinte, dia 13, domingo. 

Esta .exposi~ao-relampago, pam 
cuja inarugwrta~ao vai ser convidaclo 

o ilustre Embaixador do B'rasil, S'r. 
Dr. Heitor Lyra, nosso eminente 
consocio, constara de cerca de dUlLS 
dezenas de quadros com selos clas
sicos brasileiros, grandes blocos, 
variedades e ert·os, tudo em selos 
novos, gomados e perfeitos, cartets 
prefilatelicas, sobrescritos com se
los classicos, sobrescritos com ca
'f'imbos de 1,° Diu e comemorativos, 
dos mais antigos, etc. 

Quanto a Hugo Fraccaroli, esta 
sendo organizado 0 programa pant 

os cinco diets da sua estadia em Por

t'ugal, 0 qual compreendera um 
banquete oferecido pelos filatelis

tas portugueses, no «Restaurante 
N egresco», e para 0 qual se rece
bem insc'ri~oes net sede do Clube. 
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Informocoes do ~~FIPCO" 
(FEDERA<;AO INTERNACIONAL DE FILATELIA CONSTRUCTIVA) 

EINDHOVEN (Holanda) :-07.° Con
gresso anual da FIPCO reaJ,izar-se-a de 
31 de Agosto a 3 de Setembro de 1956, 
numa localidade holandesa, que alnda 
nao esta fixada. A sec!tao holandesa da 
FIPCO esta fazendo todos os preparati
vos para uma perfeita organiza!tao deste 
Congresso. 

SARREBRUECK : -0 6.° Congresso, 
que se realizou em Strasbourg, decidiu 
organizar urn Dia Internacional da Fila
telia Constructiva, que, pela primeira vez, 
se efectuara no dia 2 de Setembro de 
1956. 

DIJON (Fran!<a) :-0 professor Oli
vier, presidente da FIPCO, reallzou uma 
conferencia no dia 11 de Mar!to 1956, 
em Dijon, sobre «0 desenvolvimento ac
tual da Fllatelia- a filatelia constructiva 
e a tinica filatella dos jovens:. . 

LUXEMBURGO:-A convite da Phil
colux, 0 Sr. Walz, Secretario Geral da 
FIPCO, pronunciara uma conferencia em 
Maio de 1956, diante dos membros da 
Sec !tao luxemburguesa, no:> Hotel Moli
tor, sobre 0 tema: «E:ldstencia, m odo de 
expressao, e organiza!tao da filatelia 
constructiva:. . 

HAIFA (IsTael) :-De 26 a 28 de Ja
neiro pr6ximo passado, efectuou-se, no 
«Gordon Culture House:. , a primeira ex
posi!tiio de filatelia constructiva, em Is
rael, dedicada a especialidade «Natureza 
e Agricultura:. . 

MELBOUURNE (Austnllia) :- A ex
posi!t!io OLYMPEX, que a Victorian Fl
latelic Association esta preparando, e 
consagrada aos Jogos Olimpicos, e rea
lizar-se- a de 12 a 14 de Novembro 1956, 
por ocasiiib das Olimpiadas. Como repre
sent ante dos coleccionadores desportivos 
europeus, foi convitdado 0 jornalista sui!to 
A. Wehrle, de Zurich. 

MADRID :-Entre 23 de Maio e 25 de 
Junho 1956, realiza-se em Madrid uma 
exposi!t!io de filatelia constructiva, espe
cialmente dedicada a agricultura e a bo
tanica, no quadro da Feria Internacional 
de Campos. 

HAMBURBO:-O grupo hamburgues 
da sec!tao alema da FIPCO teve a sua 
assembleia anual no dia 29 de Fevereiro 
1956. Com 2 anos de existencia, este agru-

pamento ja obteve resultados muito in
teressantes, e urn sensivel aumento do 
ntunero dos seus adeptos. 

o t.tlt&tlittJ ltlilatJ Caspat't 

isto 
rendeLL 

, 
254.699 d6larecS, 

de 
CONTOS 

e, cerca 
6.800 

No terceiro leilao da fabulosa colec
!tao Caspary. que a firma H. R. Harmer, 
Inc., levou a efeito nos dias 5, 6 e 7 de 
Mar!to corrente, os selo·s leiloados, 4:Post
master» Pr~vis6rios dos Estados Confe
derados, atingiram a fantastica soma de 
234.699 d6lares. 

Mals uma vez, a sala Trianon, do Ho
tel Ambassador, foi teatro· de seria dis
puta pela posse de autenticas j cias da 
filatelia americana. 0 comprador ma
ximo, tal como' no primeiro leilao, foi 
a firma Raymond H. Weil C.o, de Nova 
Orleans, que adquiriu 104.587 d6lares de 
selos, seguido por Jack Molesworth, de 
Boston, que comprou 37.357 d6lares, e 
por Ezra D. Cole, de Nyack, que comprou 
26.732,15. 

Tal como nos le110es anteriores dos se
los Caspary, a perfei!tao da pe!ta fHate
lica so brepos-se a raridade, como 0 de
monstra a venda de dois sobrescritos com 
selos Grove Hill, os quais mal'cam 6.000 
d6Iares cada, de catalogo. 0 primeiro ti
nha urn bonito selo com carimbo que s6 
o atingia em parte, 0 restante visivel no 
belo sobrescrito. Atingiu o· pre!to de 7.000 
d61ares, e foi comprado pela referida fir
ma Weill C.o. 0 segundo sobrescrito, ja 
mais «gasb:., e com selo cancelado a 
pena, obteve, do mesmo comprador, 2.1500 
d6lares. 

A verba mais alta foi a de 14.000 do.
lares (405 contos), paga pela casa Weill 
C.O, por urn par de selos Livingston sobre 
envelope, considerada pe!;a tinica. 
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
BALANCETE DO ANO DE 1955 

RECEITA 

Saldo do ano de 1954............ 172$90 
Cotas do Clube Filatelico de 

Portugal ...................... (a) 992$00 
Cotas do Clube Internacional 

de Filatelia .................. (b) 750$00 
Cotas do Nucleo Filatelico de 

Angra .............................. 150$00 
Donativo do Clube Fllatelic:> 

de Mogambique ....... . . . . . (c) 1.000$00 
Venda de folhas e plaquetes 

(Dia do Selo) ..... . . . .. . ...... . 3.559$20 
Venda de bilhetes-postals (Reis 

da 1.' Dinastia) ....... . .. ... . . , 360$00 

TOTAL ............... ... .. .. . 6.984$10 

(/I) Inclui /I cot/l de Dezembro de 1954 (117$) 
recebida em Janeiro de 1955. Nao se re
ceberam as cotas de Novembro e De
zembro de 1955 (175$00) ate 31-XII-1955. 

DESPESA 

Gravura, f 'llhas e plaquetes do 
Dia do Selo .................... . 

Selos para folhas do Dia de 
Selo .... ............................ . 

Despesa da ExposIgao de Lei-
ria (Dia do SelOo) ........... . 

Cota de Federation Internatio-
nale de Phllatelie .............. . 

Bilhetes-postals (Reis da 1.' 
Dinastia) . .... ............... •..... 

Selos para bilhetes - postais 
(Reis da I ." Dinastia) ..... . 

Taxis e telefonemas para dis-
trlbulgao dos mesmos ..... . .. . 

Fot'lgraiias (Dia do Selo e 2." 
Congresso) . ............. ......... . 

Medalha da Federagao, (cu
nhos, 3 exemplares e fotcc6-
plas) ...... . . ....................... . 

Livro para a Expo. Foto e Fl-
latelica de Ensino Medio ..... . 

Livro para enviar a S. Paulo 
(Brasil) ........................... . 

Expedlente e portes do correiOo 
Saldo para 1956 .............. . 

765$00 

412$10 

392$00 

506$50 

437$00 

382$00 

34$00 

75$00 

2.280$00 

54$00 

48$00 
283$00 

1 .315$00 (b) Nao se receberam as cotas de Novembro 
e Dezembro de 1955 (150$00) ate 31-
-XII-1955. TOTAL ........... .. ......... 6.984$10 

(c) As cotas referentes a 1955 foram recebi
das e escrituradas em 1954 (300$00). 

N.B.-Ate 31-XII-1955, niio se receberam as 
cotas do Clube Filatelico da Madeira, 
referentes aos meses de Outubro de 1954 
a Dezembro de 1955 (400$00). 

.. 

N.B. - Estao por pagar as seguintes 
- Compra de sobrescritos e cartas 
-Cota da F.I.P.-75 francos Sui'ioS 
-Desenho da lista dos Filatelistas 

Eminentes 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1955. 

A Dlrecgao 

Jose da Cunha Lamas 
Henrique de Barbo88i Mendon~ 
Oliveira. Marques 

verbas: 
367$50 
500$00 

2.000$00 
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c:J{eimpre88aO 

cLe lexlo8 liLaleLic08 CLacS8ic08 
PELO 

DR. A. H. DE OLIVEIRA MARQUES 

o Bt-letim do Clube Fllatelico de POor
tugal vai comegar a proceder iI. reedlgao 
de alguns dos mals interessantes textos 
filatelicos classic'ls, que dizem respeito 
a selos portugueses. Obras como as de 
Moens, Henrique Anachoreta, Yardley, 
Marsden, etc., adqulrem hoje urn inte
resse excepcicnal, para os especlaUstas 
do selo classico portugues, numa epoca 
em que se assiste iI. completa renovagao 
e ampliagao dos estudos filatelicos . 

te a uma epoca em que 0 estudo do selo 
classic') comegava ja a adqulrir caracter 
de estabUidade, com a codificagao da se
quencia das emissOes e da existencia das 

. mals importantes variedades. 

Entre esses textos, avulta 0 catal"go 
universal de Moens, na parte respeitante 
aos selos portugeses. Moens foi urn dos 
grandes especlalistas fllatelic')s interna
c!onals, e multas das suas observagOes 
sobre os selos p'lrtugueses, registadas em 
sucessivas edigOes do seu catAlogo, foram 
a base da classiflcaga'o segulda nos cor
respondentes catAlog')9 portugueses. 

A titulo de curlosldade, mantemos, 
nesta reedlgao, que abalxo se inicia, os 
pregos originais, marcados em francos
-belgas, numa epoca em que. a unidade 
monetaria latina (Espanha, Frange, Bel
gica, ItaIia, Luxemburgo e Sulga) faz 
c'lrresponder, em todos estes estados, os 
portes de 5, 10 e 25 C., para, respectiva
ment~, os impressos, bilhetes postais e 
cartas internacionais. 

Com esta base 6 possIvel, por conae
gulnte, avaliar em vaiores actuais as co
tagOes do catAlogo Moens de 1892. 

Servimo-nos da edigao de 1892, nao 
das mals antigas, e certo, mas respeltan-

1\ 

CATALOGO PRE~O-CORRENTE 
de Selos Postais, Sobrescritos e Cintas, Bilhetes Postais 

Mandatos, Fiscais M6veis, etc. 
A{JORE s- (Dhas) 

(Possessao portuguesa de Africa) 
Janeiro 1868. Selos de Portugal com efrgie em rei eva de D. LuIs. para a 

esquerda, num ova l, recl. ; C.W. sob a efrgie. AC;ORES em sobrecarga de cor, C. 
sabre B. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 reIs, 
10 :. 
20 ) 

50 ) 

80 :. 
100 :. 

1.· AQORES (14 X 3 mm.) 
a - Nao denteados 

preto ........................... s/carga preta 
amarelo ........................ ) ) 

bistre ........................... ) ) 

verde ........................... ) ) 

laranja ......................... :. :. 

lilas .............................. :. :. 

ReimpressOes. Ver n .. G. 4600-06 

:. :. 
) ) 

) ) 

:. :. 
:. :. 
:. :. 
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1868-70 b - Dentelldos 12 1/ 2 
7 5 reis, pret:> ........................... s/ carga carmbn 
8 5 :. preto .......................... :. magenta 
9 10 :. amarelo . . . .. . . . .. . . .... . . . . . . :. preta 

10 20 :. bistre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . :. :. 
11 25 ) rOEa 
12 50 ,. 
13 80 :. 
14 100 :. 
15 100 :. 
16 120 ) 
17 120 :. 
18 240 :. 

verde .. . ..................... . . 
laranja ....................... . 
lUas escuro ................ .. 
mas palido (1870) .......... . 
azul escuro 
azul palldo 
violeta vivo (1870) .......... 

Variedades 
a - s:>brecarga dupla 

19 150 refs, verde ............................ s/ carga preta 
b ·- sobrecarga invertida 

20 10 refs, amarelo ........................ s / carga preta 

5,00 
5,00 

:s. 
5,00 

:. 

) 

·1869 - 2 .. - cAGORES» sobrecarga local em pequenll5 
letrlls (I Omm ) 

2~ 25 refs, rosa, ............................. s/carga preta 

Variedade 
sobrecarga invertida 

22 215 reis, preto ...... .. ..................... s/carga preta 
1869 - 3." - «AGO RES,. sobrecllrga local em grllnde5 

latrlls finlls (121/4mm) 
23 15 refs, preto ........................... R/carga magenta 
24 25 :. rosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... :. preta 
215 80 :. laranja .... .. .. .. .. . .. .. .. . .... :. :. 

Re1mpressoes. Ver n.·· 4607-16 

26 

Abril 1871-75. Masmo aHgia em relavo, sem letra5 C. W.; 
AC;ORES, em s/ cllrgll de cor, C. sobre B .. dentelldos 121f.!, 

a - sobrecarga de 1868-70 (14 X 3 mm) 
15 rets, preto ............................. s/carga carmim 

27 10 ) amarelo p8.11do .. .... .. .. .. .. . :. preta 
28 10 ) amarelo escuro ............... :. :. 
29 20 :. bistre escuro (1872) .. . .. . :. :. 
30 20 :. blstre azeitona .............. . 
31 215 :. rosa escuro .................. . 
32 215 :. rosa palido .................... . 
33 150 :. verde amarelo .............. . 
34 80 :. laranja (1872) .............. . 
35 100 :. lllas castanho ............... .. 
36 100 ) 111as ............................ .. 
37 120 :. azul vivo (1873) ........... . 
38 240 :. violeta (1875) ................ . 

:. 

0,80 
1,00 

) 

1,25 
:. 

) 

:. 
:. 

1,25 0,35 
:. :. 

2,25 :. 
) ) 

:. :. 
:. ) 

2,50 

• 

I 
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da Lista dos FilateUstas Eminentes, des
te modo inaugurada. 

Depois de usarem da palavra os srs. 
Brigadeiro Cunha Lamas, Dr. Vasconce
los Carvalho, Eng. Aurelio Marcos Pe
reira, Alberto Armando Pereira, Prof. 
Doutor Carlos Trtncao, etc., foi apro:vado 
pOl' unanimidade 0 sr. .Alvaro de Castro 
Brandito para assinar, no pr6ximo Con
gresso, aquela Lista dos Filatelistas Emi
nentes. 

Procedeu-se depois a. elei!<ao dos cor
pos directiv~s para 1956, a qual deu os 
seguintes resultados : 

DIREOQAO 

Presidente, Prof. Doutor Carlos Trin
cao.j vice-Presidente, G-:lneral Mario No
gueiraj secretario, Pedro Coelho de Lima; 
tesoureiro, Henrique de Barbosa Mendon
!<aj substituto, Dr. Oliveira Marques. 

CONGRESSO 

Presidente, Coronel Vitorino Godinhoj 
vice-Presidente, Dr. Fernando Baptista 
da Silvaj secretarios, Armando Lima e 
Ant6nio J 'ose Valente. 

CONSELHo. FISCAL 

Presidente, Prof. Doutor Freitas Si
moesj relator, Majo·r Adriano Macedoj 
vogal, Alberto Armando Pereiraj substi
tuto, Jose de Oliveira Sousa Nunes. 

Foi depois reeleito delegado da F.P.F. 
a. F.I.P. 0 sr. Prof. Doutor Carlos Trin
CR/), e .foi entregue ao sr. Prof. D"outor 
Freitas Simoes 0 «Award of Distinctiom, 
oferta da American Philatelic Society, e 
que lhe fod atribuido pelo juri da Expo
Si!<RO FUatelica Nacional, Porto-1955. 

Depois de apreciados varios assuntos 
importantes, tats como 0 Dia do Selo, a 
atitude dos C.T.T., as receitas da Federa
gito, etc., assuntos sobre os quais usaram 
da palavra os ·srs. Dr. Vasconcelos Car
valho, Brigadeiro ~unha Lamas, Eng." 
Aureiio Marcos Pereira, etc., 0 sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho prop6s, e 0 Con
gress:> aprovou por unanimidade, votos 
de louvor ao Presldente do Congresso, sr. 
General Mario Nogueira, pela maneira 
como d!rigira os trabalhos, e de agrade
cimento a. Direc!<Ro transacta, especial
mente aos ars. Brigadeiro 'Cunha Lamas 

e Dr. Oliveira Marques, pelo muito que 
foi possivel fazer, nR,) obstante as intime
ras dificuldades. 

o sr. General Mario Nogueira agI'ade
ceu 0 voto aprovado, saudou todos os pre
sentes, e encerrou os trabalhos, eram cer
ca das 24 horas. 

:.:.:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. : .. : .. :.:.: .. :.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

LIST A DOS SOC(OS 
(Contin~iio da pagina 16) 

FRANQA-FRANCE 

2668-Carrasco Jean- 15, Rue Alf. Co
lombet- S. Etienne (Loire) Fr, In, 
It, AI, Es, T. 60. 90. FDC. cartes 
TCV et maximum. 

HUNGRIA - HUNGRIE 
HUNGARY 

2669- Dr. Tibor Gereb - XII Kutvolgyi 
ut. 2.-Budapest- Po, Fr, In, Es, 
T . U . 60. 1. 2. 31. 90. 

INDONESIA 

1424-Kh:>e Klan Lok-50 Djl. Ijendra
wasih (Dj1. Road) Semarang (Ja
val-eM) In, T. N. U. 60. UPU. 
65. FDC de 3.90/ 1952. View-cards 
photos of membres. 

2670-Phan Siauw Hong- Djalan Arney, 
32-Surabaja- In, Chinese. 60. 3. 
maps. 70. 

ISRAEL 

2681- Wechsler Uriel~P .O . Box, 1734-
Haifa- (A) Fr, In, T . N. U. So
mente (only) 60 de 1. 2. 90. 91. 

POL6NIA - POLOGNE 
POLAND 

2666- Ireneusz Serafin- ul Stalingradzka 
3 a/ 6- Tarnow I- In, AI, PI, Fr, 
Tematicos despertivos. 60. 4. 90. 96. 

2667- Jarosinski Jerzy - Gwardii Ludo
wej, 15 - Kielce - AI, PI, In, 60. 
3. 96 . 
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gresso da F .P.F., ja se encontra nomeada 
e em fun!;oes a Comissao de Marcofilia, 
constltulda pelos 81'S. Dr. Ant6nio Fra
goso, Cel. Andreia F erreira, Dr. Vascon
celos Carvalho, Dr. Ar tur Beja e Oliveira 
Marques. 

Estito, em organiza!;B.o as Comissoes· de 
Ensaios e Provas, e de Intelros Postais, 
e alguns membros desta ultima ja come
!;a ram a coligir elementos da parte refe
rente aos Inteiros portugueses, a forne
cer a <Berliner Ganzsachen 8ammler Ve
rein:. , para a elabora!;ao de urn catlilogo 
universal de Inteiros, em projecto, cuja 
faita multo se faz sentir, porque 0 ultimo 
editado data de 1938. 

h) LIS T A DOS FILATELISTAS 
EMINENTES - Em seguimento d s tra
balhos da Direc!;ao transacta, e aprova
dos pelo 2.0 Congresso da F .P .F ., a Di
r ec!;ao mandou executar 0 desenho da 
Lista dos Filatelistas Eminentes, na qual 
devera inscrever-se, por ocasiao do 3.0 

Congresso, 0 nome do, Sr. Prof. Dr. Car
los Pinto Trincao, como foi aprovado no 
Congresso anterior. 

i) DIA DO SELO-Nao h8. que fa
zer aqui referenc1a detalhada ao <Dia do 
Selo:. de 1955, que teve lugar em 17 de 
Janeiro desse ano, portanto antes do 2." 
Congresso, pelo que a sua organiza!;ao 
esteve a cargo, da Direc!;ao transacta, que 
apresentou 0 respectivo relat6rio aquele 
Congresso, relat6rio ja pubUcado. nos 6r
gitos da Federa!;ao. 

Para () ano de 1956, a Direc!;ao limi
tou-se a fixar, em principio, a sua reall
za!;ao no mes de Abril, centenario da sal
da dos primelros selos de D. Pedro V, 
cabelos anelados, procurando qt1e as ma
nifestagoes do <Dia do. 8e10) se estendam 
a todas as Capitals de Distrito, do Conti
nente e Ilhas Adjacentes, e tambem as 
nossas Provincias Ultramarinas. (') 

j) CONTAS DE GER~NCIA- No 
ano de 1954 (2.0 semestre), verificou-se 
que, se tlvessem sido recebidas em tempo 
competente todas as co,tas dos Clubes 
F ederados, a recelta teria atingldo E sc. 
2 .025$00, e a despesa foi de Esc. 1 .937$10. 
Desta forma, 0 ,saldo ficaria reduzldo a 
Esc. 87$90. 0 atraso na liquldagli.o das 
cotas de alguns Clubes foi compensado 
pelo pagamento adlantado das cotas do 
ano de 1955, do Clube Filatt'!l!co de Mo
gamblque. Assim, aquele ano tenninou 
com um saldo de Esc. 172$90. 

No ano de 1955, a: receita" nas mesmas 
condigoes, atinglria Esc. 6.319$20, e a 
despesa E sc. 5 .669$10, resultando, portan
to, urn saldo de E sc. 650$10, que se deve 
princlpalmente ao saldo. do «Dio do Selo) 
que f oi de E sc. 1 .167$90. Alnda nesse ano 
o atraso no pagan1ento de algumas c')tas 
fol largamente compensado pelo generoso 
donativo do Olube Filatt'!l1co de Mo!;am
b!que, do valor de Esc. 1.000$00, pelo que 
a Direc!;8.o julga dever prop~r que fique 
exarado na acta do Congresso urn voto 
de profundo reconhecimento a esse Clube. 

Verifica-se do exposto que a Federa
gao esta vivendo, sob 0 ponto de vista 
econ6mico, de receitas extraordinarias, 
pelo. que a Direc!;ao entende dever chamar 
a atengli.o para 0 assunto. 

Convt'!m ainda lembrar que, ao sal do 
constante do balancete referido a 31 de 
Dezembro de 1955, e dos reglstos de re
ce!ta e despesa , no. valor de E sc. 1.315$, 
teremos que acrescentar esubstralr as 
seguintes verbas : 

- por um lado, ha que receber as co
tas atrasadas de alguns Clubes, no valor 
total de Esc. 725$00 (dos quais, 400$00 
de cotas do Clube Filatt'!l1co da Madeira, 
que esperamos ver em breve l1quidadas) ; 

- por outro lado, devem Uquidar-se, 
logo que possivel, as seguintes Importa.n
cias: 

- Esc. 367$50 de expedlente fomecido 
att'! 31-12-55, mas ainda nlio llquidado; 

- 75 francos suigos (aproxlmadamen
te Esc. 500$00) da cota qa F.P.F. para a 
F .I.P.; 

- Esc. 2.000$00 para pagamento do 
desenho da Lista dos Filatelistas Emi
nentes, a que fizemos referl!ncia atras:. . 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1955. 

A DmECQAO 

(') Ja no eno de 1956, e Direcc;1io remeteu 
c ircu la res a todes es Cepitais de Distrito do 
Conti nente e des IIhes Adjecentes, e e todes es 
Provlncies Ult ramerinas, paro se poderem ir pre
parondo, com suficiente antecedencia , os ma ni
fes+ec;5e s do «Die do Selo>. 

Posto a. dlscussao este documento, 
bem como as contas ~ 0 parecer do Con
selho. Fiscal, foraIn aprovados por unanl
midade. 

Procedeu-se seguidamente a. assinatu
ra, pelo sr. Prof. Doutor Carlos Trinca.o, 
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1872 - Variedades 
39 5 rets, preto .......................... s/ carga vennelhAo 
40 5 :. :0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :0 preta 
41 5 :. " ......... . ................. :. magenta 

Sobrecarga preta invertlda 
42 25 reis, rosa vivo ..... . .. ............. s/ carga preta 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
4.lJ 

50 
51 
52 

1875-b. A sobrec:arga ~em a letra «0» mais larga , 
«S» mais aberto 

5 rels, preto .... ..... .. .. .. .. . .. . . .. . . . s/ carga cannim 
10 :. amarelo palido . . . . . . . . . . . . ... :. preta 
10 > amarelo escuro . . . . . . . . . . . ... :. :. 
20 :. bistre escuro .. ............. ... :. " 
20 " bistre pando . . . . . . . . . . .. .. . ... " ). 
25 -.. rosa palido ..... ............... :0 :0 
25 " rosa viv.o ....... . ...... " . . . . . " " 
50 " verde amarelo . .... ......... . 
50 " verde palJdo .... . ... . ......... . 
80 > laranja ........ .............. , 

53 80 :. 
54 100 ) 
55 100 :. 

laranja vermelho ......... .. . 
111as .... .. . .. . . .. .. .. . . . . ..... . . 
lilAs vermelho ... ... ... .. . .. . . 

.. 
:. 

:. 

A sobrecarga, impressa irregulannente, e-o aqui 
ainda mais, 

e, pOI' vezes, obUqua 

Agosto 1875 - Complemento de serie 

56 15 reis, castanho .. .. .................. s/carga preta 
57 15 :. castanha palido .............. :. :. 

Jllne!ro 1876 - Complemento 

58 150 reis, azul ............. .. ........ .... s/carga preta 
59' 300 :. violeta vivo .. ... . . .. ........ ... :. :. 
GO 300 :. violeta palido . . . . . . . . . ..... . .. :. :. 

Variedade 
Dupla sobrecarga 

61 300 reis, violeta vivo ..... .. ........... s/carga preta 
1 de Julho 1876 - Mesma sobrecarga, a lgarismo num oval 

largo, C. sobre B. , denteados 12lh. 
62 2lh reis, verd.e bronze .. ............... s/carga preta 
63 2lh :. verde bronze escuro ......... :. " 

Variedades 
a - Dupla sobrecarga 

64 2lh rei,S, verde bro,nze .......... . ..... s/carga preta 
b - Sobrecarga Invertlda 

65 2lh reis, verde bronze ... ........... .. s/carga preta 

:. :. 
0,80 » 

0,60 :. 
0,75 :. 

0,75 " 
1,00 :. 

1,00 0,35 
1,00 :. 

:. 0,75 
:. :. 
~ :. 

2,50 > 
2,50 1,00 

:. :. 

0,75 :. 

0,75 " 

:. -.. 
6,00 :. 
6,00 :. 

0,15 0,10 
0,15 :. 

:. ) 

IS 
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Julho 1879 - Mesme sobrecerge, selos de 1875 com effgie em 
reievo de D. Lufs; mesmo dentsedo. 

66 50 refs, azul ............................ s/ carga preta :. 
Agosto 1879. Mudanc;a de cor. 

67 10 reis, verde azul .................... s/carga preta :. 
68 10 :. verde amarelo (Agosto 1880) :.:. 0,50 

69 
70 

71 
72 
73 

74 

75 
76 

77 
78 

79 
80 

81 

I de Janeiro de 1880. Mesme sobrecerge, effgie de D. Lufs 
pere e esquerde num ovel rect., legende "PORTUGAL CONTI
NENTb; gregll nos angulos; C. sobre B., dentelldos 13, litogre
flldos. 
25 reis, azul leitoso ................... s/carga preta 
25 :. azul leitoso vivo ..............:. :. 

Mllio 1880. Mesme sobrecerge, 1.0 - effgie a esquerde de D. 
Lufs; legende. dos precedentes, angulos brencos, C. sobre B., den
teedos 13. 
25 refs, cinzento lilas ................. s/carga preta 
25 :. ard6s1a ......................:. :. 
25 :. violeta vennelho ............:. :. 

2.· Mesme effgie em relevo, selos 1875, C. sobre B" dentee
dos, IHii. 

150 rets, amarelo plUido .............. s/carga preta 

Mllrc;o 1881. Effgie de D. Luis a esquerde num ovel levendo 
por legende: "PORTUGAL CONTINENTE>t sobrecllrgo de 1875, 
C. sobre B., rect" denteados 13. 

5 reis" preto ........................... s/ carga cannim 
50 :. azul ........................... :. preta 

Fevereiro 1882. Mesma effgie, 3f.I pere e direitll, num cfrculo; 
legendll : CORREIOS E TELEGRAPHOS; mesma sobrecerge, C. 
sobre B., rect., denteedos 12%. 
25 refs, castanho vermelho ......... s/carga preta 
25 :. bistre .................... "..:. :. 

Junho 1882. Mesma effgie, 3f.I pera II direitll, tipos variando 
pela moldura, C. sobre B., denteados IHii. 

AQORES, sobrecarga pequenas letraa de cor. 
(10 X 1IAt mm) 

25 reis, bistre .................... " ..... s/carga preta 
50 :. azul...........................:. :. 
Setembro 1882. Tipo de Mar<;o 1881 com effgie de D. 
C. sobre B., denteados 13. 

5 refs, preto """"""""""""", s/ carga preta 
Dezembro 1882. Mesma 'Sobrecarge. 

a - Tipo elgarismo Julho 1876. 

Lufs, 

1,50 
:. 

1,25 
1.25 

) 

0,60 
:. 

1,25 
:. 

1,00 
2,50 

0.60 

82 2IAt refs, verde bronze ................. s/carga preta 0,25 

(Continua no proximo n6mero) 

) 

:. 
:. 

) 

:. 

:. 
:. 

0,50 

:. 

:. 
) 

1,25 
:. 

:. 

:. 
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- a 2.... realizada ern E stocolmo. 
de 1 a 10 de Julho do m esmo an'). n 
<STOCKOLMIA:., que nos deu uma 
medalha de ouro. outra de prata dou
rada (vermeil), uma de prata, com fe
Ucltagoes do Juri. e um diploma de 
medalha de prata. respectivamente 
para os Srs . C.el Vitorin') Godinho, 
Corr!m Junior. Dr. Correia Nunes e 
Oliveira Marques. n8.o tend:> recebido 
qualquer premio 0 Sr. Prof. Dr. Car
los Trinc8.o. p,)r fazer parte do Juri, 
e tendo figurado na Classe de Honrn 
a colecg8.o d 'J Sr. Eng. Eduardo Cohen. 

Durante esta Exposi!tao. teve lu
gar 0 C:mgres50 anual da F.I.P. (dias 
7 a 9). no qual foi reeleito Conselhei
ro 0 Sr. Prof. Dr. Carlos Trinciio, que 
fl)i tambem nomeado Pres!dente do 
cCuratorium:. que iria entregar a Me
dalha anual da F.I.P. ao Presldente 
Honorario da mesma F.I.P., Sr. Frie
drich. 

Em meados de Mar!to, foi convidada 
a F .P .F. a nomear um Cornissario para 
a exposi!t8.') filateEca internacional que 
viria a realizar-se em Praga, de 10 a 25 
'de Setembro de 1955. Nos termcs do dis
posto nos arts. 38.· e 39.· do nosso Es
tatuto, 0 assunt'J foi apresentado a con
sidera!t8.o de Sua Ex.' 0 Ministro da Edu
ca!tao Naclonal. e obteve. como resposta. 
que nao era possivel essa n')mea!tiio. 

Para a Exposi!t8.o Filatelica Interna
cional a realizar em Helsinquia, de 5 a 
15 de Julho de 1956, foi tambem convi
dada a F.P.F. a nomear um C')missario. 
Nas mesmas condi!toes do anterior, foi 0 
caso submetido a aprecia!t8.o de Sua Ex.' 
o Ministro da Educa!tiio Nacional. com 
a pr')posta do nome do Sr., Henrique 
Mantero. dlgnando-se Sua Ex.' apl'ovar 
esta proposta. Alem disso. e de acordo 
com 0 Regulamento da Medalha Partlcu~ 
lar da F.P.F., resolveu a Direc!tao of ere
cer a') Juri dessa Exposi!tiio um exem
plar cunhado ern prata. 

e) MEDALHA PARTICULAR DA 
FoP.F. E SEU REGULAMENTO-Para 
cumpr!mento de uma decisao do 2.· Con
gresso da Federa!tao, a Direc!tiio mand~u 
executar os cunhos para a Medalha Par
ticular da F.P.F., em condi!toes econ6rni
cas muito apreciaveis, e cunhar alguns 
exemplares. C')mo se disse atras. a 1.' 
Medalha concedida nestas condi!toes foi 
entregue ao Juri da Expo-sI!tao cPORTO
-1955). 

Alem disso. elaborou 0 respectiv~ Re
gulam ento. cujo texto e ja dl) conheci
mento geral. po,r t el' sido publica do nos 
6rgaos dos Clubes Federados, em har
m onia com 0 disposto no art. 36." do 
n03S'J Estatuto. 

f) REGULAMENTO DAS EXPOSI
QOES FILAmLICAS- Julgou tambem a 
DiI'ecgao da maior conveni~ncla estabe
Iecer 110l'mas regulamentares para as ex
posigoes filatelicas em que. pOl' qualquer 
motivo. a F .P.F. deva intervir. quer co
mo organizadora. quer como patrocinan
te, quer dando simples apolo. 
Ne3~e Regulamento. ja aprovado e a 

publlcar brevemente. estabelecem-'Se va
rias categorias de exposigoes, de forma 
a p ermitir que todos os filatelistas, qual
quer que seja 0 grau de adeantamento 
das suas colecgoes. possam entrar em 
compet1!toes desta natureza. Assim, os 
mais modestos, apresentar-se-ao em ex
posigoes locais; quando mals adiantados, 
poderao figurar em exposigoes regionais; 
os mais avangados, poderao ser admitidos 
em exposigoes nacionais; finalmente. os 
melhores. podera') competir com os fila
tellstas e_trangeiros em exposlgoes in
ternacionais. 

Desta forma. alem da categoria que 
lhes confere 0 facto de serem admitidos 
numa ou noutra exposigao, 0 , que corres
p onde ja a uma primeira classific3.!t8.o. 
os varios premlos conferid')s em cada ex
posig8.o estabelecerao os diversos graus 
de adiantamento das colecgoes apresen
tadas. Admite-se, ainda, especialmente 
nas exposigoes nacionals e intemacionais, 
que pnssem a cClasse de H')nra:. as que, 
porventura, ja tenham atingido 0 grau 
maximo em competigoes semelhantes, 

g) CO~USSOEIS-Em harmonia com 
o disposto na alinea b) do art. 27.· e do 
art. 29.· do nosso Estatuto. a Direc!tao 
conseguiu, niio sern grandes dlficuldades, 
dar posse, no dia 24 de Outubro, de 1955, 
a Comissao para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia entre a Juventude, constituida 
pelos Srs. Dr. Ayala Botto. Henrique 
Mantero. Ant6nio Lopes Ribeiro" Ar
mando de Lima e Eng.· Ant6nio Eladio 
dos Santos. 

A dois meses do fim do ana de 1955, 
e perfeitamente natural que essa C')rnis
sao nao tenha ainda actuado por f orma 
a dar cabalmente cumprimento a sua 
missiio, e ao que preceitua 0 § 1.° do art. 
27.· do nos so E statuto. 

De acordo com a decisiio do 2.· Con-
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posi~iio, cuja composl~ao fol, no espago 
de um m~s, modificada por duas vezes, 
por forma um pouco irregular. Mas a 
Comissa'J Executiva deflnitiva s6 veio a 
entrar efectivamente em fungoes em Mar
go de 1955. 

Por estes motivos, em fins de Janeiro 
desse ano, foi decidido adiar a Exposigao 
para os primeiros dias de Outubro, e, 
mais tarde, p'Jr d.l:ficuldade de utilizagao 
do local escolhido para oseu funciona
mento, foi antectpada de urn m~s, pelo 
que veio a reBilizar-se de 3 a 11 de Se
tembro, em dependencias da Escola de 
Belas Artes do Porto. 

Todos os que tlveram 0, prazer de vi
sitar este certame, sao certamente con
cordes em reconhecer que 0 ~xito alcan
gado ultrapassou, em mUito, tudo 0 que 
serla licito, esperar, quer no que respeita 
a. boa disposigao das colecgoes expostas, 
quer ao alto nivel da maioria d~las. As
sim 0 sentiu a Direcgao da F.P.F., que, 
alguns ellas depois do encerramento, en
tendeu dever elcgiar, por esse motiv~, 
a respectiva Comissao Executiva. 

Embora entao nao estivesse ainda 
completamente elaborado 0 Regulamento 
da Medalha Particular da Federagao, a 
Direcgiio resolveu que a prlmeira meda
Iha, cunhada em prata dourada (ever
meib ) fosse concedida ii IV Exposigao 
Filatelica Portuguesa - ePorto-1955 .. , e 
entregue ao respectivo Juri pelo pr6prio 
Presidente da Direcgao, no ella da aber
tura da Exposigao. 

Como se sabe" 0 Juri entendeu dever 
atribui-la ao expositor Sr. Dr. Ant6nio 
Pinto Basto. 

Para a mesma Exposigiio, comunica
ra-nos a eAmerican Philatelic S'Jciety .. 
que punha ii disposigiio do JUri, para ser 
atribuido ao concorrente que entendesse 
ser merecedor, 0 eAward of Dis-tinction .. , 
diploma criado em Abril de 1954, com 
destino a expos!goes fiIatelicas impor
tantes do mundo intetro. 

Como ja e do conhecimento geral, 0 
Juri da Expostgiio ePorto-1955) entendeu 
dever atribuir esse diploma ao Sr. PMf. 
Dr. Fernando Freitas Simoes, 0 que f01 
comunicado a. eAmerican Phi-Iatelic S0<
ciety), que, pouco dep01s, nos remeteu 
o respectivo dlpl'Jma, onde inscrevera 0 
nOlIlle do premiado. Esse diploma 'sera en
tregue em reuniiio do 3.° Congresso da 
F. P. F. 

A Direcgao da Federagiio nao po de 
de1xar de registar, com a mai~r satisfa-

gao, a boa vontade da eAmerican Phila
t.elist SOCiety) em nos oferecer 0 eAward .. 
que, como tinica restrlgiio, deveria ser 
atribuldo a urn dos melhores exposltores 
pOl-tugueses. 

Mas, alnda a resp~.to da Exposigiio 
ePorto ... 1955), a Direcgiio da F.P.F. niio 
pode deixar de salientar aqui 0 seu pro
fundo desgosto pelas referencias, despri
morosas e faltas de verdade, para ela e 
para 0 seu Presidente, publicadas num 
6rgao da pr6pria Federagao, assunto que 
consldera ainda nao cabalmente resol
vida. 

Niio pode, tambem, a Direcgao dei
xar de lamentar 0 cora de censuras, por 
parte de pessoas das mais variadas cate
gorlas, contra as decisoes do Juri da 1.' . 
Exl>osigiio realizada depois da criaga'J da 
Federagao, quando nem uma s6 voz se 
levantou contra as classiflcagoes da Ex
posigao Filatel!.ca Intemacional - eLis
boa-1953 .. , a s quais, certamente, nao es
tariam todas irrepreensiveis. 

c) EXPOSIQAO FOTOGRA.FICA E 
FILATillLICA DO ENSINO M1!JDIO
Pouco dep01s da I." sessiio da Dlrecgll.o 
da F.P.F., foi ela solicitada para dar 0 seu 
apoio a uma exposigiio organizada pela 
Associagiio Escolar do Instituto Comer
cial de Lisboa, que teria lugar de 7 a 
11 de Maio. 

o caracter escolar e 0 facto de nela 
apenas figurarem pequenas colecgoes de 
prlncipiantes, s6 podem justificar que a 
niio tivessemos abandonado e, pelo con
trario, Ihe dessemos 0 melhor apoto, em 
harmonia com 0 nivel desta competi!;iio. 
Assim, alem dos conselhos dados com to
da a boa vontade, a Direcgao fez-se re
presentar na cerlm6nia da abertura da 
Exposigao, nomeou urn vogal para 0 res
pectivo, Juri, e ofereceu, como premio, um 
livro ue interesse fllatelico. 

d) EXPOSIQOES F I L A T 1!: LICAS 
INTERNACIONAIS - Em duas exp'Jsi
goes filatelicas estrangeiras de alto nivel, 
figuraram colecgoes de filatelistas portu
gueses dos mais distintos. 

- a I.", realizada em Oslo, de 4 a 
12 de Junho de 1955, eNORWEX), em 
que foram conferidas aos Srs. Prof. 
Dr. Carlos Trinciio, C.el Vitorino Go
dinho, Dr. Correia Nunes, Dr. Vascon
celos Carvalho, Correa Junior, Jose 
H1p6lito e Ant6nio Hip6lito, urn total 
de duas medalha's de ~Uro, duas de 
prata e quatro de bronze; 
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cLandecStill0cS 
Na revista do eMercado Filatelico) , 

n.O 49, de Setembro-Outubro de 1951, foi 
publ1cado urn mapa dos selos da India so
bre os quais foi aposta, localmente, a so
brecarga «Republica), em cumprimento 
da Portaria n.O 490, de 12 de Setembro de 
1913, mapa esse que fol fornecldo pelo 
Director dos Servigos dos C.T.T. U. 

Na mesma revista se faz refer~ncia 
aos selos que foram ali sobretaxados para 
I1h e 6 reis, em virtu de do determlnado 
no decreto n.D 202, de 3 de Novembro do 
mesmo ano. 

Em consequ~ncia do. que conata d' esse 
mapa, no cataIogo Simoes Ferreira se 
mencionou, em seguida aos selos com so
brecarga local, que nele figuram, que to
dos os que nele nao estao catalogados fo
ram clandestinamente emltidos. 

No cataIogo de Eladio dos Santos, 
continuam a figurar, como anteriormen- . 
te, os selos emitidos clandestlnamente, 
com a nota ambigua de que efo·ram so
brecarregados sem autorizaglio oficial .. , 
da qual se pod era depreender .que a sobre
carga ou sobretaxa foi aposta nurn esta
beleclmento do Estado, apesar de nao 
constar de qualquer Portarla ou Decreto. 

1il verdade que existem selos cujas so
brecargas fcram apostas num estabele
clmento do Estado, sem que por isso dei
xem de ser clandestinos, como, por exem
plo, 0 de Macau n.O 68 a. do cataIogo Ela
dio, que, ao contrarlo do que no mesmo 
se aflrma, nunca serviu em Timor, nem 
mesmo em Macau. (Vide-livro cRelmpres
soes) (de varios artigos de C. George) a 
fls. 285/287. 

Os clandestinos da India, to davia, nao, 
foram sobrecarregados num estabeleci
menta do Estado. 

Urn individuo que residia em Goa, 
quando foram sobrecarregados os selos 
em questiio, contou-me, ha cerca de trln
ta anos, que enquanto a Imprensa do 
Banco Nacional Ultramarlno d'aU Impri
mia, por encargo do Estado, a sobrecarga 
nos selos, una individuos faziam sobrecar
regar outros numa tipografia particular, 
propond'J depois a um estabeleclmento fI
latelico da SuiGa a venda duma quanti
dade superior ii que tinha sido emJtida, 
oferta que esse estabelecimento partlci-

------1 PELO 

CORONEL JOAO AFRICANO DA SILVA I 
pou ao, GoveIpO do Estado da India, pro
vocando esse facto urn inquerito. 

Certos edltores t~m relutAncia em re
tirar dos seus catalogos selos que, na boa 
fe, neles lnscreveram, ainda que mals tar_ 
de venham a sa-ber que slio falsos, prov!
velmente porque temem reclamagoes dos 
seus cUentes ... 

Parece-me que, de harmonia com a 
allnea e) do artigo 1.° do Estatuto da Fe
deragao Portuguesa de Filatelia, devia 
ser dado conhecimento ii Federagll.o In
temacional de FllateUa da existencia de 
tais selos, se tal ainda nlio se fez, a flm 
dela poder prom over a desclassiflcagll.o 
das colecgOes que os contenham, quando 
as seus possuidores concorram as exposi
goes internacionais; e publicar que as 
mesmos sao clandestinos, e que compete 
ii F.P.F. igual procedlmento nas Exposi
goes Nacionais. 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

MARCOFILIA 
ULTRAMAR 

CARIMBOS DO 1.· DIA DE 
CmCULAQAO 

1-2~1956 

Louren90 Ma.rques - Mogambique -
Centenario do nasclmento de Mouzinho 
de Albuquerque~ 
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SOCIOS DO LISTA DOS 

Clube Filatelico de Portugal 
MITGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

-
ALTERAQ6ES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 
850 - Jose Manuel Leite Soares-Rua da 

Penha de Franga, 246-1.0-Esq. 
Lisboa-(M) Po, Fr, In, AI, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 31. 90. 91. 94. 96. 

1595-Joaquim G')mes Galopim- Encosta 
dJ Moinho- Rua C. lote 8, 2.0-Dt." 
-Queluz--(M) Po, Fr, Es, In, T. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

2278--Anibal Jose da Silva - Beco do 
Castelo-, 8-2.0-Dt.- Lisboa- Po, Fr, 
In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

2672- Embalxad')r Dr. Heitor Lyra- Rua 
Ant6n!0 Maria Cardoso, 8 (Embai
xada dJ Brasil)- Lisboa- (A) Po, 
Fr, In, Es, It, C. N. U. 15. 90. 
91. 99. 

2673- Mario Paulo AIeixo Coelho-Prac;a 
Afranio Peixoto-, 13-l."-Esq.- Lis
boa- (P) Po, T. N. U. 60. 3. 

2674-Alfredo Valentim do Nascimento 
Ferraz Franco-Travessa de S. Vi
cente, 14-1.0-Esq. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 60. 1. 
2. 90. 91. 93. 94. 

2675- Norberto Jesus Ferreira - Quinta 
Nova-Farnalicao - Nazare- (P) 
60. 

2676- Mario Nascimento - Monsanto 
Alcanena-(P) P'), T. 60. 

2677- Romualdo Augusto. Mella - Rua 
Serpa Pinto, 73-3.0- Tomar- (P) 
Po, T. 60. 

2678--J(' ao Ant6nio Escudeiro-Casal das 
Vinhas Mortas-Torres Vedras
(P) Po, T. 60. 

2679- Pedro- Moreira Neves-Rua Casti
Ih'), 40-Lisboa-(P) Po, 60. 

2683- Eng. Henning Olaf Peter Chris
tiansen-Fabrica de Tintas· de Sa
cavem-Sacavern- (M/A) Po, In, 
AI, dinamarques, T. U. 60. 1. 2. 
Da 10. 28. Isldndia. Pruses escan
dinavios. 90. 92 .• 3. 96. 97. 

2684-Manuel Marcelino - Travessa da 
Manutengao Militar, 2- Alhandra 
- Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

2685- Mario Manuel R ocha - Avenida 
Ant6nio Enes, 41-1.o-Dt.°-Queluz 
- (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 93. 

MOQAMBIQUE 

1058--Joao XaVIer Coucelro- Vila de Ma
nicar-(M) Po, Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 3. 

1809- Virgili:> Moura Santos - Aveo!da 
Pinheiro Chagas, 101 - Lourengo 
Marques 7- (M) Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

BRASIL 

1712- J ('ao Abel de FreitaB---'Rua dos In
gleses, 267- Bela Vista-So Paulo 
- (M) Po, Fr, Es, Ep. Latirn. T. 
C. V. N. U. 1. 2. 5. 60. 68. 69. 71. 
72. 1900/1955 - Desporbs - Ma
deira - Ilhas - Portugal - Bra
sil - Ano Santo· - Centenarios. 

2671- Gerald,) Ventura Dias- Aos cu da
dos do Banco do Brasil S/ A- Go
vernador Valadares-(P) Po, T. N. 
U. 60. 3. 

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN 

2680- Martin Buch Sicart- Rabassa, 45, 
Pral. Barcelona- (M) Es, T. 60. 
3. N. de 5. 

CHECOSLOV AQUIA - TCHE
COSLOV AQUIE-CZECHOS

LOVAKIA 

2682- Chlrek Lohr - Dal')vice Hlavni c 
12- Kalovy Vary- To N. U. 60. 3. 

(Continua na p8.gina 21) 
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Na sua sede provis6ria, Avenida de 
Almirante Reis, 70, 3.°, Dt.o, realizou-se,
no passado dia 3 de Margo, 03.° Congres
so da Federagii.:> Portuguesa de Filatclia, 
para prestaGao das .contas da gerencia de 
1955, e eleigao dos corpos directivos para 
1956. 

Estavam presentes os seguintes dele
gados dos clubes: 

Pelo Clube Filatelico de Portugal 
Prof. Dout')r Carlos Trincao, brig. Cunha 
Lamas-, coronel Abreu Lima, major Car
doso Salgado, Alberto Armando Pereira, 
eng. Pina Serra e Oliveira Marques; pelo 
Clube Internacional de Filatelia - gene
ral! Mario Nogueira e c-'r')nel Africano da 
Silva; pelo Clube F'ilatelico de Mogarnbi
que-eng. Marcos Pereira e dr. Vascon
celos Carvalho; pelo Nucleo Filatelico de 
Angra-Pedro Coelh') de Lima; pelo Clu
be Filatelico da Madeira- Jose Dias Fer
reira. 

Presidiu 0 sr. general Mario Nogueira, 
que deu a pal!avra ao sr. Brigadeiro Cu
nha Lamas, para leitura do relat6rlo da 
gerencia de 1955, que, pelo seu manifesto 
interesse, aqui arquivarnos na integra: 

<Para cumprirnento d') disposto na 
alinea j) do art. 21.° do Estatuto da F. 
P. F., a Direcgao vern apre~entar ao 3.° 
Congresso 0 Relat6rio e as Contas de ge
rencia, referentes ao ano de 1955 : 

a) CORPOS GERENTES-Eleitos 
no 2.° Congresso da Federagao, reullido 
ern 19 de Margo de 1955, s6 ern 13 de 
Abril do mesmo ano se recebeu a comu
nicagao de que essa eleigao tinha sido 
sanclonada p')r Sua Ex." 0 Ministm da 
Educagao Nacional, como preceitua 0 
art. 38.° do nosso Estatuto. 

Deveria ter-se tratado, logo ern se
guida, da transmissao de poderes dos 
Corpos Gerentes e, especialmente, da Di
recgao d:> ano anterior, para os eleitos; 
mas recoillheceu-se que alguns deles se 
encontravarn f r ra de Lisboa, sem facili
dade de comparecerem, e, por fim, to-
mOU-se a dec!sa:o de reunir no dia 23 do 
mesmo mes de Abril 0 mai')r nUrnero pos
siveI. Nessa 1." sessao, apenas c-mpare
ceram: 0 Secretario, 0 Tesoureiroe 0 

Vogal da Direcgao transacta, e 0 Presi
dente, 0 Tesoureiro e 0 Vogal da Dlrec
gao eleita. 

A ausenc!a do Secretario desta ulti
ma, que, por motivos particulares, es
teve ausente de Lisboa arneudadas ve
zes, a principi:>, e depois transferiu a sua 
residencia para Santiago. do Cacem, nao 
permitiu que chegasse a desernpenhar as 
suas fungoes, pelo que estas passaranl 
a ficar a cargo do Vogal SUbstituto. No 
entanto, para manter a melhor sequencia 
nas relagoes corn a F.I.P. e corn as Fe
deragoes estrangeiras, contlnuaram estas 
a cargo do Vogal da Direcgao eleita que 
tinha sid:> Secretario da Direcgao ante
rior. 

Tarnbem a ausencia frequente, no 
Norte do Pais, do Tesoureiro eleito, tro.u
xe algumas dificuldades aos trabalhos da 
Direcga'), por exigirem maior atenc;ao, 
por parte do Presidente, para os as Bun
tos fmanceiros e administrativos. 

b) IV EXPOSI(JAO FILAT1!JLICA 
PORTUGUESA - «PORTO-1955» - Foi 
este, certarnente, 0 acontecimento de 
ma!:>r relevo para a Filatelia nacional, 
durante -0 ano de 1955, pelo que julgarnos 
dever comegar pJr Ihe fazer as seguin
tes refcrencias: 

Logo na sua I." sessao, ern 13 de Ju
lho de 1954, a Ddrecc;ao da F.P.F. tinha 

-decidido que se realizasse, no Porto, uma 
e~:>sigao filatelica nacional, comemo
rativa do centenario da emissao dos pri
meiros selos de D. Pedro V, e do 20." ani
versario da 1.A Exposigao Portuguesa. 

Como os selos de D. Pedro V, cabe
los lisos, sairarn ern Janeiro de 1855, jul
gou-se entao interessante que a exposi
gao tivesse lugar ern igual m~s de 1955, 
e tarnbem que 0 2.° Congresso da Fede
ragao coincidisse c:>m a epoca ern que ela 
estivesse aberta ao publico. 

Mas receando-se que, nesta quadl'a do 
ano, 0 tempo fosse desfavoravel, decidiu
-se que estes actos tivessern lugar em 
Maio de 1955. -

Na 2." sessao da Direcga'), realtzada 
ern 5 de Novembro de 1954, for nomeada 
a Comissao Executiva para aquelaex-
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SOCIOS DO LISTA DOS 

Clube Filatelico de Portugal 
MITGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

-
ALTERAQ6ES - REINGRESSOS - NOVOS S6CIOS 

PORTUGAL 
850 - Jose Manuel Leite Soares-Rua da 

Penha de Franga, 246-1.0-Esq. 
Lisboa-(M) Po, Fr, In, AI, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 31. 90. 91. 94. 96. 

1595-Joaquim G')mes Galopim- Encosta 
dJ Moinho- Rua C. lote 8, 2.0-Dt." 
-Queluz--(M) Po, Fr, Es, In, T. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

2278--Anibal Jose da Silva - Beco do 
Castelo-, 8-2.0-Dt.- Lisboa- Po, Fr, 
In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

2672- Embalxad')r Dr. Heitor Lyra- Rua 
Ant6n!0 Maria Cardoso, 8 (Embai
xada dJ Brasil)- Lisboa- (A) Po, 
Fr, In, Es, It, C. N. U. 15. 90. 
91. 99. 

2673- Mario Paulo AIeixo Coelho-Prac;a 
Afranio Peixoto-, 13-l."-Esq.- Lis
boa- (P) Po, T. N. U. 60. 3. 

2674-Alfredo Valentim do Nascimento 
Ferraz Franco-Travessa de S. Vi
cente, 14-1.0-Esq. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 60. 1. 
2. 90. 91. 93. 94. 

2675- Norberto Jesus Ferreira - Quinta 
Nova-Farnalicao - Nazare- (P) 
60. 

2676- Mario Nascimento - Monsanto 
Alcanena-(P) P'), T. 60. 

2677- Romualdo Augusto. Mella - Rua 
Serpa Pinto, 73-3.0- Tomar- (P) 
Po, T. 60. 

2678--J(' ao Ant6nio Escudeiro-Casal das 
Vinhas Mortas-Torres Vedras
(P) Po, T. 60. 

2679- Pedro- Moreira Neves-Rua Casti
Ih'), 40-Lisboa-(P) Po, 60. 

2683- Eng. Henning Olaf Peter Chris
tiansen-Fabrica de Tintas· de Sa
cavem-Sacavern- (M/A) Po, In, 
AI, dinamarques, T. U. 60. 1. 2. 
Da 10. 28. Isldndia. Pruses escan
dinavios. 90. 92 .• 3. 96. 97. 

2684-Manuel Marcelino - Travessa da 
Manutengao Militar, 2- Alhandra 
- Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

2685- Mario Manuel R ocha - Avenida 
Ant6nio Enes, 41-1.o-Dt.°-Queluz 
- (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 93. 

MOQAMBIQUE 

1058--Joao XaVIer Coucelro- Vila de Ma
nicar-(M) Po, Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 3. 

1809- Virgili:> Moura Santos - Aveo!da 
Pinheiro Chagas, 101 - Lourengo 
Marques 7- (M) Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

BRASIL 

1712- J ('ao Abel de FreitaB---'Rua dos In
gleses, 267- Bela Vista-So Paulo 
- (M) Po, Fr, Es, Ep. Latirn. T. 
C. V. N. U. 1. 2. 5. 60. 68. 69. 71. 
72. 1900/1955 - Desporbs - Ma
deira - Ilhas - Portugal - Bra
sil - Ano Santo· - Centenarios. 

2671- Gerald,) Ventura Dias- Aos cu da
dos do Banco do Brasil S/ A- Go
vernador Valadares-(P) Po, T. N. 
U. 60. 3. 

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN 

2680- Martin Buch Sicart- Rabassa, 45, 
Pral. Barcelona- (M) Es, T. 60. 
3. N. de 5. 

CHECOSLOV AQUIA - TCHE
COSLOV AQUIE-CZECHOS

LOVAKIA 

2682- Chlrek Lohr - Dal')vice Hlavni c 
12- Kalovy Vary- To N. U. 60. 3. 

(Continua na p8.gina 21) 
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Na sua sede provis6ria, Avenida de 
Almirante Reis, 70, 3.°, Dt.o, realizou-se,
no passado dia 3 de Margo, 03.° Congres
so da Federagii.:> Portuguesa de Filatclia, 
para prestaGao das .contas da gerencia de 
1955, e eleigao dos corpos directivos para 
1956. 

Estavam presentes os seguintes dele
gados dos clubes: 

Pelo Clube Filatelico de Portugal 
Prof. Dout')r Carlos Trincao, brig. Cunha 
Lamas-, coronel Abreu Lima, major Car
doso Salgado, Alberto Armando Pereira, 
eng. Pina Serra e Oliveira Marques; pelo 
Clube Internacional de Filatelia - gene
ral! Mario Nogueira e c-'r')nel Africano da 
Silva; pelo Clube F'ilatelico de Mogarnbi
que-eng. Marcos Pereira e dr. Vascon
celos Carvalho; pelo Nucleo Filatelico de 
Angra-Pedro Coelh') de Lima; pelo Clu
be Filatelico da Madeira- Jose Dias Fer
reira. 

Presidiu 0 sr. general Mario Nogueira, 
que deu a pal!avra ao sr. Brigadeiro Cu
nha Lamas, para leitura do relat6rlo da 
gerencia de 1955, que, pelo seu manifesto 
interesse, aqui arquivarnos na integra: 

<Para cumprirnento d') disposto na 
alinea j) do art. 21.° do Estatuto da F. 
P. F., a Direcgao vern apre~entar ao 3.° 
Congresso 0 Relat6rio e as Contas de ge
rencia, referentes ao ano de 1955 : 

a) CORPOS GERENTES-Eleitos 
no 2.° Congresso da Federagao, reullido 
ern 19 de Margo de 1955, s6 ern 13 de 
Abril do mesmo ano se recebeu a comu
nicagao de que essa eleigao tinha sido 
sanclonada p')r Sua Ex." 0 Ministm da 
Educagao Nacional, como preceitua 0 
art. 38.° do nosso Estatuto. 

Deveria ter-se tratado, logo ern se
guida, da transmissao de poderes dos 
Corpos Gerentes e, especialmente, da Di
recgao d:> ano anterior, para os eleitos; 
mas recoillheceu-se que alguns deles se 
encontravarn f r ra de Lisboa, sem facili
dade de comparecerem, e, por fim, to-
mOU-se a dec!sa:o de reunir no dia 23 do 
mesmo mes de Abril 0 mai')r nUrnero pos
siveI. Nessa 1." sessao, apenas c-mpare
ceram: 0 Secretario, 0 Tesoureiroe 0 

Vogal da Direcgao transacta, e 0 Presi
dente, 0 Tesoureiro e 0 Vogal da Dlrec
gao eleita. 

A ausenc!a do Secretario desta ulti
ma, que, por motivos particulares, es
teve ausente de Lisboa arneudadas ve
zes, a principi:>, e depois transferiu a sua 
residencia para Santiago. do Cacem, nao 
permitiu que chegasse a desernpenhar as 
suas fungoes, pelo que estas passaranl 
a ficar a cargo do Vogal SUbstituto. No 
entanto, para manter a melhor sequencia 
nas relagoes corn a F.I.P. e corn as Fe
deragoes estrangeiras, contlnuaram estas 
a cargo do Vogal da Direcgao eleita que 
tinha sid:> Secretario da Direcgao ante
rior. 

Tarnbem a ausencia frequente, no 
Norte do Pais, do Tesoureiro eleito, tro.u
xe algumas dificuldades aos trabalhos da 
Direcga'), por exigirem maior atenc;ao, 
por parte do Presidente, para os as Bun
tos fmanceiros e administrativos. 

b) IV EXPOSI(JAO FILAT1!JLICA 
PORTUGUESA - «PORTO-1955» - Foi 
este, certarnente, 0 acontecimento de 
ma!:>r relevo para a Filatelia nacional, 
durante -0 ano de 1955, pelo que julgarnos 
dever comegar pJr Ihe fazer as seguin
tes refcrencias: 

Logo na sua I." sessao, ern 13 de Ju
lho de 1954, a Ddrecc;ao da F.P.F. tinha 

-decidido que se realizasse, no Porto, uma 
e~:>sigao filatelica nacional, comemo
rativa do centenario da emissao dos pri
meiros selos de D. Pedro V, e do 20." ani
versario da 1.A Exposigao Portuguesa. 

Como os selos de D. Pedro V, cabe
los lisos, sairarn ern Janeiro de 1855, jul
gou-se entao interessante que a exposi
gao tivesse lugar ern igual m~s de 1955, 
e tarnbem que 0 2.° Congresso da Fede
ragao coincidisse c:>m a epoca ern que ela 
estivesse aberta ao publico. 

Mas receando-se que, nesta quadl'a do 
ano, 0 tempo fosse desfavoravel, decidiu
-se que estes actos tivessern lugar em 
Maio de 1955. -

Na 2." sessao da Direcga'), realtzada 
ern 5 de Novembro de 1954, for nomeada 
a Comissao Executiva para aquelaex-
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posi~iio, cuja composl~ao fol, no espago 
de um m~s, modificada por duas vezes, 
por forma um pouco irregular. Mas a 
Comissa'J Executiva deflnitiva s6 veio a 
entrar efectivamente em fungoes em Mar
go de 1955. 

Por estes motivos, em fins de Janeiro 
desse ano, foi decidido adiar a Exposigao 
para os primeiros dias de Outubro, e, 
mais tarde, p'Jr d.l:ficuldade de utilizagao 
do local escolhido para oseu funciona
mento, foi antectpada de urn m~s, pelo 
que veio a reBilizar-se de 3 a 11 de Se
tembro, em dependencias da Escola de 
Belas Artes do Porto. 

Todos os que tlveram 0, prazer de vi
sitar este certame, sao certamente con
cordes em reconhecer que 0 ~xito alcan
gado ultrapassou, em mUito, tudo 0 que 
serla licito, esperar, quer no que respeita 
a. boa disposigao das colecgoes expostas, 
quer ao alto nivel da maioria d~las. As
sim 0 sentiu a Direcgao da F.P.F., que, 
alguns ellas depois do encerramento, en
tendeu dever elcgiar, por esse motiv~, 
a respectiva Comissao Executiva. 

Embora entao nao estivesse ainda 
completamente elaborado 0 Regulamento 
da Medalha Particular da Federagao, a 
Direcgiio resolveu que a prlmeira meda
Iha, cunhada em prata dourada (ever
meib ) fosse concedida ii IV Exposigao 
Filatelica Portuguesa - ePorto-1955 .. , e 
entregue ao respectivo Juri pelo pr6prio 
Presidente da Direcgao, no ella da aber
tura da Exposigao. 

Como se sabe" 0 Juri entendeu dever 
atribui-la ao expositor Sr. Dr. Ant6nio 
Pinto Basto. 

Para a mesma Exposigiio, comunica
ra-nos a eAmerican Philatelic S'Jciety .. 
que punha ii disposigiio do JUri, para ser 
atribuido ao concorrente que entendesse 
ser merecedor, 0 eAward of Dis-tinction .. , 
diploma criado em Abril de 1954, com 
destino a expos!goes fiIatelicas impor
tantes do mundo intetro. 

Como ja e do conhecimento geral, 0 
Juri da Expostgiio ePorto-1955) entendeu 
dever atribuir esse diploma ao Sr. PMf. 
Dr. Fernando Freitas Simoes, 0 que f01 
comunicado a. eAmerican Phi-Iatelic S0<
ciety), que, pouco dep01s, nos remeteu 
o respectivo dlpl'Jma, onde inscrevera 0 
nOlIlle do premiado. Esse diploma 'sera en
tregue em reuniiio do 3.° Congresso da 
F. P. F. 

A Direcgao da Federagiio nao po de 
de1xar de registar, com a mai~r satisfa-

gao, a boa vontade da eAmerican Phila
t.elist SOCiety) em nos oferecer 0 eAward .. 
que, como tinica restrlgiio, deveria ser 
atribuldo a urn dos melhores exposltores 
pOl-tugueses. 

Mas, alnda a resp~.to da Exposigiio 
ePorto ... 1955), a Direcgiio da F.P.F. niio 
pode deixar de salientar aqui 0 seu pro
fundo desgosto pelas referencias, despri
morosas e faltas de verdade, para ela e 
para 0 seu Presidente, publicadas num 
6rgao da pr6pria Federagao, assunto que 
consldera ainda nao cabalmente resol
vida. 

Niio pode, tambem, a Direcgao dei
xar de lamentar 0 cora de censuras, por 
parte de pessoas das mais variadas cate
gorlas, contra as decisoes do Juri da 1.' . 
Exl>osigiio realizada depois da criaga'J da 
Federagao, quando nem uma s6 voz se 
levantou contra as classiflcagoes da Ex
posigao Filatel!.ca Intemacional - eLis
boa-1953 .. , a s quais, certamente, nao es
tariam todas irrepreensiveis. 

c) EXPOSIQAO FOTOGRA.FICA E 
FILATillLICA DO ENSINO M1!JDIO
Pouco dep01s da I." sessiio da Dlrecgll.o 
da F.P.F., foi ela solicitada para dar 0 seu 
apoio a uma exposigiio organizada pela 
Associagiio Escolar do Instituto Comer
cial de Lisboa, que teria lugar de 7 a 
11 de Maio. 

o caracter escolar e 0 facto de nela 
apenas figurarem pequenas colecgoes de 
prlncipiantes, s6 podem justificar que a 
niio tivessemos abandonado e, pelo con
trario, Ihe dessemos 0 melhor apoto, em 
harmonia com 0 nivel desta competi!;iio. 
Assim, alem dos conselhos dados com to
da a boa vontade, a Direcgao fez-se re
presentar na cerlm6nia da abertura da 
Exposigao, nomeou urn vogal para 0 res
pectivo, Juri, e ofereceu, como premio, um 
livro ue interesse fllatelico. 

d) EXPOSIQOES F I L A T 1!: LICAS 
INTERNACIONAIS - Em duas exp'Jsi
goes filatelicas estrangeiras de alto nivel, 
figuraram colecgoes de filatelistas portu
gueses dos mais distintos. 

- a I.", realizada em Oslo, de 4 a 
12 de Junho de 1955, eNORWEX), em 
que foram conferidas aos Srs. Prof. 
Dr. Carlos Trinciio, C.el Vitorino Go
dinho, Dr. Correia Nunes, Dr. Vascon
celos Carvalho, Correa Junior, Jose 
H1p6lito e Ant6nio Hip6lito, urn total 
de duas medalha's de ~Uro, duas de 
prata e quatro de bronze; 
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cLandecStill0cS 
Na revista do eMercado Filatelico) , 

n.O 49, de Setembro-Outubro de 1951, foi 
publ1cado urn mapa dos selos da India so
bre os quais foi aposta, localmente, a so
brecarga «Republica), em cumprimento 
da Portaria n.O 490, de 12 de Setembro de 
1913, mapa esse que fol fornecldo pelo 
Director dos Servigos dos C.T.T. U. 

Na mesma revista se faz refer~ncia 
aos selos que foram ali sobretaxados para 
I1h e 6 reis, em virtu de do determlnado 
no decreto n.D 202, de 3 de Novembro do 
mesmo ano. 

Em consequ~ncia do. que conata d' esse 
mapa, no cataIogo Simoes Ferreira se 
mencionou, em seguida aos selos com so
brecarga local, que nele figuram, que to
dos os que nele nao estao catalogados fo
ram clandestinamente emltidos. 

No cataIogo de Eladio dos Santos, 
continuam a figurar, como anteriormen- . 
te, os selos emitidos clandestlnamente, 
com a nota ambigua de que efo·ram so
brecarregados sem autorizaglio oficial .. , 
da qual se pod era depreender .que a sobre
carga ou sobretaxa foi aposta nurn esta
beleclmento do Estado, apesar de nao 
constar de qualquer Portarla ou Decreto. 

1il verdade que existem selos cujas so
brecargas fcram apostas num estabele
clmento do Estado, sem que por isso dei
xem de ser clandestinos, como, por exem
plo, 0 de Macau n.O 68 a. do cataIogo Ela
dio, que, ao contrarlo do que no mesmo 
se aflrma, nunca serviu em Timor, nem 
mesmo em Macau. (Vide-livro cRelmpres
soes) (de varios artigos de C. George) a 
fls. 285/287. 

Os clandestinos da India, to davia, nao, 
foram sobrecarregados num estabeleci
menta do Estado. 

Urn individuo que residia em Goa, 
quando foram sobrecarregados os selos 
em questiio, contou-me, ha cerca de trln
ta anos, que enquanto a Imprensa do 
Banco Nacional Ultramarlno d'aU Impri
mia, por encargo do Estado, a sobrecarga 
nos selos, una individuos faziam sobrecar
regar outros numa tipografia particular, 
propond'J depois a um estabeleclmento fI
latelico da SuiGa a venda duma quanti
dade superior ii que tinha sido emJtida, 
oferta que esse estabelecimento partlci-

------1 PELO 

CORONEL JOAO AFRICANO DA SILVA I 
pou ao, GoveIpO do Estado da India, pro
vocando esse facto urn inquerito. 

Certos edltores t~m relutAncia em re
tirar dos seus catalogos selos que, na boa 
fe, neles lnscreveram, ainda que mals tar_ 
de venham a sa-ber que slio falsos, prov!
velmente porque temem reclamagoes dos 
seus cUentes ... 

Parece-me que, de harmonia com a 
allnea e) do artigo 1.° do Estatuto da Fe
deragao Portuguesa de Filatelia, devia 
ser dado conhecimento ii Federagll.o In
temacional de FllateUa da existencia de 
tais selos, se tal ainda nlio se fez, a flm 
dela poder prom over a desclassiflcagll.o 
das colecgOes que os contenham, quando 
as seus possuidores concorram as exposi
goes internacionais; e publicar que as 
mesmos sao clandestinos, e que compete 
ii F.P.F. igual procedlmento nas Exposi
goes Nacionais. 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

MARCOFILIA 
ULTRAMAR 

CARIMBOS DO 1.· DIA DE 
CmCULAQAO 

1-2~1956 

Louren90 Ma.rques - Mogambique -
Centenario do nasclmento de Mouzinho 
de Albuquerque~ 
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Julho 1879 - Mesme sobrecerge, selos de 1875 com effgie em 
reievo de D. Lufs; mesmo dentsedo. 

66 50 refs, azul ............................ s/ carga preta :. 
Agosto 1879. Mudanc;a de cor. 

67 10 reis, verde azul .................... s/carga preta :. 
68 10 :. verde amarelo (Agosto 1880) :.:. 0,50 

69 
70 

71 
72 
73 

74 

75 
76 

77 
78 

79 
80 

81 

I de Janeiro de 1880. Mesme sobrecerge, effgie de D. Lufs 
pere e esquerde num ovel rect., legende "PORTUGAL CONTI
NENTb; gregll nos angulos; C. sobre B., dentelldos 13, litogre
flldos. 
25 reis, azul leitoso ................... s/carga preta 
25 :. azul leitoso vivo ..............:. :. 

Mllio 1880. Mesme sobrecerge, 1.0 - effgie a esquerde de D. 
Lufs; legende. dos precedentes, angulos brencos, C. sobre B., den
teedos 13. 
25 refs, cinzento lilas ................. s/carga preta 
25 :. ard6s1a ......................:. :. 
25 :. violeta vennelho ............:. :. 

2.· Mesme effgie em relevo, selos 1875, C. sobre B" dentee
dos, IHii. 

150 rets, amarelo plUido .............. s/carga preta 

Mllrc;o 1881. Effgie de D. Luis a esquerde num ovel levendo 
por legende: "PORTUGAL CONTINENTE>t sobrecllrgo de 1875, 
C. sobre B., rect" denteados 13. 

5 reis" preto ........................... s/ carga cannim 
50 :. azul ........................... :. preta 

Fevereiro 1882. Mesma effgie, 3f.I pere e direitll, num cfrculo; 
legendll : CORREIOS E TELEGRAPHOS; mesma sobrecerge, C. 
sobre B., rect., denteedos 12%. 
25 refs, castanho vermelho ......... s/carga preta 
25 :. bistre .................... "..:. :. 

Junho 1882. Mesma effgie, 3f.I pera II direitll, tipos variando 
pela moldura, C. sobre B., denteados IHii. 

AQORES, sobrecarga pequenas letraa de cor. 
(10 X 1IAt mm) 

25 reis, bistre .................... " ..... s/carga preta 
50 :. azul...........................:. :. 
Setembro 1882. Tipo de Mar<;o 1881 com effgie de D. 
C. sobre B., denteados 13. 

5 refs, preto """"""""""""", s/ carga preta 
Dezembro 1882. Mesma 'Sobrecarge. 

a - Tipo elgarismo Julho 1876. 

Lufs, 

1,50 
:. 

1,25 
1.25 

) 

0,60 
:. 

1,25 
:. 

1,00 
2,50 

0.60 

82 2IAt refs, verde bronze ................. s/carga preta 0,25 

(Continua no proximo n6mero) 

) 

:. 
:. 

) 

:. 

:. 
:. 

0,50 

:. 

:. 
) 

1,25 
:. 

:. 

:. 
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- a 2.... realizada ern E stocolmo. 
de 1 a 10 de Julho do m esmo an'). n 
<STOCKOLMIA:., que nos deu uma 
medalha de ouro. outra de prata dou
rada (vermeil), uma de prata, com fe
Ucltagoes do Juri. e um diploma de 
medalha de prata. respectivamente 
para os Srs . C.el Vitorin') Godinho, 
Corr!m Junior. Dr. Correia Nunes e 
Oliveira Marques. n8.o tend:> recebido 
qualquer premio 0 Sr. Prof. Dr. Car
los Trinc8.o. p,)r fazer parte do Juri, 
e tendo figurado na Classe de Honrn 
a colecg8.o d 'J Sr. Eng. Eduardo Cohen. 

Durante esta Exposi!tao. teve lu
gar 0 C:mgres50 anual da F.I.P. (dias 
7 a 9). no qual foi reeleito Conselhei
ro 0 Sr. Prof. Dr. Carlos Trinciio, que 
fl)i tambem nomeado Pres!dente do 
cCuratorium:. que iria entregar a Me
dalha anual da F.I.P. ao Presldente 
Honorario da mesma F.I.P., Sr. Frie
drich. 

Em meados de Mar!to, foi convidada 
a F .P .F. a nomear um Cornissario para 
a exposi!t8.') filateEca internacional que 
viria a realizar-se em Praga, de 10 a 25 
'de Setembro de 1955. Nos termcs do dis
posto nos arts. 38.· e 39.· do nosso Es
tatuto, 0 assunt'J foi apresentado a con
sidera!t8.o de Sua Ex.' 0 Ministro da Edu
ca!tao Naclonal. e obteve. como resposta. 
que nao era possivel essa n')mea!tiio. 

Para a Exposi!t8.o Filatelica Interna
cional a realizar em Helsinquia, de 5 a 
15 de Julho de 1956, foi tambem convi
dada a F.P.F. a nomear um C')missario. 
Nas mesmas condi!toes do anterior, foi 0 
caso submetido a aprecia!t8.o de Sua Ex.' 
o Ministro da Educa!tiio Nacional. com 
a pr')posta do nome do Sr., Henrique 
Mantero. dlgnando-se Sua Ex.' apl'ovar 
esta proposta. Alem disso. e de acordo 
com 0 Regulamento da Medalha Partlcu~ 
lar da F.P.F., resolveu a Direc!tao of ere
cer a') Juri dessa Exposi!tiio um exem
plar cunhado ern prata. 

e) MEDALHA PARTICULAR DA 
FoP.F. E SEU REGULAMENTO-Para 
cumpr!mento de uma decisao do 2.· Con
gresso da Federa!tao, a Direc!tiio mand~u 
executar os cunhos para a Medalha Par
ticular da F.P.F., em condi!toes econ6rni
cas muito apreciaveis, e cunhar alguns 
exemplares. C')mo se disse atras. a 1.' 
Medalha concedida nestas condi!toes foi 
entregue ao Juri da Expo-sI!tao cPORTO
-1955). 

Alem disso. elaborou 0 respectiv~ Re
gulam ento. cujo texto e ja dl) conheci
mento geral. po,r t el' sido publica do nos 
6rgaos dos Clubes Federados, em har
m onia com 0 disposto no art. 36." do 
n03S'J Estatuto. 

f) REGULAMENTO DAS EXPOSI
QOES FILAmLICAS- Julgou tambem a 
DiI'ecgao da maior conveni~ncla estabe
Iecer 110l'mas regulamentares para as ex
posigoes filatelicas em que. pOl' qualquer 
motivo. a F .P.F. deva intervir. quer co
mo organizadora. quer como patrocinan
te, quer dando simples apolo. 
Ne3~e Regulamento. ja aprovado e a 

publlcar brevemente. estabelecem-'Se va
rias categorias de exposigoes, de forma 
a p ermitir que todos os filatelistas, qual
quer que seja 0 grau de adeantamento 
das suas colecgoes. possam entrar em 
compet1!toes desta natureza. Assim, os 
mais modestos, apresentar-se-ao em ex
posigoes locais; quando mals adiantados, 
poderao figurar em exposigoes regionais; 
os mais avangados, poderao ser admitidos 
em exposigoes nacionais; finalmente. os 
melhores. podera') competir com os fila
tellstas e_trangeiros em exposlgoes in
ternacionais. 

Desta forma. alem da categoria que 
lhes confere 0 facto de serem admitidos 
numa ou noutra exposigao, 0 , que corres
p onde ja a uma primeira classific3.!t8.o. 
os varios premlos conferid')s em cada ex
posig8.o estabelecerao os diversos graus 
de adiantamento das colecgoes apresen
tadas. Admite-se, ainda, especialmente 
nas exposigoes nacionals e intemacionais, 
que pnssem a cClasse de H')nra:. as que, 
porventura, ja tenham atingido 0 grau 
maximo em competigoes semelhantes, 

g) CO~USSOEIS-Em harmonia com 
o disposto na alinea b) do art. 27.· e do 
art. 29.· do nosso Estatuto. a Direc!tao 
conseguiu, niio sern grandes dlficuldades, 
dar posse, no dia 24 de Outubro, de 1955, 
a Comissao para 0 Desenvolvimento da 
Filatelia entre a Juventude, constituida 
pelos Srs. Dr. Ayala Botto. Henrique 
Mantero. Ant6nio Lopes Ribeiro" Ar
mando de Lima e Eng.· Ant6nio Eladio 
dos Santos. 

A dois meses do fim do ana de 1955, 
e perfeitamente natural que essa C')rnis
sao nao tenha ainda actuado por f orma 
a dar cabalmente cumprimento a sua 
missiio, e ao que preceitua 0 § 1.° do art. 
27.· do nos so E statuto. 

De acordo com a decisiio do 2.· Con-
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gresso da F .P.F., ja se encontra nomeada 
e em fun!;oes a Comissao de Marcofilia, 
constltulda pelos 81'S. Dr. Ant6nio Fra
goso, Cel. Andreia F erreira, Dr. Vascon
celos Carvalho, Dr. Ar tur Beja e Oliveira 
Marques. 

Estito, em organiza!;B.o as Comissoes· de 
Ensaios e Provas, e de Intelros Postais, 
e alguns membros desta ultima ja come
!;a ram a coligir elementos da parte refe
rente aos Inteiros portugueses, a forne
cer a <Berliner Ganzsachen 8ammler Ve
rein:. , para a elabora!;ao de urn catlilogo 
universal de Inteiros, em projecto, cuja 
faita multo se faz sentir, porque 0 ultimo 
editado data de 1938. 

h) LIS T A DOS FILATELISTAS 
EMINENTES - Em seguimento d s tra
balhos da Direc!;ao transacta, e aprova
dos pelo 2.0 Congresso da F .P .F ., a Di
r ec!;ao mandou executar 0 desenho da 
Lista dos Filatelistas Eminentes, na qual 
devera inscrever-se, por ocasiao do 3.0 

Congresso, 0 nome do, Sr. Prof. Dr. Car
los Pinto Trincao, como foi aprovado no 
Congresso anterior. 

i) DIA DO SELO-Nao h8. que fa
zer aqui referenc1a detalhada ao <Dia do 
Selo:. de 1955, que teve lugar em 17 de 
Janeiro desse ano, portanto antes do 2." 
Congresso, pelo que a sua organiza!;ao 
esteve a cargo, da Direc!;ao transacta, que 
apresentou 0 respectivo relat6rio aquele 
Congresso, relat6rio ja pubUcado. nos 6r
gitos da Federa!;ao. 

Para () ano de 1956, a Direc!;ao limi
tou-se a fixar, em principio, a sua reall
za!;ao no mes de Abril, centenario da sal
da dos primelros selos de D. Pedro V, 
cabelos anelados, procurando qt1e as ma
nifestagoes do <Dia do. 8e10) se estendam 
a todas as Capitals de Distrito, do Conti
nente e Ilhas Adjacentes, e tambem as 
nossas Provincias Ultramarinas. (') 

j) CONTAS DE GER~NCIA- No 
ano de 1954 (2.0 semestre), verificou-se 
que, se tlvessem sido recebidas em tempo 
competente todas as co,tas dos Clubes 
F ederados, a recelta teria atingldo E sc. 
2 .025$00, e a despesa foi de Esc. 1 .937$10. 
Desta forma, 0 ,saldo ficaria reduzldo a 
Esc. 87$90. 0 atraso na liquldagli.o das 
cotas de alguns Clubes foi compensado 
pelo pagamento adlantado das cotas do 
ano de 1955, do Clube Filatt'!l!co de Mo
gamblque. Assim, aquele ano tenninou 
com um saldo de Esc. 172$90. 

No ano de 1955, a: receita" nas mesmas 
condigoes, atinglria Esc. 6.319$20, e a 
despesa E sc. 5 .669$10, resultando, portan
to, urn saldo de E sc. 650$10, que se deve 
princlpalmente ao saldo. do «Dio do Selo) 
que f oi de E sc. 1 .167$90. Alnda nesse ano 
o atraso no pagan1ento de algumas c')tas 
fol largamente compensado pelo generoso 
donativo do Olube Filatt'!l1co de Mo!;am
b!que, do valor de Esc. 1.000$00, pelo que 
a Direc!;8.o julga dever prop~r que fique 
exarado na acta do Congresso urn voto 
de profundo reconhecimento a esse Clube. 

Verifica-se do exposto que a Federa
gao esta vivendo, sob 0 ponto de vista 
econ6mico, de receitas extraordinarias, 
pelo. que a Direc!;ao entende dever chamar 
a atengli.o para 0 assunto. 

Convt'!m ainda lembrar que, ao sal do 
constante do balancete referido a 31 de 
Dezembro de 1955, e dos reglstos de re
ce!ta e despesa , no. valor de E sc. 1.315$, 
teremos que acrescentar esubstralr as 
seguintes verbas : 

- por um lado, ha que receber as co
tas atrasadas de alguns Clubes, no valor 
total de Esc. 725$00 (dos quais, 400$00 
de cotas do Clube Filatt'!l1co da Madeira, 
que esperamos ver em breve l1quidadas) ; 

- por outro lado, devem Uquidar-se, 
logo que possivel, as seguintes Importa.n
cias: 

- Esc. 367$50 de expedlente fomecido 
att'! 31-12-55, mas ainda nlio llquidado; 

- 75 francos suigos (aproxlmadamen
te Esc. 500$00) da cota qa F.P.F. para a 
F .I.P.; 

- Esc. 2.000$00 para pagamento do 
desenho da Lista dos Filatelistas Emi
nentes, a que fizemos referl!ncia atras:. . 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1955. 

A DmECQAO 

(') Ja no eno de 1956, e Direcc;1io remeteu 
c ircu la res a todes es Cepitais de Distrito do 
Conti nente e des IIhes Adjecentes, e e todes es 
Provlncies Ult ramerinas, paro se poderem ir pre
parondo, com suficiente antecedencia , os ma ni
fes+ec;5e s do «Die do Selo>. 

Posto a. dlscussao este documento, 
bem como as contas ~ 0 parecer do Con
selho. Fiscal, foraIn aprovados por unanl
midade. 

Procedeu-se seguidamente a. assinatu
ra, pelo sr. Prof. Doutor Carlos Trinca.o, 
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1872 - Variedades 
39 5 rets, preto .......................... s/ carga vennelhAo 
40 5 :. :0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :0 preta 
41 5 :. " ......... . ................. :. magenta 

Sobrecarga preta invertlda 
42 25 reis, rosa vivo ..... . .. ............. s/ carga preta 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
4.lJ 

50 
51 
52 

1875-b. A sobrec:arga ~em a letra «0» mais larga , 
«S» mais aberto 

5 rels, preto .... ..... .. .. .. .. . .. . . .. . . . s/ carga cannim 
10 :. amarelo palido . . . . . . . . . . . . ... :. preta 
10 > amarelo escuro . . . . . . . . . . . ... :. :. 
20 :. bistre escuro .. ............. ... :. " 
20 " bistre pando . . . . . . . . . . .. .. . ... " ). 
25 -.. rosa palido ..... ............... :0 :0 
25 " rosa viv.o ....... . ...... " . . . . . " " 
50 " verde amarelo . .... ......... . 
50 " verde palJdo .... . ... . ......... . 
80 > laranja ........ .............. , 

53 80 :. 
54 100 ) 
55 100 :. 

laranja vermelho ......... .. . 
111as .... .. . .. . . .. .. .. . . . . ..... . . 
lilAs vermelho ... ... ... .. . .. . . 

.. 
:. 

:. 

A sobrecarga, impressa irregulannente, e-o aqui 
ainda mais, 

e, pOI' vezes, obUqua 

Agosto 1875 - Complemento de serie 

56 15 reis, castanho .. .. .................. s/carga preta 
57 15 :. castanha palido .............. :. :. 

Jllne!ro 1876 - Complemento 

58 150 reis, azul ............. .. ........ .... s/carga preta 
59' 300 :. violeta vivo .. ... . . .. ........ ... :. :. 
GO 300 :. violeta palido . . . . . . . . . ..... . .. :. :. 

Variedade 
Dupla sobrecarga 

61 300 reis, violeta vivo ..... .. ........... s/carga preta 
1 de Julho 1876 - Mesma sobrecarga, a lgarismo num oval 

largo, C. sobre B. , denteados 12lh. 
62 2lh reis, verd.e bronze .. ............... s/carga preta 
63 2lh :. verde bronze escuro ......... :. " 

Variedades 
a - Dupla sobrecarga 

64 2lh rei,S, verde bro,nze .......... . ..... s/carga preta 
b - Sobrecarga Invertlda 

65 2lh reis, verde bronze ... ........... .. s/carga preta 

:. :. 
0,80 » 

0,60 :. 
0,75 :. 

0,75 " 
1,00 :. 

1,00 0,35 
1,00 :. 

:. 0,75 
:. :. 
~ :. 

2,50 > 
2,50 1,00 

:. :. 

0,75 :. 

0,75 " 

:. -.. 
6,00 :. 
6,00 :. 

0,15 0,10 
0,15 :. 

:. ) 

IS 
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1868-70 b - Dentelldos 12 1/ 2 
7 5 reis, pret:> ........................... s/ carga carmbn 
8 5 :. preto .......................... :. magenta 
9 10 :. amarelo . . . .. . . . .. . . .... . . . . . . :. preta 

10 20 :. bistre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . :. :. 
11 25 ) rOEa 
12 50 ,. 
13 80 :. 
14 100 :. 
15 100 :. 
16 120 ) 
17 120 :. 
18 240 :. 

verde .. . ..................... . . 
laranja ....................... . 
lUas escuro ................ .. 
mas palido (1870) .......... . 
azul escuro 
azul palldo 
violeta vivo (1870) .......... 

Variedades 
a - s:>brecarga dupla 

19 150 refs, verde ............................ s/ carga preta 
b ·- sobrecarga invertida 

20 10 refs, amarelo ........................ s / carga preta 

5,00 
5,00 

:s. 
5,00 

:. 

) 

·1869 - 2 .. - cAGORES» sobrecarga local em pequenll5 
letrlls (I Omm ) 

2~ 25 refs, rosa, ............................. s/carga preta 

Variedade 
sobrecarga invertida 

22 215 reis, preto ...... .. ..................... s/carga preta 
1869 - 3." - «AGO RES,. sobrecllrga local em grllnde5 

latrlls finlls (121/4mm) 
23 15 refs, preto ........................... R/carga magenta 
24 25 :. rosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... :. preta 
215 80 :. laranja .... .. .. .. .. . .. .. .. . .... :. :. 

Re1mpressoes. Ver n.·· 4607-16 

26 

Abril 1871-75. Masmo aHgia em relavo, sem letra5 C. W.; 
AC;ORES, em s/ cllrgll de cor, C. sobre B .. dentelldos 121f.!, 

a - sobrecarga de 1868-70 (14 X 3 mm) 
15 rets, preto ............................. s/carga carmim 

27 10 ) amarelo p8.11do .. .... .. .. .. .. . :. preta 
28 10 ) amarelo escuro ............... :. :. 
29 20 :. bistre escuro (1872) .. . .. . :. :. 
30 20 :. blstre azeitona .............. . 
31 215 :. rosa escuro .................. . 
32 215 :. rosa palido .................... . 
33 150 :. verde amarelo .............. . 
34 80 :. laranja (1872) .............. . 
35 100 :. lllas castanho ............... .. 
36 100 ) 111as ............................ .. 
37 120 :. azul vivo (1873) ........... . 
38 240 :. violeta (1875) ................ . 

:. 

0,80 
1,00 

) 

1,25 
:. 

) 

:. 
:. 

1,25 0,35 
:. :. 

2,25 :. 
) ) 

:. :. 
:. ) 

2,50 

• 

I 

BOLETIM DO CLUBE FlLAT£LICO DE PORTUGAL 

da Lista dos FilateUstas Eminentes, des
te modo inaugurada. 

Depois de usarem da palavra os srs. 
Brigadeiro Cunha Lamas, Dr. Vasconce
los Carvalho, Eng. Aurelio Marcos Pe
reira, Alberto Armando Pereira, Prof. 
Doutor Carlos Trtncao, etc., foi apro:vado 
pOl' unanimidade 0 sr. .Alvaro de Castro 
Brandito para assinar, no pr6ximo Con
gresso, aquela Lista dos Filatelistas Emi
nentes. 

Procedeu-se depois a. elei!<ao dos cor
pos directiv~s para 1956, a qual deu os 
seguintes resultados : 

DIREOQAO 

Presidente, Prof. Doutor Carlos Trin
cao.j vice-Presidente, G-:lneral Mario No
gueiraj secretario, Pedro Coelho de Lima; 
tesoureiro, Henrique de Barbosa Mendon
!<aj substituto, Dr. Oliveira Marques. 

CONGRESSO 

Presidente, Coronel Vitorino Godinhoj 
vice-Presidente, Dr. Fernando Baptista 
da Silvaj secretarios, Armando Lima e 
Ant6nio J 'ose Valente. 

CONSELHo. FISCAL 

Presidente, Prof. Doutor Freitas Si
moesj relator, Majo·r Adriano Macedoj 
vogal, Alberto Armando Pereiraj substi
tuto, Jose de Oliveira Sousa Nunes. 

Foi depois reeleito delegado da F.P.F. 
a. F.I.P. 0 sr. Prof. Doutor Carlos Trin
CR/), e .foi entregue ao sr. Prof. D"outor 
Freitas Simoes 0 «Award of Distinctiom, 
oferta da American Philatelic Society, e 
que lhe fod atribuido pelo juri da Expo
Si!<RO FUatelica Nacional, Porto-1955. 

Depois de apreciados varios assuntos 
importantes, tats como 0 Dia do Selo, a 
atitude dos C.T.T., as receitas da Federa
gito, etc., assuntos sobre os quais usaram 
da palavra os ·srs. Dr. Vasconcelos Car
valho, Brigadeiro ~unha Lamas, Eng." 
Aureiio Marcos Pereira, etc., 0 sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho prop6s, e 0 Con
gress:> aprovou por unanimidade, votos 
de louvor ao Presldente do Congresso, sr. 
General Mario Nogueira, pela maneira 
como d!rigira os trabalhos, e de agrade
cimento a. Direc!<Ro transacta, especial
mente aos ars. Brigadeiro 'Cunha Lamas 

e Dr. Oliveira Marques, pelo muito que 
foi possivel fazer, nR,) obstante as intime
ras dificuldades. 

o sr. General Mario Nogueira agI'ade
ceu 0 voto aprovado, saudou todos os pre
sentes, e encerrou os trabalhos, eram cer
ca das 24 horas. 

:.:.:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. : .. : .. :.:.: .. :.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

LIST A DOS SOC(OS 
(Contin~iio da pagina 16) 

FRANQA-FRANCE 

2668-Carrasco Jean- 15, Rue Alf. Co
lombet- S. Etienne (Loire) Fr, In, 
It, AI, Es, T. 60. 90. FDC. cartes 
TCV et maximum. 

HUNGRIA - HUNGRIE 
HUNGARY 

2669- Dr. Tibor Gereb - XII Kutvolgyi 
ut. 2.-Budapest- Po, Fr, In, Es, 
T . U . 60. 1. 2. 31. 90. 

INDONESIA 

1424-Kh:>e Klan Lok-50 Djl. Ijendra
wasih (Dj1. Road) Semarang (Ja
val-eM) In, T. N. U. 60. UPU. 
65. FDC de 3.90/ 1952. View-cards 
photos of membres. 

2670-Phan Siauw Hong- Djalan Arney, 
32-Surabaja- In, Chinese. 60. 3. 
maps. 70. 

ISRAEL 

2681- Wechsler Uriel~P .O . Box, 1734-
Haifa- (A) Fr, In, T . N. U. So
mente (only) 60 de 1. 2. 90. 91. 

POL6NIA - POLOGNE 
POLAND 

2666- Ireneusz Serafin- ul Stalingradzka 
3 a/ 6- Tarnow I- In, AI, PI, Fr, 
Tematicos despertivos. 60. 4. 90. 96. 

2667- Jarosinski Jerzy - Gwardii Ludo
wej, 15 - Kielce - AI, PI, In, 60. 
3. 96 . 
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
BALANCETE DO ANO DE 1955 

RECEITA 

Saldo do ano de 1954............ 172$90 
Cotas do Clube Filatelico de 

Portugal ...................... (a) 992$00 
Cotas do Clube Internacional 

de Filatelia .................. (b) 750$00 
Cotas do Nucleo Filatelico de 

Angra .............................. 150$00 
Donativo do Clube Fllatelic:> 

de Mogambique ....... . . . . . (c) 1.000$00 
Venda de folhas e plaquetes 

(Dia do Selo) ..... . . . .. . ...... . 3.559$20 
Venda de bilhetes-postals (Reis 

da 1.' Dinastia) ....... . .. ... . . , 360$00 

TOTAL ............... ... .. .. . 6.984$10 

(/I) Inclui /I cot/l de Dezembro de 1954 (117$) 
recebida em Janeiro de 1955. Nao se re
ceberam as cotas de Novembro e De
zembro de 1955 (175$00) ate 31-XII-1955. 

DESPESA 

Gravura, f 'llhas e plaquetes do 
Dia do Selo .................... . 

Selos para folhas do Dia de 
Selo .... ............................ . 

Despesa da ExposIgao de Lei-
ria (Dia do SelOo) ........... . 

Cota de Federation Internatio-
nale de Phllatelie .............. . 

Bilhetes-postals (Reis da 1.' 
Dinastia) . .... ............... •..... 

Selos para bilhetes - postais 
(Reis da I ." Dinastia) ..... . 

Taxis e telefonemas para dis-
trlbulgao dos mesmos ..... . .. . 

Fot'lgraiias (Dia do Selo e 2." 
Congresso) . ............. ......... . 

Medalha da Federagao, (cu
nhos, 3 exemplares e fotcc6-
plas) ...... . . ....................... . 

Livro para a Expo. Foto e Fl-
latelica de Ensino Medio ..... . 

Livro para enviar a S. Paulo 
(Brasil) ........................... . 

Expedlente e portes do correiOo 
Saldo para 1956 .............. . 

765$00 

412$10 

392$00 

506$50 

437$00 

382$00 

34$00 

75$00 

2.280$00 

54$00 

48$00 
283$00 

1 .315$00 (b) Nao se receberam as cotas de Novembro 
e Dezembro de 1955 (150$00) ate 31-
-XII-1955. TOTAL ........... .. ......... 6.984$10 

(c) As cotas referentes a 1955 foram recebi
das e escrituradas em 1954 (300$00). 

N.B.-Ate 31-XII-1955, niio se receberam as 
cotas do Clube Filatelico da Madeira, 
referentes aos meses de Outubro de 1954 
a Dezembro de 1955 (400$00). 

.. 

N.B. - Estao por pagar as seguintes 
- Compra de sobrescritos e cartas 
-Cota da F.I.P.-75 francos Sui'ioS 
-Desenho da lista dos Filatelistas 

Eminentes 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1955. 

A Dlrecgao 

Jose da Cunha Lamas 
Henrique de Barbo88i Mendon~ 
Oliveira. Marques 

verbas: 
367$50 
500$00 

2.000$00 
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c:J{eimpre88aO 

cLe lexlo8 liLaleLic08 CLacS8ic08 
PELO 

DR. A. H. DE OLIVEIRA MARQUES 

o Bt-letim do Clube Fllatelico de POor
tugal vai comegar a proceder iI. reedlgao 
de alguns dos mals interessantes textos 
filatelicos classic'ls, que dizem respeito 
a selos portugueses. Obras como as de 
Moens, Henrique Anachoreta, Yardley, 
Marsden, etc., adqulrem hoje urn inte
resse excepcicnal, para os especlaUstas 
do selo classico portugues, numa epoca 
em que se assiste iI. completa renovagao 
e ampliagao dos estudos filatelicos . 

te a uma epoca em que 0 estudo do selo 
classic') comegava ja a adqulrir caracter 
de estabUidade, com a codificagao da se
quencia das emissOes e da existencia das 

. mals importantes variedades. 

Entre esses textos, avulta 0 catal"go 
universal de Moens, na parte respeitante 
aos selos portugeses. Moens foi urn dos 
grandes especlalistas fllatelic')s interna
c!onals, e multas das suas observagOes 
sobre os selos p'lrtugueses, registadas em 
sucessivas edigOes do seu catAlogo, foram 
a base da classiflcaga'o segulda nos cor
respondentes catAlog')9 portugueses. 

A titulo de curlosldade, mantemos, 
nesta reedlgao, que abalxo se inicia, os 
pregos originais, marcados em francos
-belgas, numa epoca em que. a unidade 
monetaria latina (Espanha, Frange, Bel
gica, ItaIia, Luxemburgo e Sulga) faz 
c'lrresponder, em todos estes estados, os 
portes de 5, 10 e 25 C., para, respectiva
ment~, os impressos, bilhetes postais e 
cartas internacionais. 

Com esta base 6 possIvel, por conae
gulnte, avaliar em vaiores actuais as co
tagOes do catAlogo Moens de 1892. 

Servimo-nos da edigao de 1892, nao 
das mals antigas, e certo, mas respeltan-

1\ 

CATALOGO PRE~O-CORRENTE 
de Selos Postais, Sobrescritos e Cintas, Bilhetes Postais 

Mandatos, Fiscais M6veis, etc. 
A{JORE s- (Dhas) 

(Possessao portuguesa de Africa) 
Janeiro 1868. Selos de Portugal com efrgie em rei eva de D. LuIs. para a 

esquerda, num ova l, recl. ; C.W. sob a efrgie. AC;ORES em sobrecarga de cor, C. 
sabre B. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 reIs, 
10 :. 
20 ) 

50 ) 

80 :. 
100 :. 

1.· AQORES (14 X 3 mm.) 
a - Nao denteados 

preto ........................... s/carga preta 
amarelo ........................ ) ) 

bistre ........................... ) ) 

verde ........................... ) ) 

laranja ......................... :. :. 

lilas .............................. :. :. 

ReimpressOes. Ver n .. G. 4600-06 

:. :. 
) ) 

) ) 

:. :. 
:. :. 
:. :. 
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uLTIMA HORA 

A e;rpo8ira.o-reLampago 

de 8eLo8 brasiLeiro8 

Em complemento do eco publi
cado na pagina anterior, podenws 
ainda aCt'escentar que a p'rimei,ta 
exposit;ao-relampago organizada pe
lo Clube Filatelico de Portugal, 
nas suas salas, sera inaugurada no 
dia 12 de Maio proximo, pelas 21,,'30 
horas, durante uma recep~ao of ere
cida pelo Clube ao eminente filate
lista, Hugo Fraccaroli, que, como 
noutro eco da mesm.a sec~iio se diz, 
chegara na vespera a Lisboa, vindo 
de Nova Iorque, de assistir a Fl· 
PEX. 

Por nwtivos obvios, aquela, 'f'€,
cepgiio sera por convites, mas a e;. ·
'lJosi~ao estara patente ao publico 
no dia seguinte, dia 13, domingo. 

Esta .exposi~ao-relampago, pam 
cuja inarugwrta~ao vai ser convidaclo 

o ilustre Embaixador do B'rasil, S'r. 
Dr. Heitor Lyra, nosso eminente 
consocio, constara de cerca de dUlLS 
dezenas de quadros com selos clas
sicos brasileiros, grandes blocos, 
variedades e ert·os, tudo em selos 
novos, gomados e perfeitos, cartets 
prefilatelicas, sobrescritos com se
los classicos, sobrescritos com ca
'f'imbos de 1,° Diu e comemorativos, 
dos mais antigos, etc. 

Quanto a Hugo Fraccaroli, esta 
sendo organizado 0 programa pant 

os cinco diets da sua estadia em Por

t'ugal, 0 qual compreendera um 
banquete oferecido pelos filatelis

tas portugueses, no «Restaurante 
N egresco», e para 0 qual se rece
bem insc'ri~oes net sede do Clube. 
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Informocoes do ~~FIPCO" 
(FEDERA<;AO INTERNACIONAL DE FILATELIA CONSTRUCTIVA) 

EINDHOVEN (Holanda) :-07.° Con
gresso anual da FIPCO reaJ,izar-se-a de 
31 de Agosto a 3 de Setembro de 1956, 
numa localidade holandesa, que alnda 
nao esta fixada. A sec!tao holandesa da 
FIPCO esta fazendo todos os preparati
vos para uma perfeita organiza!tao deste 
Congresso. 

SARREBRUECK : -0 6.° Congresso, 
que se realizou em Strasbourg, decidiu 
organizar urn Dia Internacional da Fila
telia Constructiva, que, pela primeira vez, 
se efectuara no dia 2 de Setembro de 
1956. 

DIJON (Fran!<a) :-0 professor Oli
vier, presidente da FIPCO, reallzou uma 
conferencia no dia 11 de Mar!to 1956, 
em Dijon, sobre «0 desenvolvimento ac
tual da Fllatelia- a filatelia constructiva 
e a tinica filatella dos jovens:. . 

LUXEMBURGO:-A convite da Phil
colux, 0 Sr. Walz, Secretario Geral da 
FIPCO, pronunciara uma conferencia em 
Maio de 1956, diante dos membros da 
Sec !tao luxemburguesa, no:> Hotel Moli
tor, sobre 0 tema: «E:ldstencia, m odo de 
expressao, e organiza!tao da filatelia 
constructiva:. . 

HAIFA (IsTael) :-De 26 a 28 de Ja
neiro pr6ximo passado, efectuou-se, no 
«Gordon Culture House:. , a primeira ex
posi!tiio de filatelia constructiva, em Is
rael, dedicada a especialidade «Natureza 
e Agricultura:. . 

MELBOUURNE (Austnllia) :- A ex
posi!t!io OLYMPEX, que a Victorian Fl
latelic Association esta preparando, e 
consagrada aos Jogos Olimpicos, e rea
lizar-se- a de 12 a 14 de Novembro 1956, 
por ocasiiib das Olimpiadas. Como repre
sent ante dos coleccionadores desportivos 
europeus, foi convitdado 0 jornalista sui!to 
A. Wehrle, de Zurich. 

MADRID :-Entre 23 de Maio e 25 de 
Junho 1956, realiza-se em Madrid uma 
exposi!t!io de filatelia constructiva, espe
cialmente dedicada a agricultura e a bo
tanica, no quadro da Feria Internacional 
de Campos. 

HAMBURBO:-O grupo hamburgues 
da sec!tao alema da FIPCO teve a sua 
assembleia anual no dia 29 de Fevereiro 
1956. Com 2 anos de existencia, este agru-

pamento ja obteve resultados muito in
teressantes, e urn sensivel aumento do 
ntunero dos seus adeptos. 

o t.tlt&tlittJ ltlilatJ Caspat't 

isto 
rendeLL 

, 
254.699 d6larecS, 

de 
CONTOS 

e, cerca 
6.800 

No terceiro leilao da fabulosa colec
!tao Caspary. que a firma H. R. Harmer, 
Inc., levou a efeito nos dias 5, 6 e 7 de 
Mar!to corrente, os selo·s leiloados, 4:Post
master» Pr~vis6rios dos Estados Confe
derados, atingiram a fantastica soma de 
234.699 d6lares. 

Mals uma vez, a sala Trianon, do Ho
tel Ambassador, foi teatro· de seria dis
puta pela posse de autenticas j cias da 
filatelia americana. 0 comprador ma
ximo, tal como' no primeiro leilao, foi 
a firma Raymond H. Weil C.o, de Nova 
Orleans, que adquiriu 104.587 d6lares de 
selos, seguido por Jack Molesworth, de 
Boston, que comprou 37.357 d6lares, e 
por Ezra D. Cole, de Nyack, que comprou 
26.732,15. 

Tal como nos le110es anteriores dos se
los Caspary, a perfei!tao da pe!ta fHate
lica so brepos-se a raridade, como 0 de
monstra a venda de dois sobrescritos com 
selos Grove Hill, os quais mal'cam 6.000 
d6Iares cada, de catalogo. 0 primeiro ti
nha urn bonito selo com carimbo que s6 
o atingia em parte, 0 restante visivel no 
belo sobrescrito. Atingiu o· pre!to de 7.000 
d61ares, e foi comprado pela referida fir
ma Weill C.o. 0 segundo sobrescrito, ja 
mais «gasb:., e com selo cancelado a 
pena, obteve, do mesmo comprador, 2.1500 
d6lares. 

A verba mais alta foi a de 14.000 do.
lares (405 contos), paga pela casa Weill 
C.O, por urn par de selos Livingston sobre 
envelope, considerada pe!;a tinica. 
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L EG I SLA~AO 

De ~ortugal 
PORTUGAL 

PORTARIA N_· 15.800 

25 do Marc;;o de 1956 

Determina : 

a) Que sejam retirados da c!rcula
giio os valores postais das seguintes emis
soes e ta.'Cas : 
Selos correio aereo, 1935-1940, de 1$50, 

1$75, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 
15$00, 20$00 e 50$00, e sobrescritos de 
3$50. 

Selos encomendas, 1936, de $50, 1$00, 
1$50, 2$00, 2$50, 4$50, 5$00 e 10$00. 
b) Que os selos indlcados na pre

sente portaria deixem de ter validade no 
prazo de trl!s meses, a con tar desta datai 

c) Que os mesmos selos po·,ssam ser 
trocados por outros em circulagao nas es_ 
l agoes dos correios, telegrafos e telefo
nes do Terreiro do Pa!lO, urbana de Us
boa, e de Batalha, urbana do Porto, ou 
nas tesourarias da Fazenda Publica das 
outras localidades·, dentro do prazo de 
seis meses, tambem a contar desta data. 

PORTARIA N." 15.806 

27 de Mllrc;;o de 1956 

Manda: 

a) Que sejam retirados da circula
gila 05 Valores postals das seguintes emis
soes e taxas : 
Selos comemorativos da chegada de S . 

Martinho de Dume iL Penfnsula, de 
1$00 e 3$50. 

Selos comemorativ03 da homenagem a 
Gullherme Gomes Fernandes, de 1$00 
e 2$30. 

Selos comemo·rativas do 50.0 aniversarb 
da Fundag8.o do Autom6vel Clube de 
Portugal, de 1$00 e 3$50. 

Selos comemorativos do 5.0 centenario 
d:J nascimento da princesa Santa Joa
na, de 1$00 e 3$50. 

Selos comemorativos do centenario do 
primeiro selo postal portugues, de $50, 
1$00, 1$40, 2$30, 3$50, 4$50, 5$00 e 
20$00. 

b) Que as selas indicadJs na presen
te portal'ia deixam de ter validade no 
prazo de trlls meses, a con tar desta data. 

a) Que os mesmos selos possam ser 
trocados por outros em circulagao, nas 
esta goes dos correios, telegrafos e telefo
nes do Terreiro do Pago·, urbana de Lis
boa, de Batalha , urbana do Porto, ou 
nos tesourarias da Fazenda Publica das 
outras localidades, dentro do prazo de 
seis meses, tambem a contar desta data. 

• 
Cronica de novidades 

InforDn&9oes recebldas directannente 
das Adminlstra!(3es Postais: 

ESPANHA 
Selo para correspondencia urgente 
1.0 dia de circulagao- 12 de Fevereiro 

de 1956. 
Denteado 13. 
2 pesetas - vermelho - tiragem iU

mitada. 
Desenho de J . Alvarez Gamez. 
Selo para corr.espondencia urgente 

especial 
1.0 dia de circulagii.o - 12 de Feverelro 

de 1956. 
Denteado 13. 
4 pesetas - vermelho com fundo. ne

gro - tiragem Ilimitada. 
Desenho de Teodoro Mieiano. 

ClUB€ fllatellco 
t>€ mO<;amBlqU€ 

CAIXA POSTAL 720 
LOURENQO MARQUES 

Clube de eoleccionadores para 
coleccionadores 

56cios efectivos, 20$00 mensllis 
56cios correspondentes, 60$00 onuois 
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_. 
porque esta sua nova visita ao nosso pais 
resulte benefica para a intensificagao do, 
tao necessaria, interc!l.mbio filatelico lu
so-braslleiro. 

«MERCADO FILATELICO» 
Do «Mercado Filatelico>, do Porto, re

cebemos a gentiHssima oferta de um 
exemplar de «Cunhos dos ,selos de D. 
Lu[s I, Fita curva e Fita direita (1869-
-1875», da autoria de A. de Castro Bran
dl!.o. Agradecendo a oferta do «Mercado 
Fllatelico>, e a carta de Artur de Vas
concelos, que a accmpanhou, com indica
!loes bibillogr8.:flcas sobre A. de Castro 
Brandao, - aproveitamos para gostosa
mente anunciar para breve urna 2." edi
!lao de eVariedades dos seloa de tipo Ce
res e Lus[adas>, do mesmo autor. 

EXPOSIQAO RELAMP AGO DE 
SELOS BRASILEIROS 

o CluOe Filatelico de Portugal val 
realizar muito brevemente, nas suas sa
las, a primeira de uma serie de exposi
!loes-relll.mpago. Reunira uma apreclavel 
selecgao de selos novos, e de cartas e so
brescritos brasileiros, e a sua inaugura
!laO, em data que oportunamente se co
municara aos associados, tera a presenga 
de altas individualidades oficials e fila
telicas. 

CATALOGOS SIMoES FERREI
RA E ELADIO DE SANTOS 

Uma notavel aglomeragl!.o de original, 
que felizmente nos permitiu passar 0 nos-

so Boletim a mensal, tern-nos obrigado 
a deixar de nlimero para nlimero as re
ferencias criticas a cs catalogos portu
gueses de Eladio de Santos e de Simoes 
Ferreira, do que pedimos muita desculpa, 
e tanto aos respectivo,s editores, como aos 
nossos prezados leit'Jres. 

Tal atraza e ja agora tlto grande, que 
melhor nos parece dizer apenas que am
bos os referidos catalogos, nas suas edi
!toes de 1956, mantl!m as suas anteriores 
caracten sticas, mas com melh'lrias sen
s[veis, que fazem deles valiosos elemen
tos de consulta e de estudo, ind!spensa
veis a t r dos os coleccionadores de Portu
gal e Ultramar, e nl!.o apenas um deles, 
mas ambos os referidos catalogos, que 
bem ficam urn ao lado do outro, em 00-
das as no·ssas bibUotecas filatelicas. E 
isto sem qualquer intuito de reclame, pois 
quer 0 catalogo Simoes Ferreira, quer 0 
Eladio de Santos, encontram-se quase 
completamente esgotados, f 0 que aflnal 
constitui 0 seu melhor el- gio, e tambem 
a prova da expanslto da Fllateila em Por
tugal. 

Os Sl!.los nat-ioos ~a iJn~ia 

~Continua!:iio da pl\gina 5) 

de Janeiro, para as localidades onde a sua 
falta mala se fazia sentir. E nl!.o repugna 
conjecturar que esta tiragem, aparente
mente extempora.nea, haja sido iniclada e 
levada a cabo, antes mesmo da fabriea
gao da terceira emislto do tipa I, para a 
qual se indica 0 final de 1871 e eomeQo 
de 1872. 0 andamento desta, naQ devera 
ter sido senslvelmente entravado pela en
trada na oficina de novo cunho, para uma 
tiragem antecipada e, porventura, urn 
tanto restricta, do selo de 20 rels. . 

Seja como for. A verdade, incontro
versa, e que 0 seb de 20 reis do tipo· TI, 
circulou no mils de Janeiro de 1872. 

• 
Dizia C. George que «estes primitiv~s 

selos da India Portuguesa sempre tl!m 
tldo algo de misterioso>. Creio que eles 
continuam a ser uma aliciante eaixa de 
surpresas, mantendo bern viva a euriosi
dade de quem por eles alguma vez se in
teressou. 

VITORINO GODINHO 
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Notas & 
, . 

comentarlOS filatelicos 
MINISTRO DO EGIPTO 

I..!a .u... 
Promovido a Embaixador na Turquia, 

deixou recentemente Portugal <l anteri ~r 
Mlnistro do Egipto em Disboa, Sr. H. 
Spabe, diplomata de altas qualidades, 
que tao vivas simp atlas conquistou entre 
n6s, e que pelos dir!gentes da filatelia 
portuguesa exteriorizou sempre uma c-n
sidera!ti!./) que nos e grato salientar aqu1. 

Em sua substltui!ti!.o, acaba de apre
sentar credenciais ao Sr. Presidente da 
Republica 0 novo Ministro, Sr. Hassan 
S<lliman EI Hakin, a quem apresentamos 
cordials saudR!toes, do mesmo modo que 
aos Srs. Gamal NaguHe e NagaI, respec
tlvamente secretari~ e adido, e a todos 
os demals dIstintos funcionarios da Le
ga!tlio do Egipto, que sempre nos cumu
laram de gentlllssimas aten!toes. 

EXPOSIQAO DO SEMINARIO 
DE ALMADA 

No Seminario de Almada, realizou-se 
uma exposl!til.o filatellca que, ate prec1-
samente por ser de prlnclpi8.)1tes, semi
naristas d'Js 12 acs 16 anos, merece ser 
apontada e aplaudida. Patroclnada pelo 
Clube FHateIico de Portugal e pelo seu 
presldente, Sr. Dr. V~concelos Carva
lho,esta magnlf.ca manifesta!ti!.o fHate
Hca reuniu nada menos do que 26 exposi
wres, a tod'Js os quais 0 nosS{) Clube ofe
receu vallosos premtos em material fl
latelico. Fcra de concurso, aquele Dr. 
Vasconcelos Carvalho expOs algumas de
zenas de folhas. da sua colec!ti!.o· do Va
ticano. 

EXPOSIQAO FILATELICA 
DO BARREIRO 

Estao a Intensificar-se os trabalhos 
preparat6rios da Exposi!tao Fil~telica do 
Distrito de Setubal, a realizar no Bar
reiro, nasede dos <Franceses:., de 12 a 
20 de Maio proximo, e a qual conta com 
o patroclni.'J do nosso Clube Filatelico de 
Portugal. 

MORAIS CABRAL 
Morais Cabral, recentemente falecldo, 

era entusiastico filatellsta, e s6clo e fre
quentador asslduo deste Clube FilateHeo 
de Portugal. Por m'Jtivo do seu faleci
mento, aqui expressamos sentidos pesa
mes a seus F'llhos, e em especial ao dis
tlnto jornallsta Morais Cabral, redactor 
do <Diario de Noticias:.. 

ENG. MARCOS PEREIRA 
o Eng. Aurelio Marcos Pereira e dos 

s6cios mals antigos do n('sso Clube, e, 
sein duvida, dos maiores e mais distintos 
fUatellstas portugueses, 

Direct'Jr Geral adjunto do Mlnisterio 
da Economla, com altos servi!tos presta
dos em varios problemas dos req>ectlvos 
servi!tos, como, designadamente, no Gre
mIo d'Js Exp-rtadores de Frutas de Vila 
Franca de Xira, 0 Eng. AureHo Marcos 
Pereira fol presldente da Direc!ti!.o do 
nosso Clube, fol director deste Boletim, 
do qual e alnda urn dos mats vall"s·'),S co
labo·radores, e e delegado do Clube Fila
tellco de Mo!tamblque ii Federa!tao Por
tuguesa de F'llatella, para cuja D!rec!ti!.o, 
multo justamente, acaba de ser eleiw. 

Com? cldadi!.'), como funclonario, co
mo fHatelista, - 0 Eng. Aurelio Marcos 
Pereira e daqueles raros Indivlduos que 
tem 0 condao de ser tao superlores, 
como m-dest?s. Ded!cando-Ihe esta meia 
diiz1a de Hnhas, sentimos niio ser capa
zes de exprlmir aqui a simpatla de que ele 
goza nestas salas, que frequenta sema
nalmente. 

HUGO FRACCAROLI 
De Nova I?rque, da FIPEX, em cujo 

jurI representara 0 Brasil, e decerto com 
o brilhantismo costurnado, vira a Lisboa, 
com demora de alguns dias, antes de uma 
larga digreEsI!.o pela Eur-pa, em campa
nhla de sua Esposa e Filha, a nosso que
rido cons6cio e Amigo Hug~ Fraccaroli, 
indubitiivelmente urn dos maiores e mais 
sabedores fUatelistas brasileiros, e diri
gente fllateHco de prestigio lnternacio
nal. 

Cumprimentando efectu'lsamente Hu
go Fraccaroli, fazemos ardentes votos 
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1956 fll~nll~~ 
5/12 Mlrco Chile Valparaiso Exposi'iao Internecionel 

28 IbJ6 Mlia Esfados Unldos Nova lorque Fipex 1966 

Ing/aferra Londres Stempex 7114 Milo 

11/24 Mlio 

21/27 Ilio 

15t17 Juaho 

12/14 Juih. 

7/15 Julbo 

Fran~a 

Jugoslavia 

Angers 

Zagreb 

Exposi'iao Necionlll e Congresso Fllderlll 

Jufix 111-3.· Exposi'iao Fililtelicil Jugosiavil 

Esfados Unldos Defroit (Mitb) Topax 1966 

Flnlilndla He/slnquia Congresso dll F. I. P. 

Finllindia He/s/nquia Finlandill 66 

Liechtenstein Vaduz Exposi'iao Nllcionlll 15/16 Igosla 

Oatm Austria Viena Wien 1966 - Exposi'iao Fililtelicil de Correio 
Aereo 

6/8 Dutubro /lalla Salsomaggiorl Milnifestilliona Filatelicha Internllltionilli 

Informoc5es do FederoCao Internacionol 
de Filatelia (F .. I.. P .. ) 

ADMISSOES sera representada pelo Filatellst Kulubu, 
de Istambul. 

No Congresso de Estocolmo, as candi
daturas do SalTe e da Turquia foram 
aprovadas por unanlmidade. 

CONGRESSO DE 1956 

A Turquia, que nao tem F~dera!tii.o, 

o pr6ximo Congresso da F.I.P. tera 
lugar em Helslnquia (FinHl.ndia), nos 
dIas 12 a 14 de Julho. 

cSelorS vendidorS para c:!ftilatelia, norS S. I. R. 

Setembro de 1954 .................... .. ............................ . 
:. :. 1955 .......... .. ........ .... .. .. ...................... . 

Outubro de 1954 ........ .... .................... .. .................. .. 
:. :.1955 .................... .. .... .. ...... .................. .. 

Novembro de 1954 ..... .. .......... .... .................... .. .. .. .. .. 
:. :. 1955 .... .. . .. .... ........ .. ...... ............ .. ...... .. 

Janeiro a Novembro de 1954 ...... .. .. , ........................ . 
:. :. :. :. 1955 .... .. ............................ .. 

QUllntidlldes 

101.095 
181.230 
543.211 

82.766 
244.436 
68.891 

1.409.324 
2.175.608 

Valor 

137.297$59 
346.324$99 
655.984$50 
152.181$58 
399.431$05 
112.266$99 

2.185.772$02 
2.709.711$16 
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SOLlCITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos varios filatelistas que 
pretendem relacionar-se com colecciona
dores portugueses, entre eles : 

WIEDMAN STAMP COMPANY -
1616 Redfield Street - La Crosse, Wis
c')n::in - U. S. A , 

FLORENTINO DIAZ BLAZQUEZ -
Conde D. Ram6n, 6 - Salamanca - Es
panha. 

MASTALERZ ROMAN - ul. Sien
keiwicza 64/15 - Kielce - Pol6nia. 

BARTULEC PAULO - Stonava 100 
- Silez!o - Checoslovaquia. 

LUIS ARROYO CODA - Apartado 
de Correos, 24 - Malaga- Espanha. 

LEIF J. PETTERSSON - G: a Gar
aesvagen 20 A- Kungalv- Suecia. 

JOSlil LUIS BRAVO - Calle Siervas 
de Jesus, 13-Haro- Logrono--Espanha. 

JORGE A. CAMINDA - Raws:>n -
Chubut- Argentina. 

N. S. HUFNELL--301 Westhire Road 
- Baltimore, 29, Md.- U. S. A. 

JOSlil N. CARRION- Apartado, 10126 
- Madrid- Espanha. 

JERZY JAROSINSKI- ul. Swardidu 
- Ludowej, 15- Kielce- PoI6nla. 

.......................................................... 
12 paSSaROS m~)1anOS 

LlNDAMENTE COLORIDOS 

Modelos em barr~. Uma rara 
curtosldade da India, que agra
dara a toda a gente. Se nlio agra
dar, devolve-se 0 dinheiro. Prello 
$1.00 (um d61ar), porte e regIsto 
incluidos. 

S. B. MUSHTAQ, 61 Sadar 'Ba
zar, MEERUT. (INDIA) 

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

ALGER INA 
Phl1at~1i~te9 • . . 

Collectlonneura . .. 
Ecbanglstes .•. 

Llsez et faites Ilro 

.ALG1!:RINA. 
boletln d' information qui vous tlen
d, a ao cour .. nt de l'actuullt~ phllat~
lIque, maxlmaphile et marcophlle en 
AJg~rie. 

Renaelgnements . ur almpl~ demandeo 
Jolndre 1 coupon-r~ponse pour envoi. 

Toute correspondance dolt litre lIbel-
16e et adress~e A : 

ALGERIHA 
Directi,'n & Administration 

M. CHAPTAl Edmond 
HOpltal Civil 

ORAN 

(Algt\rie - Afrique du Nord) 

ZOLLEY JOZSEF- V. Kossuth L. U ... ---------------.... 
13. I. 12- Budapest- Hungria. 

Estes enderegos slio prestados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
nos sa parte. 

These addresses are given withouth 
engagement nor responsability our part. 

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

ASSISTA AOS LEILCES DA 

CASA MOLDER 
TosviECAS 

I~ Dezem brol 4S- .1' 
LIS BOA 

BOLETIM DO CL'UBE .FlLAT1!:LICO DE PORTUGAL '7 

- Foi quando tive os «bicos de papa
gaio:.. 

- 0 qu/!, -estiveste doente ? 
- Nao', homem! Foi em Lourengo 

Marques, quando recebi urna grande en
comenda de Luanda, com os primelros 
selos de 50 angolares, da serte «aves:. , de 
Angola! Que bonitos papagal')s, que bem 
desenhados, que selos mals atraentes! E 
assim comecel' Aquilo foi 0 «coup de fou
dre:.! ('~ 

Nem eu sei explicar! Tomou tal in
cremento esta paixAo, que, dentro em 
pouco, afora as meus afazeres profissio
nals, s6 m-e preocupava com os 'selos e 
com 0 seu estudo: exposigoes fllatelicas, 
IIvros filatelicos, revistBis filatelicas - e 
aqui esta. por que eu me «adjectivel:., 
considerando-me cfilatellco:., mals do que 
propriamente filatelista, embora tambem 
nao delxe de 0 ser, creio eu, p!lrque sou 
tambem coleccionador. E nem calculas 0 
prazer que slnto, por ter aprendldo, e es
tar aprenden(lo, com os Grandes da Fila.
telia, comG distinguir os 7 cunhos dife
rentes, que se conhecem, dos selos de 5 
reis, de D. Pedro V; por ja. saber apreciar 
os trabalhos dos mestres gravadores fran
ceses Decaris, Gandon, etc., ou a pedel
gao heraIdica de Robert Louis, nos ho
diernos selos da Franga; por nao ignorar 
que 0 selo «Postmaster:., de Alexandria, 
de 5 c, sobre envel!lpe, parte do lelilio que 
o Balasse, de Bruxelas, val realizar de 27 
a 31 de Margo corrente, (.) e 0 selo con
slderado n.O 6, dos sete exemplares que se 
conhecem, e que chegcu, de 1846, desde 
o seu primeiro proprietario, Edward S. 
Leadbeater, que foi quem recebeu a car
ta, ate aos nossos dias, passando pelos 
filatelistas Henry G. Lapham e Consul 
Norbert Klep van Velthoven; nlio imagl
nas, dizla-te eu, a satisfaglio imensa de 
p!lder dlstinguir os «woodblooks:. triangu
lares do Cabo da Boa Esperanga, 0 selo· 
de 1 franco «Vervelle:., das primeiras 
emissoes da Franga, e conhecer 6 valor 
dos «Trinacrias:. e dos «Cruzes de Sa
bola:., de que 0 italiano Glaquill-Ferrlnl e 
o portugu/!s Dr. Freitas Simoes expuse
ram tao maravilhosos exemplares na 
<Lisboa 53:. . Etc., etc., etc.!... lsto slio al
guns exemplos do multo que a Fllatelia 
tem de belo, para gozo dos que quiserem 
deleltar-se com tal beleza. Na!l ha pal8!
vras que possam traduzlr com preci3ao e 
propriedade toda a gama de agradavels 
sensagoes de que 0 meu esp[rtto e devedor 
a literatura fUatelica. Sao hordzontes sem 

fim, em que se sente que os conheclmen" 
tos recebidas sao de grande valia, mas 
em que se apercebe igualmente, que, por 
muito vaJiosos que sejam, constituem, afi
nal, part[culas [nf.imas do muito qUe ha 
para receber. E talvez esteja al urn dos 
motivos da grande forQa da Fllatelia, E 
agora, se me das licenga, sao horas de ir 
para 0 emprego ! 

- Estou banzado, caro Anastacio ! Is
BO e que e sabedorla! Isso e que e veI-
bosidade! 

-- Verbosidade, talvez! Sabedoria, 
naOl! Porque, em Filatelia, tal como ago
ra mesmo te disse, por multo que se es
tude, ha sempre multo mals para apren
der! Adeusinho, que vem a[ 0 carro !. .. 

- Mas, afi.nal, nlio chegaste a dizer--
-me 0 que coleccionas ! 

E 0 Anastacio, ja no estribo do e16c
trico, voltou a cabega e gritou-me : 

- TEMATICAS! 
Tive uma «tintura) , como diria a eau

dasa Marla Matos. Mas estava radiante, 
e nem cabia em mim de contente. Este 
Anastacio tinha sldo um verdadeiro acha
do. ConversBldor, instru[do, estudioso, e, 
alnda por cima - tema.tico ! ... 

Ou me engano multo>, ou vamos ter 
pano para mangas ! ... 

(') 

(2) 

o Anast6cio. que nos tempos da escola 
era urn «barra) em frances e ingles. e sem
pre figurava no «banco dos sabich5es), am
pragava com fraquencia frases ou locuc;5es 
astrangai ras. Palos vistos. neo perdau 0 vl-

. I 
CIO " " 

Esta «convarsa) davia tar saldo no numa
ro anterior. Como tal neo f oi posslvel. 
quando asta Bolatim for publicado. j6 0 

laileo Bol aS5E~ sa deva tar raal izado h6 al
guns dios OU algumas samanas. N. do E. 

7Ca:zJ~s ~ulHa ~se"l"a 
(Contin~ da pAglua 2) 

logros que constantemerite Ihes slio ar
mados ?! 

No pouco que escravo, julgo que, mes
mo sem ter enumerado todos ')s meritos 
do sr. ' Castro Brandil.o, terei dito 0 bas
tante para demonstrar, se isso era ne
cessario, que a sua eacolha representou 
uma justa consagragao de merec1mento, 
e, para mim, a mals honrosa e apetecida 
companhia na posse de tlio valioso ga
lardlio. 
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, o '" FI LATELICO" 
ANASTACJO 

-Ora ate que enfim, que consegui en
contrar-te ! ... 

Pousei a chAvena de cafe, e pr:>cure1 
rec.onhecer a flgura e a voz de quem me 
tuteava tAo sem-cerimoniosamente, voz e 
figura que, se nA.o me pareciam familia
res, nl!.o me emm, de todo, desconhecidas. 
De repente, impeUdo por langinqua recor
da!;l!.o que logO' se finpara, levantei-me e 
grlte1 : 

- AnastAcio ! ... 
Cairnos nos ,bra!;os um do outro. Pois 

era verda4e ! 0 AnastAcio, a. velho Anas
tAcio, trtpeiro camarada d:>s bancos da 
escoia, e, mals tarde, das tertUlias -da 
«Brp.s11e1ra~, do Porto, parceiro da <Agua 
til'JUla A nora.> nas voltlnhas do Jardim 
de Passos ?y{anue1, a que abrigavam os 
«fUrts) dos n:>ssos 20 MOS, 0 amigo que 
ha perto de 30 anos eu nl!.o via, estava ali 
na minha frente, em carne e osso, mals 
c~e do que osso, com 0 aspecto gordu
cho dos homens balXOB que, ao atlngIrem 
a casa d09 50, nl!.o podem esconder os 
bons garfos que sil.o , ou, pelo men ~s, os 
bop.s garfos que fo.ram... Em cabelo, ou 
antes, 'sem chapeu - 0 AnastAcio estava 
mals calvo do que eu - sobra!;ando uma 
por!;l!.o de papelada, que logo pausou na 
cade1ra, 0 AnastAc10 ria, voltava a abra
gar-me, e dava mostras de, na verdade, 
estar contente por me ter encontrado. Eu 
nl!.o estava menos satlsfe1to, mas nada 
podia d!zer, mal refeito ainda da sur
presa. SentAmo-nos. 

E 0 Anastacio falou, falou durante 
muito tempo, contou-me, em retrospec
tlva cinematogrAfica, toda ou quase toda 
a sua Vida, deSde 'que, aiD,da novo, muito 
viajara pela Europa e America, para ir 
parar a Mo!;ambique, onde casara-e ca
sara bern, segundo consegui ler nas en
trelinhas da sua narratlva - ate que, ha. 
uns anos, pedida a ,sua transferaDc1a para 
Lisboa, aqui Be instalara, como empre
gado superior de um catego.rfzado Banco. 

-Levas servi!;o para fazer em casa ? 
perguntel. 

-NI!.o, que ide1a ! Por que dizes isso? 

POR ------1 

_ A_' _.J\_E_RT_O_ AR_ MAND ___ O_ P_ER_ EIRA \ 

- Vejo-te com tanta papelada ! ... 
- Sao revistas filatelicas ! 
la desmalando. Nl!.o podia ac.reditar 

na co'ineid~ncia. E inquirI, ansioso : 
- Nl!.o me digas que tambem es ... 
- Sim, meu caro, sou «fllateUco) ! 
- Queres dizer, filatel1sta! 
- Nao, nao! Sou multo mals mate-

Ileo, embora tambem seja filatellsta - se 
me delxarem, esta claro ! ... 

- Nl!.o percebo, homem! Explica-te! 
- Enti!.o al val, mas nao me inter-

rompas! l!l preciso que saibas que sou 
um verdadeiro doente da Filatella. Mas, 
mw do que 0 co.lecclonamento-que faltO 
com verdadeiro prazer - tenho-me dedi
cado, desde hA tempos, ao estudo filate
llco, por conduto da mais varIada litera
tura do genera, muito prlncipalmente das 
revistalS fllatel1cas dos pruses eujas lin
guas entendo. 

E 0 que principiara como simples eu
rloaidade, transf:>rmou-se, breve, numa 
a.nsla, para niio dizer numa s-fregu'dao, 
que parece ultrapassar as minhas possibi
Udades materials, sobretudo de tempo, 
porque asslno muitas publ1ca!;oes, porque 
lelo multos UVros, porque apMveitG todas 
as ('.portunldades para me instrulr e ter a 
certeza de que aprendo alguma coisa, em
bora As vezes chegue a convencer-me, 
pela vastidllo e complexldade da Filate
lla, de que, quanto mals lew, menos sel. 
Isto e uma Impressl!.o, bem entendido! 
Tenho gaato urn dinheirl!.o, meu caro, mas 
nao estou arrependido. Regressara, havia 
pouco, de LourenltO Marques, quando se 
1nauguroua «Lisboa 53), que foi para 
mim como que 0 complemento dlrecto da 
ora!;ao que havia come!;ad:> em MO!t&m
bique ... 

--'Desculpa interromper-te, mas devias 
prlncipiar por me dizer como e que nas
ceu em tI. essa paixllo filateUca ! 

BOLE"1'IM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL 

(Continua'iao dos numeros anteriores) 

Depois de ter frequentado a Academia 
de Belas Artes, onde foi discipulo, na 
aula de gravura em madeira, de seu tia 
Joiio Pedroso, partiu para Paris, apenas 
com dezoito anos de idade, e ali recebeu 
li!;oes do celebre Laplant, tambem gra
vad'Jr em madeIra. 

Colaborou depois com 0 famoso Gus 
tavo Dore na iJustra!;ao das edi!;oes mo
numentals dos livros G:I BIas de Santi
Ib,a.na., D. Quixote de la Mancha, e outros. 

Entretanto, entregava-se ao. estudo 
da gravura em talhe-doce. 

De regresso a Portugal, desenvolveu 
aqui uma prodigIosa actlvidade, quer co
mo ilustrador de diferentes revistas e es
pec.almente do Ocidente, on de publicou 
magnificas gravuras em madeira; quer 
regendo, durante sete anos, uma das au
las nocturnas da Academia de Belas Ar
tes; quer alnda na execu!;ao de inumeros 
desenhos e gravuras para titulos de Es
tado e dlversos valores flduciarios. 

A sua actividade tornou-se, porem, 
mals notAvel, no exercicio das suas fun
!;oes artlsticas no Banco de Portugal, 
onde velo a atlngIr 0 lugar de director 
tecnico dos servl!;os de estamparia. Em 
1940, quand:> da celebre burla do Ango.Ia 
e Metr6pole, Armando Pedroso fa,l a Lon
dres, na qualidade de perito do meSlllo 
Banco. 

Fez varias viagens de estudo a Fran
!;a e Inglaterra. 

• • • 
Nllo foi grande, infelizmente, a acti

vldade fllatel1ca do notavel gravad'Jr Ar
mando Pedroso; e pena e, porque multo 
terIa ganho 0 selo postal portugu~s com 
mals larga ~olabora!;l!.o do consagrado 
artista neste ramo de actlvldade. 

Gravou () cunho em alto do selo da 
emIssA.o de 1915-1925 com a legenda Pa
ra os Pobres, cuja, desenho original foi do 
professor Pedro Guedes; e colab:>rou com 
seu afllhado Renato de Araujo, na gra
vura, em talhe-doce, de tr~s dos quatro 
cunhos de que se c~mpunha a esplfuldlda 
emissl!.o come1llorativa. dos Centenarios 
da ~ao e Resta.1lra!;ito de Portugal 

posl,ais 
POR 

GODOFREDO FERREl RA 

- 1940. Esses tr~s cunhos sao os dos se
los das taxas de: $10 e $80 (ExpoSi~ 
(10 mundo paTtugu~&-1940), $25 e 1$00 
(Era das descobertas), e $40 e 1$75 (D. 
Afonso Henriques). 

RENATO CANTOS DE SOUSA 
ARAUJO 

1910-1950 
Filho de Augusto Candido de Sousa 

Junior e de Isaura Alice Penha e Cantos 
de Sousa Araujo, nasceu em Lisboa, fre
gues:a de Belem, a 14 de Novembro de 
1910, e faleceu na :(Ilesma cldade, a 14 de 
Mar!;:> de 1950. 

Frequentou a Escola Nacional de Be
las Artes e () curso nocturno da Socie
dade Nacional de Belas Artes, onde rece
beu li!;oes dos professores Pedro Guedes, 
em desenho, MArio, Santos, em pintura, 
Leopoldo de Almeida, em modelo vivo, e 
Armand:> Pedroso, ,em gravura. 

Cursando ainda as aulas nocturnas da 
Sociedade Naclonal de Belas Artes, ini
clou em 1927 a aprendizagem de gravura 
e estampagem em talhe-d -ce nas of Ie mas 
da fIrma Bordalo Pinheiro, Lda., Gnde, 
pelo decorrer do tempo, atingIu 0 lugar 
de encarregado dos Servi!;OB de gravura. 

(CONTINUA) 

A MELHOR REYISTA flLATUICA 00 MUNDO 

IL COLEZIONIST A . 
IlALlA FILATELICA 

DIRETIORE: GIULIO BOLAFFI 

Assinatura: PORTUGAL 
12 N"OMEROS, 75$00 

Agente--ALBERTO ARMANDO 
PEREffiA 

Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13 

LISBOA 
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ANDNCIOS ECONOMICOS 
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255, 

Leixoes - Compra e troca. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangelro. 

FILATELIA MOTIVOS - Compra 
Venda - CAmbios. Deseja camblstas y 
corresp'Jnsales. c/ Moral 7 - Galdar (I. 
CANARIAS). . 

Desejo correspondentes nas ProviD
clas Ultramarinas. 

FERNANDO JORGE SILVA 
Rua Maria, n.· 65-1.· - LlSBOA - PORTUGAL 

David Lopes dos Santos--Rua de Be
lem, 48, 1.·, Esq., Llsbca. Troca Portugal 
e Ultrarn.ar, Europa e correlo aereo uni
versal. 

SELOS - grande vartedade de Portu
gal e Ultramar, e locals de Arnoy, Sin
-Klang, Tchonking, Formosa, Han-Kow, 
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local 
Posts. Tabacaria, Rua da Prata, 53 -
Llsboa. 

N"OMEROS DO BOLETIM 
Pagam-se bern 06 primeiros n(uneros 

deste Boletlm. Ofertas a Secretarla do 
Clube. 

TIMOR - PORTUGUESE TIMOR
Exchange relations wanted whole over I 
the world. I recleve U.P.U., sports, bota
nic, zooologie, religious and 1st. stamp's 
century. Give Portuguese Timor and other 
Portuguese countries. Yvert 1955. Write 
to: ADRIANO E. MARTINS- Dill. Por
tuguese· Timor. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!;ao 10$, 20$, D. Dims 10$, 20$, 
50$, por 17$50- BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.o..:Dt.o-Lisboa- (Portes 
registados extra). 

<Boletlm do Clube FllateUco de Por
tugal:t. Compro os n(uneros 3/ 4 desta re
vista. 

ANTONIO FRAGOSO - Rua Padua 
Correia, 327 - Vila Nova de Gala. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gues, troco por selos para a sua colec
!;ao, mediante mancolista. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA 

Ofere!;o series tematicas : sports, etc. 
comemorativos, avia!;ii.o, aerogramas Zep
pelins, de todos os palses. Desej'J series 
novas desde 1948, assim como novidades 
do Ultramar Portugues. Resposta ime
diata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou 
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Bir
mingham - Bruxelles. Belgique. 

TABACARIA FILATltLICA :-Calxa 
Postal 468-Benguela- Angola 

Acelta Representa!;oes, Consigna!;oes 
de Revistas, Jornals, Figurlnos, Jorna.is 
e Revistas desportivas e filatelicas, Ca
tRlogos, Agencias de Clubes de Fllate
lia, etc., etc. 

Troca, c'Jmpra, vende, atende man
colistas, e envia, mediante condi!;oes, no
vidades de Angola e outras Provo Ultr. 
Portug. Membro dos Clubes - Filatelico 
de Portugal, Internacional Filatelia, 
Alhambra (Espanha) S. Paulo (Brasil), 
etc., etc. 

!)fere!:f) selo aereo de Espanha, base, 
Yvert 193, Sanabria 221, Scott CB6, ga
rantido born, do qual existem apenas 
5.000 exemplares. Troco-o por series no
vas do seu pals. Ofere!;o 500 diferentes 
de Espanha por 9 d6lares, ou equivalen
te em series novas do. seu pals, ao valor 
facial. Troco 10 x 500 de Espanha contra 
todos os palses. Na'J. envio primeiro. 

Fernando J. Taramona, General San
jurjo 44, Madrid, Espanha. 

Vendo 200 selos diferentes de Fran!;a, 
por 45$00 ou equiv. Em CE.I. Cloup
B.P. 19- Le Havre (8.M.)- Fran!;a. 

Dou dGbro do valo.r selos usad'ls de 
Portugal e Ultramar, p')r series novas 
completas de flores e despe.rtos, por man
colista. JOTge Pereira-Avo Aeroporto, 
Late 88-1.·-Esq. - LISBOA - PORTU
GAL. 

BOLETIM DO CLUBE ~T~LICO DE PORTUGAL 

Clu611 

A ASSEMBLEIA GERAL PARA APRECIA({AO DO RELATORIO 
E DAS CONTAS DA GEREN CIA DE 1955, E ELEI({AO DOS 

CORP OS DIRECTIVOS PARA 1956 

No passado dia 7 de Mar!;o, pelas 
21,30 'horas, reaUzou-se, na sede do nosso 
Clube FilateUco de Po·rtugal, a Assem
blcla Geral para aprecia!;ao e vota!;l!.o do 
relat6rio e das contas da gerl!ncia de 
1955, publicados na integra no n(unero 
anterior deste Boletlm, e para elel!;ao dos 
corpos directivos para 1956. 

Presldiu ~ sr. Armando Lima, que, a 
melo da Assemblela, convidou 0 sr. Dr. 
Fernando Baptista da Sliva, vlce-presi
dente da Assembleia Geral, e que entre
tanto entrara na sal a, a ocupar a presi
dl!ncia, secretartado pelo Sr. Elislario Ta
vares Sampalo. 

Lida e aprovaiia a acta da Assembleia 
Geral anterior, e como ninguem qulsesse 
usar da palavra antes da ordem da noite, 
entrou-se nesta, e, dispensada a leitt:.l'd. 
do relat6rio e das contas da gerencla de 

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 
sua entrada em ac!;ao. C. George co
menta assim 0 caso: d sto e-nos ind1fe-
rente, 0 que nos interessa e ter 0 Goin
daz6 felto novo cunho logo a segulr ab 
primeiro. Qual serta a razao ? Provavel
mente por se ter gasto 0 primelro:.. E, di
zemos n6s, nao estaria ele antes a traba
Ihar dellberadamente no sentido de ace
lerar e aumentar 0 volume da fabrica!;!i.o, 
de modo a suprir, sem delongas, as faltas 
de selos, em especial do 20 rets? N1!.o Ihe 
teriam felto ver a urgl!ncta da sua en
trega na lmprensa ? 

o facto e que, enquanto se fabrica
vam ainda em chelo, ·digamos, os selos do 
Upo I, ja a lmprensa de Nova Goa teria 
a sua disposi!;!i.o 0 material necessario 
para fabricar a -amissao do tipo II, que 
provaveimente .se projectava iilstnbul·r 
em Malo. As circunst4ncias terlio levado 
It Junta da Fazenda a determlnar a exe
CU!;B.O imedlata da tlragem do selo de 20 
rels, com 0 fim de 0 envlar, no principio 

(Conlllnna na paigina 9) 

1955, foram tals iiocumentos aprovados 
por unanimidade, depois iie ter usado iia 
palavra 0 sr. Jose Manuel Leite Soares, 
a() qual deu explica!;oes 0 sr. Dr. Vascon
celos Carvalho. 

o sr. Presidente concedeu dez minu
tos para elabora!;ao das listas, procecien
do-se seguidamente as elei!;i5es dos cor
pos directivos do Clube, para 1956, as 
quais deram os seguintes resultaiios : 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Eduardo Cohen; Vice
-Presidente - Dr. Fernando Batista da 
Silva; Secretarios - Joaquim Feliciano 
Padrel e Armando Lima. 

DffiECQA.O 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
Major Francisco Cardos() Salgado, Te
nente-Coronel Godfroy de Abreu Lima, 
Alberto Armando Pereira, Eng.· Ant6nio 
Manuel Pina Serra, Fernando Jorge ~ 
Jesus Sliva e Jose Manuel Leite Soares. 

CONSELHO FISCAL 

Efectivos - Eng.· Aurelio Marcos Pe
reira, Brigadelro Jose iia Cunha Lamas. 
e Maj'lr Jose Jillio da SUva; Substltutos 
- Dr. Jose Ferreira Gomes iia Costa e 
Ant6mo Jose Valente. 

Ap6s ter dado conhecimento do resul
tado da elei!;ao, 0 sr. Presidente, Dr. Fer
nand') Batista iia Silva, proclamou os eIeI
t08, saudando-os e desejando-Ihes multas 
fellcidades. 

o sr. Dr. Va-sconcelos Carvalho propOs 
entao que flcasse exarado na acta urn 
voto de agradecimento aos srs. Dr. Fer
nando Batista da SUva e Armando Lima, 
pela forma criteriosa como tlnham dirt
gido os tra.balhos. 

o sr. Presldente agradeceu, e, porque 
ma1:s nenhum orador quissesse fazar uso 
da palavra, encerrou a Assemble1a. Geral, 
cerca das 23,30 horas. 
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propriamente dita. Quanto ao m.;s, 0 caso 
e dlferente; havera que fazer pelo menos 
uma restric!<Ao, em face dos elementos 
probat6rios de que 0 ·selo de «20 reis», do 
tipo n, circulou antes do m~s de Malo de 
1872. 

Com efeito, entre 'algumas especies fi
latelicas recentemente adqul.ridas, encon
tre1 dois exemplares que julgo mostrarem 
insofismavelmente que 0 20 rets da emis
sAo tipo II drculou nos meses de janeiro 
e de abrll de 1872. Aqui se descrevem es
ses exemplares, com a reprodu!<ao do pri
meiro: 

I." - Sobrescrito com franquia mlsta: 
20 rets, de 1872, e half anna. InutiHza!<ao 
a pena; e, em cada selo, carimbo ingl6s 
do tipo c8>, a tinta verde, quase imper
ceptivel. Entre os dois ·selos, estAo dois 
carimbos datados, sendo : urn circular, de 
cKESRW ... - 9 - JA- 72> ('a tinta ver
de); outro, hexagonal, de cBELGAUM-
9-JA-72> (a preto). Estes dois carim
bos apresentam-se sobrepostos, e apa
nham francamente 0 selo portugu.;s do 
lado direito. 

Na outra face do sobrescrlto (agora 
propos! tadamente espalmado), v';em-se 
os carimbos, em roxo, de PANGIM (trAn
sito) e de MAPUQA (destino), ambos da_ 
tados «11-1-1872>. (Ex. n." 20-a, do Cat.). 

2." - Fragmento com selo de 20 rets, 
lie 1872. Inutiliza!<ao a pena, e com 0 ca
rimbo de barras <5> de MARGAO. Ao 
lado, 0 carimbo circular dessa localidade, 
datado de 22-4-1872; e alnda 0 de MA
PUQA (destino), datado de 23-3-1872. 
(Ex. n." 2o-b, do Cat.). 

A antec1pR!;Ao da entrada em servi!<o 
do 20 rets, tipo II, que estes carimbos da~ 
tados revelam, pode causar a;lguma es
tranheza, e 0 facto seria merecedor de es
clarecimento satisfat6r10, talvez nAo mui
to facil de obter e de concretlzar. Entre
tanto, poderemos aventar nma hlp6tese 
que julg.o plausivel. 

a) 0 20 rets do tipo I fol emitido em 
tr~s tlragens dlstintas e bem caracteriza
da:s, segundo HeN: 

- a primeira, serie completa dos va
lores, em 1 de Outubro de 1871; 

- a segunda, lsoladamente, em fim de 
1871 ou come!<O de 1872; 

- a terceira, novamente em serie 
completa, no come!<o de 1872. 

(Note-se 0 que no Cat. Anot., pag. 20, 
e Soplemento de 1955, se disse a respeito 
dos ex. 13-a, 14, e 14-a, que mostram te
rem os selos de 10 reis e 20 rets, do tipo 
I, ·em papel espesso, circulado antes de 
1872) . 

Os catalogos ligam habitualmente es
tas duas Ultimas emissoes, considerando 
apenas uma, na qual figuram os dois se- . 
los dlferentes do 20 rets. Parece mals ra
zoavel, e e msis explicita, a maneira de 
H. eN. 

b) 0 20 ret·s do tipo Ii foi an8.loga
mente emit1do pOI' tr';s vezes : 

- a primeira, serie completa dos va
bres, em 1872 (Janeiro a Malo); 

- a segunda, serie completa dos va
lores, em 1872 (Junho); 

- a terceira, isoladamente, em 1873 
(Janeiro). 

(Os meses sao os constantes da m()i
nografia de H. eN. e do catalogo S. Fer
reira, feita a inclusAo, quanto a primeira 
emissao, do' mh de Janeiro em que ja ha
via sido empregado 0 20 rets do tipo II). 

Assim se verifica que 0 sel0 de 20 reis, 
no curto prazo de quinze meses, fo!. objec
to de seis emlssoes diferentes, sendo tres 
de cada urn dos tipos I ell; e mals: que 
uma das emissOes de cada Upo apenas 
constou do selo de 20 rets, 0 que confirma 
o ja sabido, de que era este 0 selo de 
malor consumo; a Junta da Fazenda PU
blica deve, pois, ter-se vist!> em apuros 
para dele abastecer convenientemente to
das as esta!<oes, delega!<oes, etc., talvez 
ate pOI' falta de expel'l6nc1a no assUlito, e 
acanhada previsAo da:s necessidades do 
publico, que 'acudiu a utilizar 0 novo ser
vi!<o dos correios, em ritmo crescente. 
Daqui pode tel' resultado urn defeituoso 
c8.lculo das quantidades de cada valor a 
emitir; e, assim, tem-se a impressiio de 
que era sempre deficiente a tiragem do 
selo de 20 rets, que, pelo quese deduz, 
frequentemente se esgotava. 

POI' outro lado, tambem e de conside
rar, a par de possiveis fragiUdades de 01'
ganiza!<ao, alias compreensiv'eis, a limi
tada prepara!<ao tlicnica dos servi!<os in
cumbidos da fabrica!<Ao das estampllhas, 
a r espeito do que algumas refer';ncias se 
ftzeram no <Catalogo Anotado>. 

o certo e que, ainda nos preliminares 
da fabrica!<Ao dasemissoes do tipo I, mal 
a primeira salu para estreia do novo ser
vi!<o e adapta!<Ao do publico, entrou sem 
demol'a na fol'ja urn novo cunho, que fi
carla sendo 0 do tipo II. Nao tardaria a 
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Interessam-me selos novos de centena_ 
rios, UPU, flores· e animals. Procuro tam
bern outros selos novos da Europa, U.S. 
A. novos e usados, selo pOI' selo. Yvert, 
ZumsteLn ou Michel. Corr. em lngl';s, 
franc';s, alemao ou hlingaro. Dr. Franja 
Eman- Apatin, VI- Cetkovica 73, Jugus
lavia. 

SELOS - Compro, usados, vulgares, 
aos mllhares. Troco selos novos, Portu
gal e Ultramar. 

ERNESTO LOPES NUNES- R. D!as 
Ferreira, 54-A- Coimbra. 

Pagam-se bem os ·n."' 3 e 4 do cBole
tim do Clube Filatelico de Portugal>. Cor
respond';ncla para a Secretaria do Clube. 

Jose P. N. Aguiar - C.P. 2685-C
Luanda- Angola. Deseja correspondentes 
nas Provincias Ultramarinas, para tro
cas de selos usados. Procura troquistas 
em todo 0 mundo para permutas de selos 
desportivos e aereos. Dou Portugal e Ul
tramar novos ou usados. 

SELOS VULGARES 
DOS EST .. UNIDOS 
(avi~o e comemorativos) 

Quantidades, compro. Tambem 

recebo em pagamento de selos 

Portugal e Ultramar 

- / / 

A .. HORTA 
Rua dos Correeiros, 101-8.' 

Telef. 26692 

LISBOA 

Cambio sellos con todo el mundo. Can
Udad pOI' cantidad, 0 pOl" catalogo Yvert 
1955. Todos los envios certlflcados pOI' 
avion. Maxima seriedad. Conrado Vila 
Oubert - st. Clara, 52-2." - Monforte 
de Lemos (Lugo) Espafla. 

Rosa ColomeI' Orbat - Pulg 18. 
San FeIlu de Pallarols 
(Gerona) -Espafla. Deseo cambio 

con todo el mundo, base Yvert 1956. Es
pero recibir todas las ultimas series nue
vas de Portugal y Ultarmar. Quien me 
mande los sellos avion Ultramar Po·rtu
gues Com. Exposi!<ao Nova Iorque, dare 
doble de Espafla altos valores. Todos los 
envios cerUficados pOl' avion. Maxima 
serledade. 

Je cherche des timbres neufs, centenal
res, UPU, series de fJeul'S et d' animaux. 
Je m'lnteresse aussi aux autres timbres 
neufs d'Europe. U.S.A. neufs ou uses, pie
ce pour piece. Yvert, Zumstein, Michel. 
Correspondance: anglalse, fran!<ai se, alle
mande et hongroise. Dr. Franja Eman
Apatin, VI. Cetkovica 73, Yougoslavie. 

t DOS lelloes de selos da [asa Molder que se 
expressa a valoriza~ao 

dos selos que possuimos 

Temos grande .STOCK- de selos de 
Portugal, Ultramar e Deaportivol 

SIMPRE AS llLTIMAS HOVIDADES 

Albunl, Cet61ogo1 a tudo pera Flletalla 

Araba de eair a Listll de Ofertas n. 5 
ilustrada (Envia-se gratis) 

COIMBRA FILATELICA 
RUA DA SOFIA 3-1:; TELEFONE 4334 

COIMBRA PORTUGAL 

Selos .Se105 
Moedas Casa Molder Moedas 
Quedros Quadros 



Para selos estrangeiros, 

l1ovidades, etc. 

VISITE, VEJA, CONSUL TE 
E COMPRE EM 

H. C. GARCIA 
RUA DO aURa, 149-3.° F. 

TELEF. S0781 

LISBOA 

DOMINGOS 00 SACRAMENTO 
Rua da Cruz Vermelha, 6-S.a-Esq. 

LISBOA-N 

-/-

SELOS PARA COLECQAO 

ALBTJNS 

MATERIAL FILATSlLICO 

Fornecimentos pOl' maneonsta~, 

ou por reme2sas a escolha 

Cadernos com selos isolados; fo

lhas com series com pi etas 

Circulares gratis contra pedldo 

86 trato por correspondE!ncia 

I. Tabacorla DEDAL DE aURa, LD.a 
(Edh;6es Oura) 

Grande sorlido em : 
I Sobrescrltos de 1.· dia, 1.' VOOB e Come
mOl atlvos de Portugal. Ultramar e EB
trangeiro. 

, (Edil:op.B dos C.T.T·. Comissops Organiza
doras. Ed. Duro), Clube Fllat~lIco de Portu
gal. Alfil. etc.) 

1_ 
Pnstais MAxim os de Portugal. Ultramar I ' 

e Estrangeiro. :'1\ , 
Estrada de Banfica, 263 B - LIS BOA N . 

(eo Jardim Zoologico) I 

~--------------------------------
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OS SELOS NATIVOS DA INDIA 
N6tula a prop6sito de uma data 

(Em aditamento ao Cat6Jogo Anotado) 

Os cat81ogos mats conhecidos indicam 
habitualmente as datas das emissoes, ci
tando apenas 0 respectivo ano, 0 que li 
suficiente para 0 fim a que se destlnam; 
dlspensam outros pormenores, salvo ca
sos especiais. Pode p':>r isso nao bas tar a 
SUa consulta para esclarecer algumas du
vidas. 

Tal li 0 caso que surge a prop6s1to da 
data atribufda a. primeira emissao do tlpo 
II dos selos nativos da India. T':>dos os 
catalogos que conhe!)o sao unli.nimes em 
fbear 0 ano de 1872, excepto 0 Gibbons 
que telma na data 1871-72. Mals por
menorizadamente, '0 cat81ogo Simoes Fer_ 
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reira sltua a emissli.o no m~s de Malo, 
data esta que tamblim, li indicada por 
Harrisson e Napier (<<Portuguese India:. 
-1893), sern qualquer expl1ea!)1i.o a pro
p6sito, nas notas sabre esta sua «Issue 
4». 

Pareee nao haver qualquer discrepAn
cia acerea do ana de 1872; e que 0 de 
fixar no an':> de 1872; exeepto 0 Gibbonll, 
se assistlu a. sUf!. prepara!)li.o, nIi.'l tera 
qualquer responsabilldade na emlssio 
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c:J{a;t.Oe8 duma ec5coLhcl 
o Congress'J da Federa!;aG Portuguesa 

de Filatel1a acaba de eleger 0 sr. A. de 
Castro Brandao pat:a que 0 seu nome se
ja inscrito na Lista dos Filatelistas Emi
nentes. 

A Filatelia Portuguesa pagou assim 
uma divida que ha muito tinha em aber
to. 

A ac!;ao do ilustre coleccionador fol 
efectivamente tao preponderante no nos
so meio, que, sem ela, a cl~ncia dos selos 
portugueses estaria ainda bastante atra
zada. 

Nlio e evidentemente possivel reme
morar todos os servi!;os que 0 sr. castro 
Brandlio the tem prestado, e, DO enuncia
do sumarlo que deles vou fazer, as lacu
nas serlio por certo tantas au mais do 
que os factas ap'Jntados. 

Lembrarei, em prlmelro lugar, a prl
morosa descri!;ao das variedades dos cu
nhos dos selos de D. Luis, fita curva e fi
ta direita, trabalho exaustivo, sem 0 qual 
a sua perfelta classifica!;lio seria Impos
sivel. Alias, a demonstrar a geral falta 
de Interesse, entr.e n61l, por tal genero de 
estudos, esta. 0 facto, signlficativamente 
eloquente, de ainda se nlio terem feito as 
gravuras que materializem os pormeno
res que 0 apurado espirito de observa!;8.o 
do ilustre filateUsta distinguiu. 

19ualmente notavel foi 0 seu estudo 
dos selos Ceres, em colaboraglio com 0 
capitlio Alexandre Guedes de Magalhlies. 

Merece especial realce a descri!;a.o que 
fez das variedades dos selos da Compa
ol1ia de Mo!;ambique, tema ingrato pela 
antipatia do territ6ria filatelic'J em ques-
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tao, e pela escassez do material de con
sulta, que, na pena do emlnente fllate
Itsta, obteve desenvolvimento e -interesse 
que se nlio Ihe poderiam antever. 

De capital ImportAncia foi a Interven
!;ao do sr. Castro Brandlio na redac!;lio 
das preciosas n6tulas que enriquecem 0 
Cat8.logo Simoes Ferreira, as quais, pelo 
rigor dos pormenores, fomecem aos es
tudiosos d'JS selos de Portugal a garan
tia de seriedade que 0 prlmitivo autor do 
Cat8.logo se esfor!;ou por Ihe Imprimir, e 
que 0 tqmam capaz de ombrear com as 
melhores obras simllares estrangeiras. 

Em campo de ac!;§.o totalmenfe dlver
so, todos sabem, a despeito do rlgoroso 
anonimato em que 0 seu esfor!;o se aco
berta, 0 papel de relevo que 0 distinto 
coleccionad'Jr desempenhou na organiza
!;a.o das varias exposi!;oes filateUcas rea
lizadas no Porto, e a sua prestimosa coo
pera!;lio nos trabalhos dos corpos directl
vos do Clube Internaclonal de FilateUa. 
Nlio esquecerei a colaboraglio valiosa, 
tambem an6nima, que deu a. sec!;a.o de 
Portugal e respectivas provincias ultra
marinas, do juri da «Llsboa 1953:., e que 
os seus componentes estrangelros mals 
categorlzados muito apreciaram. 

Bastariam certamente estes tUulos, 
para jus,tlficar a escolha. do sr. castro 
Brandlio para ser 1nscrlto na Llsta dos 
Filatelistas Eminentes. 

Muitos outros se Ihes poderlam juntar, 
se a extrema modestia 0 nlio lev-asse CODS .. 
tantemente a recusar fazer parte de .Ju
ris, e a p.xpor a sua cnlecgl:l.o, que, com 
certeza, .unltos ens:nam <!,!;os nos !lodera 
liar. 

Mas, por outr~ lado, dentro, do ano
nimato a que, por Inderrogavel principio, 
se votou, quantos conselhos tera dado a 
quem recorre ao seu muito saber, quan
t05 exames periciais tera feito" pOl' mera 
gentileza, que impedil'am coleccionadores 
!ilenos llustrad')s de cairem nos vliI'1os 

(Continua na p8.gina. 7) 
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FAMDSA PASTA DE DENTES ALEMA 

A. da Silva & Gomes, L.,za 
R. CAP E L 0, N 5, 3.°, E SQ. 

TELEF. 80680 

Lisboa PORTUGAL 
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A eASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 
pec;as chissicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, 
e realizadora de leil6es filatelicos 

mensalS 

Compra coleq:6es, «stocks-, variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a 

interesse a grandes colecdonadores. 

Rua 1.0 de Dezem bro, 101 
TELEFONE 21154 L1SBOA 
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RECEBEREIS, A NOSSA BROCHURA CONTENDO 

OFERTAS ESPECUUS EM 

CLASSICOS 

MODERNOS 

AVIA<';XO 
PEDI-A IMEDIATAMENTE AO 

« consoRtium ~hllat€llqu€ » 
seCQetaQlaOo: 40, RUE BOSQUET 

BRUXELLE - (Belgique) 

. 

.......................................................................................................•..•............. 

Cosa Filatelica J. Ell 
SELOS RAROS E NOVIDADE8 

COMPRA E VENDA 

especlatlbabe em setos 
ctasslcos be pORtuGat, 
a<;ORes, inbla e maOelRa 

o rnals vasto stock Oe selos 
Oa eURopa, ternatlcos, em 
especial OespoRtlvOS e cen
tenaRlos 00 selo Oe toOo 0 

rnunOo 

REPRESENTANTE DO MATERIAL PLASTICO PARA PROTECQAO 
DE SELOS <lHAWID» (ALEMANHA) 

PEDIDOS DE PRECARIOS A. 

RUA DA PRATA, 184-2.° 

Telefolle 23508 LIS BOA 

--- --------------------
ANO X N.' 158 MARQO 19151 

t /l. de Cf6a8tro ?iJrllndao 
Honra hoje a capa do nosso Bo

letim 0 retrato do eminente filata
lista A. de Castro Brandao, que, 
alias, nao temos 0 prazer de conha
cer pessoalmente. 

Mas tendo mandado executar 
est a gravura, com tal finalidade, 
fora de qualquer sugestao, e ate 
primeiro do que ninguem, para 0 

que nao sera necessario' invocar 0 

testemunho do Prof. Doutor Carlos 
Trincao e do Secretario Geral deste 
Clube, Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
-temos orgulho em aqui acentuar 
que 0 fizemos em inteira coneor
dancia com todas as nossas ideias, 
e todas as nossas atitudes passadas. 

Porque bern eonhecemos, admi-, 
ramos e respeitamos as virtudes 
pessoais, e as qualidades filatelieas 
de A. de Castro Brandao, fizemo-Io 
com a mesma sineeridade com que, 
ha anos, eneontrando-nos numa vila 
da provincia, a realizar urn julga
mento importante, precisamente no 
dia em que, no Porto, se prestava 
homenagem a Castro Brandao, no 
meio desse julgamento eonsegui
mos dar urn saIto a esta~ao dos cor-
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reiGs, a enviar-Ihe urn telegrama de 
felicita~oes, que ele infelizmente 
nao recebeu, mas depois soube que 
efectivamente the tinha sido en
viado. 

E fizemo-Io com a mesma sin
ceridade com que ha poueo, no Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, votamos, e ajudamos a 
votar por unanimidade, a inclusao 
do nome de A. de Castro Brandao 
na Lista d'os Filatelistas Eminen
tes. 

N a capa do numero anterior do 
nosso Boletim, 0 retrato do Prof. 
Doutor Carlos Trincao. N a deste 
numero, 0 retrato de A. de Castro 
Brandao. Mais e melhor do que as 
palavras que aqui poderiamos es
crever, justificam 0 facto aquelas 
que, sobre 0 segundo, em seguida 
vao ler-se do primeiro. A ambos os 
eminentes filatelistas, as saudac;oes 
e os agradecimentos da filatelia 
portuguesa, por intermedio deste 
Clube Filatelico de Portugal. 
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ctuBe ~Itat€tlco be pORtUyat • 
Le Club de colleclionneurs pour colleellonneurs 

ABONNEMENT ANNUEL: 

APl~JADO 869 
LISBOA 
PORTUGAL 

Espagne - Ptas~ 30. -
Autres Pays-U. -S. -St,50 

ou S. Frs. to. valeur Zumstein, Frs' 1.Uoo, valeur Yvert. en series comple
tes, commemoratifs ou aviation,neufs. 

ORGANE OFFICIEL: 

-BOLE TIM DO ciUBE FILA TEL/CO DE PORTUGAL-
24 ou 32 pages, paraissant tous les mois 
Distribution mondiale 
Annonces: 

( . , 
Escudos US Dollars 

1/16 de page 30$00 $1.00 , ou son equivalence en monnaie ne-
l/S ;, :. 45$00 $1.50 gociable, au cours reel. 
1/4 ;, :. SO$OO $3.00 Rabais accordes: 5%, 10%, 15% 
1/2 :. :. 130$00 $4.60 et 20 % pour 2, 4, et 12 publica-
1 page 250$00 $9.00 tions. Argent avec ordre d'insertion. 

...................................................................................................................... 
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Estamos Compradores ... 
Urles-P8totes-SeiDl Isolados -Mlstoras-Io qollo 

Como somos a firma que mals Sfi//os vende 
por lunfo hos Esfados Un/dos, somos consfanfemenfe 
compradores, em grandes quanfidades, de fodas as 
qua/idades de se/os, espec1a/menfe de: 

• SERIES COMPLET AS de selos comun~ e medlos, afract/vos e selos &arafos Isola
dos, e PACOTES felfos culdadosamenfe. 

• GRANDES EXIST~NC/AS de selos de fodos os pa/ses. 
• MISTURA (AO QUlLO) de se/os de Portugal, Espanha, Fram;a e vlrtua/menfe de 

'odos os pa/ses do Mundo. 
* SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correlo aereo, comemora'ivos e emissoes cor

renfes. 
* Para 0 nosso neg6clo de refalho, rece &emos com prazer ofertas de quanfldades 

relaflvamenfe pequenas, de series de valor medlo e de qua/idade superior. 

Mande-nos uma IIsta pormenorlz~da das suas ofertas, que merecers a nossa 
pronta e culdadosa atenc;io. Se 0 desejar; damos referAnclas em todo 0 mundo. 

NEGOCEIE COM 0 MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO 

H. E. HARRIS & CO. . 
BOSTON 17, Mass. U. S. A! Telegramas: HARRISCO, BOSTON 

~IIIIIHIUJlmIiIlUIIIlDHlUJHlJUIBIIJNDIIIIlIUIIIIIIUUIIIIlIlHIJUUIHIIIHIIID1JJJ1~mm __ ~iillllBWDDUlUUUlllllllumIUIUUlBllIIUUIDIIIlIJJmlJUJJJlDDill IUlIIIIJIIlJJDnUIIIIIII 

1!I!II __ BUmJ!.1JJJlllllllUJIllllII!IIIII!!IJJJ1IHllmnnI!llJl1!lJllllKIDWIllllUJIJIIIIIlIlammHIIIIIUHUID'UIiUJIHIDUUnIllllUHIIJDlIlIJllIlIlIJlIlIlIlIJmllllJlIJlIlI1II111111nllnHIIJIIJIIIIIIIIJIIJIIIIIIJIIIIIJHIIIUlIIJnUllIiFn 

SELOS - ALBUNS 

MATERIAL FILATELICO 

RUA DE BERNARDO LIMA, 27 

TELEFONE 49725 

11SBOA 
__ DIIIIIJtIIIII 

HUIIDJUHnUJIUIlUIlUUlIllllUWmJ_IDDIIIHIIJIlIUIHIiUUIBIDDUIUIlUJUJUIIJIUHIIUUlIIIUlHlliJUIIJIIUJllllnlllDlIIlIlIlJlnllJlIIIl1nIllIllIlIllIlUJIIIIIIUUIIIIIIUlIIIIJIIJIIUUIIIIJIWIIJIIJUII ·", 

ANO X N.O 58 MARQO 1956 

TIRAGEM 3.500 EXEMPLARES 
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