
PAGAREMOS BONS PRE<::OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos a maior casa fi/atelica da America, estamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as 
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados 
em comprar: 

• SILOS 1M sERIES I De valor baixo e medlo. Completas ou 
Incomplet>l.s, novas ou usadus. 

• SELOS ISOLADOS: Vllrledades baratas e atractivas. 
• PACOTES I Feltos cuIJados"ment~. com selos perfeitos. 

• GRAHDES QUAHTIDADES E RESoTOS DE .sTOCkS .. de todol! os g~llerOJ. 
• MISTURA (100 QUILO) sobre pape\. 
• PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE RETALHO, t .. mb~m de3ejamos comprar quanUdades 

mals peqllenas d e se)o$ em s~rles, de pl'e~o medlo e muls eleva do. 
itiWII: . Oueir'J mandar-nos a sua lista de olerfas, que merecera a nossa pron' 
~ fa e cuidadosa afen~ao. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa nova Iista de comprall 
.Os melhore~ preeos por selos dos Estados Unldos e Canad!!. • . 

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO: 

H. E. HARRIS & C. o 

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

R£STAURAN T E VERA CRUZ 

1£. 

VERA CRUZ 
Av. da Liberdade, 12-1.0 

Telef. 23301 LISBOA 
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SOBRESCRITO COM UM DOS MAIS ANTIGOS E' RAROS CARIMBOS POSTAIS DE MACAU 

ANO X I I N,o 80 JANEIRO/ FEVEREIRO -DE 1958 
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DISPENSADA DE CENSURA 
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FILIADO NA FEDERAC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA IF. P. F. ) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS. 70·3.'-0." - LlSBOA- Tel. 54936 
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EXPEDIENTE - Tcr<jas 8 Sextas-feiras. das 21 as 24 horas. 8 Slobados, das 16 as 20 I,or~' 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO 

Contlnente (excepto Lisboa) IIhas e Prov.incias Ultramarlnas 

Efectivos .... .. ... 60$00, pOI' ana \ ou equivalente em moeda lucal 
Juniores ..... ..... 30$00, p~r ano ( 

Brasil .. ........... : ......... .. . . .. . Cr. $30, por' ana 
LISBOA - Efectivos..... . 10$00, pOI' mes; Juniores... .. . 2$50, pOl' mes 

PAGAMENTO ADIANTADO. POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal- M. M. Lourengo 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S. TOM:m - Henrlque Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - DHi - Anibal Ribas Lopes 
Praga. 

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

U. S. A . -Manuel L . Gouveia - 5436, 
14 th Avenue- Sacramento 20 - Ca
llf6rnla. 
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ESCRITORIO FILATELICO 
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F. CASTEL-BRANCO & FILHO L.D'+' 
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Desejo trocas de selos universais me
diante mancolista, base E. Santos, Yvert 

. ou Gibbons - Eng. L. da Cunhl). Gomes 
- Mapu!<a - Goa - India Portuguesa. 

Envie selos do seu pais ou colOnias, e 
recebera igual quantidade do meu. Dr. 
Jose L. Gutierrez ·de Pedro - Navezuelas 
( Caceres) - Espanha. 

Compro selos estrangeiros em quanti
dades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduar
do de Almeida _ Rua S. Bento, 17S-A, 
Telefo,ne .662364, depois das 19,30: 

Solicito c;anje con todo el mundo. Selos 
comunes en contidad, y composiciones de 
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual 
de cualquier pais. noy novedades y con
memorativos por Colonias, usados. 

Marcelo· o. Dana - Casilla 3230 - CC 
- Buenos Aires. - Rep. Argentina. 

Por 10.000 Fr. Yvert em selos de gran
de formato, novos e usados de Portugal e 
Ultramar, Espanha e ColOnias, todos os 
paises da America (repetidosate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert a minha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACmODI - B. 
P. 117 - Bastia (Corse) Fran!<a. Corres
pond~ncia em franc~s, ingl~, alem~o, es
panhol e portugu~s. 

TODO MUNDO, SIE¥PRE VALE -
Manda 100-200 selos diferentes, recibira 
igual cantidad, pronta respuesta. J. A. 
Carrasco, Carmelo Gil. S-7.", Bilbao (Es
pa.f1a) . 

Ofere!<o series tematicas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
~IMAIS, .\ VIA9.A.O. Desejo receber no
vidades do Ultranlar Portugu~s. Resposta 
imediata aos envios de 200 escudos. Hen
driks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24 
- Novo Redondo - Angola. Colecciona 
PO'rtugal e Ultramar. Procura correspon
dentes das Provincias Ultramarinas. 

I wil Exchange all world stamps Qf 
Sports, air maill and Flowers. Send me 
100/ 200 of your (;ountry, I give you 100/ 
/ 200 of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Agular
c. P. 2685-C--Luanda - Angola - A.O.P. . 

MANBEL SOTO VIEIRO - Av." Ge
neral Sanjurjo, 190-3." - La Coruna (Es
pana). Es. Po. Fr. In. T. N. U. 60. 63. 
64. 65. Contra 3.000 sellas sortidos· (30 
de cada) envio 1.200 francos Yvert 1958, 
sellos modernos. 

Ofere!<o 75 selos todos diferentes, so
mente da Alemanha Oriental e Zona Rus
sa, contra 120 pict6ricos, repetidos, so
brantes, perfeitos, com muitos selos do 
Ultramar Portugu~s, ou cont~ 900 selos 
comuns ema!<ados - Walter B. Kleinert 
- Sollingstrasse 5 - 22." Essen - Ale
manha. 

Contra selos do vosso Pais e. Ultra
mar, dou Italia, Vaticano e S. Marino. 
Sepe Filomena - Piscinola (Napoli) -
Italla. 

Se the interessa 0- desenvolvimento 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO; 

- F AQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

ANO XII N." SO 

CCJhe right man) 
Encontrou 0 Clube Fllatelico de Por

tugal, ~a chamada <hora H:., 0 homem 
que, com a sua intelig~ncia e a sua cul
tura, 0 seu dinamismo e independ~ncia, 
foi capaz de dar-Ihe 0 desenvolvimento a 
9.ue hoje chegou - <The right man, in 
the rigth place:.. 

o clima era, na verdade, propicio ao 
desenvolvimento da filatelia, pols, no ga
lope vertiginoso da vida que passa, muj.· 
tas pessoas, no fim de cada dia, sobretudo 
Se 0 seu labor foi mals intelectual do· que 
fisico, sent em a necessidade de um perio
do de acalmia e descanso, que as deixe 
conciliar 0 sono por forma a que seja re
parador. 

Para temperar esta vertigem, buscam 
uns os estupefacientes, outros refrescam
-se pintando - e 0 caso de Churchill - , 
outros pescam ou ca!<am, consoante a 
epoca, e outros, numa relaxa!<~o de mus
culos e sentidos, aco.Jhem-se ao porto de 
abrigo dos seus selos. 

1i: a estes ultimos, que se interessam, 
como eu, por este <Mundo de bocadinhos 
de papeb, que hoje me dirijo. 

Recordo, e fa!<o-o com saudade, 0 Dr. 
Guilherme Rodrigues, qUe tanto ajudou a 
construir e alicer!<ar 0 Clube; Pinto Ju
nior e muitos outros que, como Dias FeI'
reira, des de a primeira hora the n~o rega
tearam 0 melhor do seu eafor!<o. Mas, e 
sem negar ou desfazer a obra de cada urn, 
que toda foi proficua, - nao posso deixar 
de dlzer que Vasconcelos Carvalho apare
ceu no momento em que 0 Clube mals pre
clsava dele, e que ele nao faltou a con
fian!<a que nele depositamos. Desde logo 0 

Clube subiu de nivel, e com ele a filatelia 
portuguesa. 

E ao falar nesta subida de Divel, nlio 
devo, nem quero, esquecer a contribui!<lio 
prestada fora do Clube por Augusto Mol
der, J. Ell, Alfredo Schick, Mantero e ou
tros mals. Mas 0 certo e qUe Vasconcelos 
Carvalho foi para 0 Cl~be 0 Homem de 
que 0 Clube precisava. 

Foram abertas de par {lm par as por
tas da Imprensa diaria, da imprensa re-

.TANElROf FEVEREmo DE 1958 

Ln the right pLace 

I 
Pe/o 

DR. JORGE SANTOS VIEIRA 

gional e da radio, de Po,rtugal continen
tal e ultramarlno, mostrou-se ao publico 
o interesse pelo selo, e 0 seu conheci
mento, quer sumarlo, quer em profun
didade, deu-se expansiio e categoria- ao 
Boletim do Clube, que e hoje.Jlma revista 
filatelica das melha-res de todo 0 mundo, 
receberam-se e recebem-se gentilissima
mente os ilustres filatelistas restrangelros 
que nos vlsitam, organizaram-se e estiio 
em organlza!<ao inW'neras exposi!<oes, co
me!<ou a mostrar-se as Esta!<oes Oficlals 
que estava all urn Senhor qUe come!<ou 
a impor-se ao respelto e considera!<iio, e 
com 0 hablto de ser respeltado ever 
acatada a sua opiniiio, e isto era tudo. 

o Clube Filatel1co de Portugal passor 
de menos de setecentos assoclados, para 
cerca de tr~s mil e quinhentos! Deixou a 
sede numa sala infecta da rua da Palma, 
para urn andar inteiro, confortavel e bern 
mobilado, na avenlda de Almirante Rels! 
E mals de cinquenta sec!<oes fllatelicas da 
Imprensa e da radio, falam constante
mente dos selos e da fllatelia! 

Muitas t~ sldo as campanhas lan!<a
das sob a egide do Clube, nas quais 
se vI! 0 dedo, 0 <savoir falre:. de quem 
rege os seus destinos. E os escritos de 
Vasconcelos Carvalho, a quem tantas pe
dras tl!m sldo atiradas, quase sempre por 
quem mais Ihe deve, sobretudo em ami
zade e consldera!<iio, - mesmo quando s~o 
de agradecimento por qualquer oferta, 0 
que para multos tern sido 0 seu calcanhar 
de Aquiles ... - sao sempre frutuosos, pois 
levam ao conhecimento da quase totalida
de do publico 0 que s6 era conhecido de al
guns ... ou n~o era conhecido de qualquer. 

Penso que a obra de Vasconcelos Car
valho, ja notavel e frutuosa, ainda ha-de 
dar ma.iores e melhores frutoB, e que aque
lea que Se julgam senhores da Sabedoria 
das Na!<oes e atrevida IgnorAncia dos In
cipientes, nlio devem mals atirar pedras-
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todos temos telhados de vidrcr-mas, ao 
lnves, oferecer os seus conheciInentos, en
sinamentos que sejam salutares, que 0 
pr6prio Vasconcelos Carvalho, com a sua 
inteligencia e lndependencia, sempre pron
to a dar replica, quando falte a razAo, 
aceitara com mAos ambas. 

Eu voto, pais, pela contlnuaglio do Dr. 
Vasconcelos Carvalho, na presidencia do 
Clube Filatelico de Portugal, ainda que 
salba que tal facto 0 prejudica nos seus 
lnteresses materials, e a.nsia de libertagAo, 
e muitlssfmo mais prejudica as suas acti
vidades e os seus proventos de ilustre 
Advogado. E fago-o por urn ego[smo pr6-
prio de coleccionador CiOBO dos seus se
los, avido de conhecimentos, e que espera 
alcangar mals e melhor. 

Antes, po rem, de votar, fago a todos 
um pedido : Quando for mau, digam que e 
mau; mas, quando for born, haja a cora
gem e a hombridade de dlzer-li: BOM! 

JORGE VIEIRA 

ANO NOVO, 
VIDA NOVA ... 

DEC A LOG 0 PARA OS 
SERVIQOS DOS C. T. T., 

RELATIV AMENTE AS 
NOVAS EMISSoES 

DE SELOS: 

pelo DR. JORGE SANTOS VIEIRA 

1." - Novos selos alusivos a fac
tos hist6ricos, grandes vul
tos, flora e fauna, folclore, 
monumentos, brasoes das 
nobres cidades, etc., etc.; 

2." - bern desenhados; 
3." - bern gravadcs; 
4." - em born papel, e nao abu-

sando do <porcelana); 
5." - bern coloridos; 
6." - bern denteados; 
7." - sem erros; 
8.' - com dizeres relativos aos 

motives; 
9.' - bern cariInbados; 
10'- com flAmulas, e usando be

nitgs cariInbos para 0 I.' dia 
da emissao. 

A GRANDE CAMPANHA 

tendente a aumentar 

a massa associativa do Clube 

PARA QUATRO MI( 
Como anuncmmos no penultimo 

num~o' deste Boletim, esta em nuLr
cha nuLis UnuL campanha em prol do 
aumento da massa associativa do 
nosso Clube, em ordem a atingir-se, 
muito brevemente, 0 numero quatro 
mil dos nossos associados. 
-ral aumento substancial da nos
sa massa associativa servira para 
mostrar ainda mais a for()a e o· pres
tigio do Clube Filat8lico de Portu
gal, e perm~tira niio apooas aumen
tar e melhorar este Boletim, mas 
tambem intoosificar considerdvel
.mente todas as multiplas activido' 
des do nosso Clube. 

Confiamos inteiramente no exito 
da nova campwnha, que t~a, como 
a anterior, inumeros e valiosos pre
mios, of~ecidos por muitos dos nos
sos associados, e por quase tod08 os 
comerciantes filat8licos portugue
ses. No proximo numero dare:mos 
rela()ao desses premios, na certeza 
de que eles serao v~dadeiro incitcv 
mooto para os n08SOS actuais como 
para os novos associados. 

ctuBe IntennaClonat 
ALHAMBRA 

Novo r.pr •• entante para Portugal 
LUis MANUEL BARATA NEVES 

Estrada de Ben!lca, 263-B 
LISBOA N_ 

ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece seles portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
I.' Dla; M8.x1mos e Inte1ros. Pre~rio a 
pedido. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gues, troco por selos para a sua colec
gAo, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.' -lISBOA 

SA CARVALHO-Heroes Africa, 255, 
LeixOes - Compra e troea. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou lt8.lia, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gennaro - Miano (Napoli) Its.lia. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$, 
50$, por 20$-BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-JLisboa- (Portes 
reglstades extra). 

Pretendo adquirir os Boletins do Clu
be Ftlatel1eo de Portugal de 1 a 45, por 
trocas de selos noves ou usados do Bra
sU, ou comprados. Ofertas. a Alcides Fi
gueiredo Santiago, Caixa Postai, 26, Fer
nlio, Brasil-Est. de Sao Paulo. Troco se
los das Americas,por selos de motivos 
FLORA E FAUNA. 

COMPRO SELDS Nacionais e estran
geiros, em quantidade. A. B. CUNHA 
Rua Castilho, 15-4.· -Esq.· - LISBOA. 

WANTED Stamps of large size. Send 
100 - 2000 mixed. We send the same 
from Scandinavia. Thr. Linds trom ---= H. 
C. Orstedsvej 7 b - Copenhagen V 
Denmark. 

Desejo manter correspond~ncia para 
permuta de selos com filateUstas amado
res, na base de 1 por 1. Krassine Soares 
Pinheiro - Caixa Postal, 71 - Colatina 
latina - E. Santo - BrasU. 

ECONoMICOS 
Desejo trocas de selos em quantidade 

de 200 a 1.000 (sem valor de catalogo). 
Dou de Portugal e Ultramar. Recebo todo 

' I) mundo. Tambero a ·base dos cat8.logos 
1l'im6es Ferreira e Eladio Santos. Sobres
~ritos e postais mB.x1mos. Manuel Luis 

antana - Rua Dr. Oliveira Salazar -
!A.lvor - Portugal. 

Desejo correspondentes para troca de 
elos nacionais, novos ou usados, em Ca

bo Verde, Guine, India, Macau, Mogam
bique, S. Tome e Principe e TiInor. Roge
rio RomAo, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

CARIMBOS MECANICOS 
;'T COMPRO, a 2$50 eada, sobrescritos 
'com os carimbos n.'· : . 

I - 7, 8, 10, 12, 14 e segs. 
II - 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 

23, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 48, 50, 52, 54 e segs. 

III - 25, 36, 42, 53 e segs. 
VI - 12 e segs. 
E a Esc. 1$00 cada: 
VII - 36, 40, 53, 59, 79, 83, 110, 111, 

112, 115, 120, 121, 124, 130, 132, 133, 
141, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 
158, 162, 166, 171, 175, 182, 183, 184, 188, 
~89, 192, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 
206, 207, 209 e segs. 

Resposta a este Clube, ao n.· 22. 

c ATEN9AO PARA ESTA OPORTU
NIDADE: Desejo trocar selos s6 colec
cionadores residentes nas Provfnclas m
tra.ma.riDas Portuguesaa. Of ere go todos os 
pa.1ses novos e usados, emlssoes recentes 
e antigas. Tambero troco base Yvert. Por 
favor franquear 0 envelope eom muitos 
selos comemoratlvos dlferentes, e enviar 
por via a4irea. Responderei imedlatamen
teo Hans R. Fl'illmann, Caixa Postal, 526 
- Blurnenau - S C - Brasil. 

Desejo trocar selos com filateliBtas 
amadores, em qualquer quantldade, na 
,base de 1X1. 
~ Ant6nlo Luis Avelar Paiva - Av. Ge
ttillo Vargas, 280 - Casa Avelar - Co
latina - E. Santos - Brasil. 

Deseo cambio de series nuevas comple
tas de todo el mundo. Doy doble de su va
IQr, ou sellos usados, eememorativos unl
versales, base cat8.logo Yvert 1958. Nico
IllS Miranda Amparo, 88 - Madrid - Es
panha - S6c1o C. F. P . n.· 2626. 



A CASA A. MOLDER 
.,. 

e sempre forne~edora das melhores 
pecas chissicas ~e toda a Europa, 
raridades de Po{tugal e Ultramar, e 
realizadora de leiloes filatelicos .mensais. 

of 

~ 
Compra coleccoes, «stocks .. , variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca 
interesse a gra!fdes coleccionadores 

Rua 1.0 de <Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA 

r 
r 
.r 

PAGO BEM SELOS DE PORTUGAL PARA PACOTES 
V! 

D. Dinis 

Lev"da., em_Sleda., par 100 ;t 

10c 
20c 
50c 

1$.-
1$50 
2$.-
2$l50 
5$.-

Caravelas Q 

q 
j 

10c 
20c 
30c 
35c 
50c· 

1$.-
1$50 
2$00 

Nio confeccianedal 

1.000 X 10 
1.000x20 

100x25 
100 x50 
100xl00 

Comemorativos, cento. 

SERA PORT ANTO DE SEU INTERESSE DIRIGIR-SE A 

FREDERICO VILLANI 
R. do Remedios ~ Lepe, 60 relet 665713 

LISBOA PORTUGAL 

/..IJisas 7ilatilieas 

o Presidente do Clube Filatelico de 
Portugal ofereceu urn jantar a alguns 
comerciantes de selos (tive a intenQil.o 
de escrever filatelistas, mas fala-se agora 
muito de comerciantes fUatelistas, para 
designar comerciantes de outros ramos 
que coleccio·nam selos, e preparam uma 
exposi!Oao) num restaurante de luxo da 
Rua do Jardim do Regedor, no qual muito 
se falou na dlflculdade de arranjar algo de 
novo para os jornais fUatelicos. De repen
te, aquele Presidente perguntou-nos por
que nao escreviamos permanenternente 
uma coluna no Boletim dQ Clube. 8im ... 
Porque nao? S6 porque provavelmente a 
nossa col una nil.o podia ser tao interes
sante, dlferente e bern escrita como que
riamos que fosse? Mas entil.o ternos que 
experimentar ... 

* * * 
Temos assistido, nestas UItimas sema

nas, no escrit6rio de urn colega, a venda 
de algumas grandes series do Vaticano. 
o comerciante nilo teve nenhuma vergo
nha em pedir, e 0 coleccionador, entusias
mado por ter finalmente apanhado estes 
selos, nil.o teve receio de pagar ... pois a 
transacQilo nil.o se fez aos 5, 6, ou mesmo 
10% do cYverb, como seria de pensar 
para este tipo de material, mas sim, nal
guns casos, ate a 30,%. 

Conhecedores dos mercados internacio
nais e da cotaQil.o destas series nos anUn
cios das grandes revlstas, nilo ficamos 
surpreendido's, de nenhuma maneira. 0 
que nos impressionou, e muito agrada
velmente, foi 0 ambiente de compreensil.o 
e mutua conflanQa que caracterizou esta 
venda. 

Talvez nem todos os filatelistas sal
bam que, em regra, os grandes cat8.loogos 
internacionals sil.o compUados ate Maio 
do ano que precede 0 que ests. indicado 
nas suas capas. De Maio ate Agosto, 
alem de novidades, podem entrar algu- ' 
mas modificaQoes muito lmportantes, mas 
nas cotaQoes geralmente pouco se muda. 
o filatelista, pois, com 0 cat8.l'Ogo, recebe 
a cota!Oao, e, temos que dizer, geralmente 
bastante conservadora, do mercado de hs. 
sels meses. Ninguem pensa em dar ordens 
de bolsa baseando-se em cotaQoes tao an
tigas, mas ainda hs. bastantes filateUstas 
que acham necessarIo impressionar os 
seus fornecedo,res com os elementos do 

Pe/o 
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cat8.logo, que afinal nao representa se
nao 0 mercado em Malo do ano anterior. 
Nestas clrcunstA.ncias, 0 especulador ern 
selos js. sabe que os valores caros, ern 
relaQil.o ao cat8.logo, sil.o os investimentos 
mals a recomendar. 

Perguntamos agora, se 0 fUatelista, 
que, alem de ser amador de coisas belas, 
e, geraimente, muito consclente do seu 
interesse material, ajudado s6 por uma 
lista de cAmbias js. antiquada no dia da 
sua publicaQil.o (os cat8.logos) po de e deve 
aceitar a orientaQil.o do seu fornecedor? 
Podemas responder com a afirmativa, 
por duas razoes multo simples: 0 capi
tal mais importante dum comerciante de 
selos e a confianQa que a sua clientela 
nele tern. :Jfl multo dificil de reconstituir 
este capital, se uma vez for abusivamen
te gasto, e cada comerciante fUatelista 
sabe isto muito bern. A outra razil.o e que 
todos os comerciantes sil.o membros de 
algum clube filatelico, que tern exi~n
cias altas quanto a idoneidade dos seus 
componentes. Neste sentido, a melhor ga
rantia e a filiaQao em uma associaQil.o 
de comerciantes de selos. Quandu, por 
exemplo, fomos admitidos na American 
stamp Dealers Association, Inc. (a 
ASDA, como e universalmente conheci
da), tivemos de assinar 0 segulnte com
promisso. de honra: 

1) De comprar e vender a preQos 
baseados em margern razos.vel, e con
formes iI.s condlQoes do mercado. 

2) De dar informaQoes em materia 
filatelica, a nossa clientela, segundo 0 
melhor das nossas habilidaaes. 

3) De conscientemente nao transa
oionar selos roubados, e nil.o oferecer fal
slficaQoes como selos originais, etc. 

4) De evitar interpretaQoes falsas, e 
nao usar de publicidade desorientado,ra. 

Se acrescentarmos que, antes de ser
mos admitidos, 0 nosso nome foi pubU
cado em tr~s niimeros do Boletim da
quela A:ssociaQil.o, e que Se alguem tivesse 
uma queixa contra n6s, esta devia ser 
examinada, compreendemos quanto , nos 
orgulhamos de ser membros da ASDA 
e dos outros clubes fUateIicos. 
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* * * 
Leu-se muito nos jornais dlarios so

bre 0 caso dos dois d radres:. hungaros. 
No nfunero de 8 de Fevereiro do eDiario 
Populan , lemos: eNo Hospital recebiam 
os dois hungaros cartas de varios pai
ses. A ultima" procedente de Wilhelm 
Busch, na Alemanha ... :. 

Ficamos um tanto surpreendldos de 
que 0 autor dos llvros da nossa tnfAncia 
ainda estIvesse vivo, mas na nossa cor
respond~ncia recebemos cartas franquea
das com os selos comemorativos do. au
tor de Max und Moritz, e tambem algu
mas cartas duma localidade chamada 
<Cesario Verde:. . 

* * '" 
Para fechar, por hoje, uma proposta: 

Que 0 Clube Filat~lico' de Portugal or
ganize um concurso de anedotas fl1at~
licas, sendo as melhores premiadas e pu
blicadas no Boletim. Certamente sera me
lhor prosa do que a nossa .. . 

Jose Rodrigues 

UM ALF AlATE DE CATE
GORIA, A PREQOS 

. CORRENTES 

R. Alexandre Herculano, 1'7-2."-E. 

(E~evador) Telef. 44214, LISBOA 

Collectionneur Avance 
Je m'interesse ii Portugal, Es
pagne, Ando·rre, Allemagne, Au
triche, Belgique, Bosnie, Br~sil, 

Croatie, France, Hongrie, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays_ 
-Bas, Pologne, Russie, Saint-Ma
rin, Slovaquie, Suisse, Tch~coslo
vaquie, Trieste (A), Trieste (B), 

Vaticano, Ukraine et Israel. 

Seulement par mancol1ste, et base 
Yvert 1958 

J'offre en ~change des s~ries du 
Portugal et de l'Outre-mer, neu
ves et obliter~s, ·aussi bien que 
bandes, blocs de 4 et paquets de 
100 timbres, j'ai ~change aussi 

F. D. Covers. 

J e m'interesse seulement aUx 
timbres sans d~aut. 

Envo.[s, recommand~s et referen

ces Clube Filat~lico de Portugal 

ARTUR DA SILVA 
CALADO 

R. Poiais de S. Bento, 89-4.' 

LISBOA - PORTUGAL 

C. F. P. 493 

JORNAL FILATELICO 
Av. Antonio Augusto de Agniar, lS-l.o-D. 

LISBOA 
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"SICILIA 59" 
De 5 a 7 de Janeiro passado, reuniu-se 

em Palermo, Rua Pignatell1 Aragona, no 
Falacio do Banco de Sicilla, a Comissao 
Organizadora das Manifesta!;oes Filat~l1-
cas Intemacionais que se realizarAo em 
Palermo, de 16 a 26 de Outubro de 1959, 
no Palacio da Feira do Mediterr4neo. 

COMISSA.O 

Presidente: Cay. do Trabalho, Dr. Car
lo Bazan. Vice-Presidente: Geheral Ubel
do Tedesco e Prof. Dr. Michele Lombardo. 
Secretario Geral: :E>t;. Gactano Russo. Con
s_elheiros: Br. Alfredo Alabiso, Duque Pier 
Luigi Alllata di Pietratagl1ata, Hon. Dr. 
Guido Borseleino Gastellana, Eng. Alberto 
Diena, Com. Mario Dienna, E. Fiscchi, 
Dr. Com. F!rancesco Glami, GugUeemo 
Olive, Dr. Emesto Maltese, Dr. Francesco 
Orlando, Reg. Armando Saya. Secret4rio 
de Comiss1i.o: :E>r. Vincenzo Mermino·. T~
cnico das Exposi!;oes: Dr. Com. Guido Mi
chele Francl. Comissario: Dr. Giulio Bo
laffl. Sede da Gomissao: V.' Pignatelli 
Aragona, Palacio Banco da Sicllia, Paler
mo. 

A revista fllat~lica intemacional ell 
Collezionista - ItAlia Fllatelica:. foi de
clarada ~Revlsta Oflcial destas manifes
ta!;oes:. . 

As celebra!;oes, devidas ii iniciativa da 
Uniao ]j111at~lica Siciliana de Palermo, 
compreenderno importantes manifesta
!;oes intemacionais para comemorar 0 

centenario da emissao dos selos da Sicilia 
e 0 150.· aniversario do nascimento de 
To!JU\.So Aloisio Juvera, gravador dog se
los com a efigie de Femando n de Bour
bon, considerados em toda a parte os 
mais belos do mundo. 

Havera uma exposi!;ao fllat~llca in
temacional, uma bolsa filat~lica intema
cional, reunioes filat~l1cas e congressos 
nacionais e intemacionais, assim como 
manifesta!;oes culturais e artisticas. Pre
ve-Se a par.ticipa!;ao das Direc!;oes dos 
Correios e dos Museus postais italianos 
e do estrangeiro. 

Formou-se uma Comissao execuUva, ii 
qual 0 Presidente Cay. do Trabalho Dr. 
Carlo Bazan deu instru!;oes para a reali
za!;ao dos trabalhos relativos ao pro
grama. 

BIBLIOGRAFIA 
11 

FILATEI;ICA 
Esplendidamente editado pela Asso

cia!;Ao Intemacional de Coleccionadores 
de Sobrescritos de 1." dla (A.!.C.FD.C.), 
com sede em Milao, Caixa Postal Ferro
vie 3758, impressa em bom papel couch~ •. 
gravuras boas, embora em pequena quan
tIdade, e cota!;Oes justas em llras, fran
ROS franceses e d61ares, recebemos a 1." 
edi!;lI.o do CatAlogo de Sobrescritos de 1.. 
tHa, acabada de sail'. 

0bra de utilidade, que certamente vira, 
.J! ser melhorada em edi!;oes futuras, tem 
de mOlXlento um interesse limitado, dado 
que 86 faz referencia aos sobrescritos edl
tados em Italia, Vaticano, S. Marino, 
Trieste A, Somalia A.F.!., Israel, ON.U., 
Fran!;a, Sarre, Monaco, Marrocos, Tuni
sia, Algeria, Africa do Norte e Llbia. 

Cremos que, na realidade, se, como ' se 
Jilromete, as futuras edi!;oes abrangerem 
Waior .numero de palses, 0 interesse dos 
fllatelistas sera grandemente aumentado. 

A. de A. F. 

A SAIR A LlSTA DE OFERTAS N.· 7, 
COM PAGINA ILUSTRADA 

(Envill-se gr6tis) 
GRANDE VARIEDADE DE S~RIES 
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0 

MUNDO 
(NovlIs) 

NOVIDADES TEMATICAS 
Desportos, Flores, Animllis, lite. 

Ao melhor pre!;o 

COIMBRA FILA YELICA 
RUII dll Sofill 23-1.· - Teillf. 24334 

COIMBBA - PORTUGAL 

NuCLEO FILATELICO 

MACAELENSE 

JpONTA DELGADA ~(S. MIGUEL) AC;ORES 
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INDONESIA I 
3124-Tn Hok Bwan - :bjl. Radjawli 

Bodjonegono - Djawa - T. C. V. 
N. U. 60. 72. 68. 90. 

IT ALIA 

3098- Cesare Comparini - Prato - Via 
Ricostruzionez - Prato Fr, In. ]jt, 
Es, T. 60. 68. GI6l'ia. )D 

·IV 

POL6NIA 11 
3096- Jerzy Sajewicz - ul. SniadeckicPt 

5 - Nowy Sacz. :s 
3123- Dobrzeniecki Leszek - ul. ZaiP

kowska 27/ 31-21 - Warszawa 4-
In·, Al, PI. T. N. U. 60. 3. 90. parI:\. 
3. 96. para 5. b 

3122- Jan Chlopek - ul. Kielecka 21 ~ 
Kielce - T. N. U. 60. 16. r,j 

T 
0{ 

URUGUAY !e 

3099- Club Fllatelico Valdense - Vail 
dense .-:: Col6nia- Permuta ltchaB
ge - Exehange. 1 

~ 
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saOURA NA COMPANHIA Da SaGUROS 

«PORTUGAL" 
"UNOADA 1M •••• 

BOLEtIM 

Anuncie no 

DO 
( 

CLUBE FILATELICO 
I 

DE PORTUGAL 
A MAl OR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA! 

A DE MAlOR TlRAGEM! 

UMA DAS REVISTAS PORT-qGUESAS DE MAlOR EXP ANSAO! 

• 

os J N T E J R 0 5" 
UTILIZADOS COMO PROPAQANDA 

No nosso estudo dos Bllhetes-Postais de 
Portugal e Ilhas Adjacentes, fizemos re
fer~ncia a bilhetes-postais usados por ca
sas comerciais, como elementos de propa
ganda, e com selo impresso. 

Neste artigo vamos tratar de outras 
modalida<les de aproveitamento de <intel
ros>, devidamente selados, na qual uma 
empresa procura obter lucros por meio de 
am1cios ou outras formas de propaganda 
de enUdades estranhas. 

«0 ANNUNCIO ,POSTAL» 

Entre n6s, julgamos que a prtmeira 
vez qUe Se usou essa modalidade foi em 
1877, quando a Casa Havaneza, enti!.o es
tabelecida na Pra!;a do Loreto, n.· s 124 a 
134, em Lisboa, pOs a. venda, por 20 reis, 
sobrescritos com selo de 25 reis colado . 
A diferen!;a entre 0 pre!;o de venda e 0 
valor do selo, custo do sobrescrito, sua 
impressi!.o, etc., era obttda por anl1ncios 
impressos nas duas faces. 

Cada sobrescrito tinha ao alto, a. es
querda, 0 titulo eO ANNUNCIO POS
TAL>, a seguir, para a dlreita, eSobres
cripto N.· ......... da Serie>; em baixo a 
indica!;i!.o eN. B. Na Casa Havaneza for
necem-se todos os esclarecimentos aos 
Sra. Anunciantes>; no verso, ao alto, a 
inscri!;i!.o, eN. B. Para abrir 0 sobrescripto 
basta puxar pela extremldade do flo> e, 
embalxo, eTYP. CASTRO mMAO-LIS
BOA>. Os sobrescritos medlam 145 X 110 
mm., e os anl1ncios delxavam em branco 
apenas um recta.ngulo de 80 X65 mm., na 
frente, destinado a. direc!;Ao. Neste rec
taJigulo figurava a seguinte indlca!;Ao, ao 
alto, eCada sobrescripto com 0 sello de 
25 reil! custa 20 reis>; a. direita, num rec
ta.ngulo de 24,5X27,5 mm., vinha js. co
lado () selo do ttpo D. LUis- I, fita direlta, 
entlio js. em clrcula!;ao. 

A gravura e toda azul, 0 papel estlrado 
em diagonal. 

Embora nAo se devam considerar pro
priamente como <inteiros>, julgamos de
ver fazer-lhes refer6ncia, como precurso
res dos einteiros> como elemento de pro
paganda, de qUe passamos a tratar: 

Pe/o 

BRIGADEIRO JOSE DA CUNHA 
LAMAS 

«CARTA POST~ ANNUNCIADORA» 

cD. SALVADOR ARCADIO FERRER, 
csubdlto hespanhol, de profissao negocian
ete, natural de Valen!;a, re2idente e esta
cbelecido em Madrid, requereu, no dia 9 
ede novembro de 1903, patente de in
cven!;ao por um anno, para: 

cl.· - Uma ecarta postal annunciado
era) , caracterizada por uma folha rectan
egular de papel, branco ou de cor, fino e 
econslstente, dobrada em pequenos qua
edrados de fo·rma a constituir depois de 
edobrada um sobresclpto perfeitamente 
efechado, e con tendo dois espa!;os destina
edos ao texto que se desejar escrever, sen
edo os restantes espa!;os prehenchidos p~r 
cannuncios de qualquer especie, illustra
edos ou ni!.o. 

e2.· - Pela carta revindicada em 1.: 
cum novo meio de annunciar e correspon
<der ao mesmo tempo, o-fferecendo enor
emes vantagens, nAo s6 para 0 a.n.duncian
ete pela grande circula!;i!.o, rapidez e in
cteresse do annuncio, mas tambem para 
cquem se corresponde pela grande econo
emia>. 

Esta comunica!;i!.o foi publicada no 
cDiario do Governo) , n.· 261, de 19 de No
vembro de 1903 - Patente de inven!;ao 
n.D 4.467. 

Esta ecarta postal anunciadora) era 
formada por uma folha de papel branco, 
de 480X320 mm, que se dobrava em' 4, 
no sentido horizontal, e em 3, no sentido 
vertical, ficando finalmente com uma fa
Ce de 120 X 107 mm., que tinha, no bordo 
superior, uma pala gomada para se do
brar e fechar a carta. 

Esta face era dividida por tra!;o hori
zontal, a 3 cm. do bordo superio·r, acima 
do qual figuravam as inscri!;oes seguin
tes, em 4 l1nhas : 

Privilegio exclusivo Serie I Patente 
N.· 4467> eCarta Postal Anunciadora de 
Portugab . 
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«SECRETO DE CORRESPONDENCIA» 

«Escriptorio: R. da Victoria" 74, I.· 
- Lisboa.>. 

A parte de baixo. destinava-se a dlrec
glio, para 0 que tinha, no lingulo superior 
esquerdo, «nl.mo Snr.:. e, para baixo, 3 11-
nhas de pequenos pontos, as duas primei
ras em toda a largura, e a terceira limi
tada a pouco mais de metade dlreita, su
bUnhada parr trago cheio; no canto supe
rior direito flgurava, impresso, 0 selo de 
25 rels, rosa, de D. Carlos I, tlpo «Mou
chon:., semelhante aos selos de franqula 
da epoca. Toda a restante superf1cle da 
folha, numa e noutra face, era preenchida 
com an\incios e outras formas de propa
ganda de artigos e de casas comerciais 
ou industrials, com excepglio de dois rec
tlingulos de 120xl07 mm., contiguos, que 
ficavam reservados a correspond~cla. 

A. excepglio do selo, toda a impresslio 
era zul aclnzentada. 

«0 RECLAME» 

No c:Grosser Gauzsachen Katalog -
1928>, do Dl·. Ascher, encontra-se a refe
r!ncla a urn sobrescrito que dedomina c:0 
Reclame:., com selo de D. Carlos I, tipo 
c:Mouchon>, carmim, c:de folha dobrada>, 
saldo em 1904, data em que diz que fol 
emitida a c:Carta Postal Anunciadora> de 
qUe tratamos atras. 

Nlio conseguimos encontrar sobrescri
to algum com aquela designaglio, nem re
fer(!ncia a sua elaboraglio ou emissao. 

«POSTAL COMERCIAL» 

Em 14 de Margo de 1953, Carlos Al
berto da Silva Fernandes, entao mora
dor na Rua Castilho, n .· 13-3.· andar, di
reito, em Lisboa, mals tarde na Rua das 
Pretas, n.· 49', 4 .· andar, e depois na Rua 
da Rosa, n.· 220, 1.· andar, pedlu autol'i
zaglio para a impresslio de c:Bllhetes-Pos
tals publicitarios> com selo impresso de 
$30, mediante 0 pagamento das despesas 
de impressao e do valor do selo, os quais 
eram destinados a ser distribuidos ao pu
blico gratuitamente, mas que s6 podiam 
ser utilizados com a aplicaglio de urn selo 
suplementar de $20, para perfazer a taxa 
de porte do bllhete-postal. 

A contra-partida das despesas feitas 
pelo interessado seria obtida pela publi
cidade sob a forma de gravuras a impri
mir no lade esquerdo da frente do bllhe
te-postal. 

Este pedido. obteve informaglio favora
vel da AdIBinlstraglio Geral dos C. T. T. 
que apenas exlgiam urna sobretaxa de 
20"10 sobre aquelas despesas, destinadas 
a c:encargos de administragao:.. 

Ag encomendas seriam de series de 
50,000 e 0 ' interessado comprometia-se 
alnda a dar $01, por cada 'bllhete-postal, 
a favor de instituigoes de caridade para 
criangas pobres. 

Os bllhetes-postais eram entregues em 
folhas de 18, com 105xl50 mm. cada urn, 
ao fazer esta entrega -0 interessado en
trarta logo com 0 custo dos trabalhos e 
sobretaxa acima referidos; 0 valor do se-
10 seria pago a medida que os bllhetes 
fossem requisltados pelo interessado. 

Em 15 de Dezembro de 1953, salram 
da Casa da Moeda para 0 3.· Dep6sito 
dos C.T.T. 60.790 c:POSTAIS COMER
ClAIS> (que assim passaram a ser de
signados) e mals uns 300 de refugo; se
guindo os primeiros para a Estaglio' Cen
tral dos Correios (E.C.C.) de Lisboa (Ter
reiro do Pago). 

Nlio conata que 0 interessado tenha 
levantado qualquer quantidade destes bl
lhetes-postals de propaganda; mas conhe
cem-se alguns usados regularmente no 
correio, certamente obtidos po'r meios lle
'gals. 

Passados muitos meses, sem que hou
vesse forma de· encontrar 0 interessado 
que, assim pare cia ter abandonado 0 as
sunto,os exemplares que tinham estado 
no Terreiro do Pago, voltaram para. 0 3." 
Dep6slto dos C. C. T. 

Certamente antes disso. e alnda com 0 
intento de angariar anunciantes, 0 inte
ressado fez reproduzir 0 seu c:POSTAL 
COMERCIAL:., no forrmato 68x94 mm., 
com a gravura carmim, tendo a sobre
taxa c:Sem Valor>, a preto, horizontal
mente, sOQre 0 selo e conseguir que algu
mas casas comerclals utilizassem essas 
redugoes com impressllo de refer(!ncia aos 
.produtos que vendiam, remetendo-as den
tro de envelopes. 

o c:POSTAL COMERCIAL:. tlnha im
presso 0 selo de $30, castanho, do tipo 
c:Caravela.> entlio em uso nos ,bUhetes
-postais correntes, no lingulo superior di
reito; ao alto, 0 titulo c:POSTAL CO
l\fERCIAL>, subUnhado par dois tragos; 
a frente divldida a meio, par trago verti
cal, interrompido no centro para a ins
criglio «REGISTO DE PROPRIEDADE>; 
logo abalxo do titulo, do !ado. esquerdo, 
a indicaglio c:GRATUITO - Autorizado 
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3U7-Jose Maria de Sa Carvalho - He
roes Africa, 255 - Leixoes - (M) 
Po, T. C. V. N. U. 60. 90. 93. 94. 

3UB-Angelo Craveiro Sousa - Vivenda 
st.· Ant6nio - Tortosendo - (M) 
Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60. Tema
ticos, Virgem Universal, 94. Tor
rens. 

3U9- Major Inacio Baptista Pereira -
Trav. das Baldracas, 62-2.·-Dt.· -
Lisboa - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
60. 3. 90. 98. 

3120- Jose Fernandes - Rua da Bica 
Duarte Belo, 2-2.·-Esq. - Lisboa 
- (P) Fr, Es, T. C. V. N. U. 60. 
1.2.90.94. 

3126- Domingos Nunes Francisco - Rua 
Garrido, 34 - Lisboa - (P) Po, 
Es, Fr, It, In, T. N. U. 60. 1. 2. 19. 
20. 21. RUSSia, 24. 28. 31. '90. 94. 

AQORES 

2912-Arnaldo Bettencourt de Faria -
Rua do Meio, 5 - Horta - Falal. 

ANGOLA 

1091- Tomas Saralva Vale - Caixa Pos
tal 82 - Loblto - Angola - (M) 
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. Fauna, 
Flora, Desportos, Religiosos, Pos
tals, Blooos Universals e Emblemas 
desportivos. 

3032~Dr. Ant6n10 Napoleao Vieira e Sou
sa - Calxa Postal n.· 1638 - B. G. 
- Luanda - (M) Po, Fr, T. U. 60. 
1. 2. 90. 94. 

3107- Ant6nio Macedo - Calxa Postal, 
544 - Lobito - (M) Po, Fr, Es, 
T . N. U. 60. 1. 2. 5. 90. 

INDIA PORTUGUESA 

1714-Jolio Vasco de Pimentel Teixeira 
Marques Bicho - Furriel M1l1cia
no - C. C. S. B. C. Beiras - Ve
Iha Goa - (P) Po, Fr, Compreende 
Es, T. U. 60 de 1. 2. 9. 69. Caixas 
de F6sforos. Capicuas. Cartoes. 

MADEIRA 

2979-Carlos Luis Camoes de Gouveia 
Ourivesaria Camoes - Rua Latino 
Coelho, 22-B - Funchal - (M) Po, 
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

'3U5- Gll Francisco Rodrigues Gomes -
Rua dos Netos, 16 - Funchal -
(M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 
2. 21. 22. 28. 31. 90. 94. 

t 

MOQAMBIQUE 

1855- Maria Julia Ramalho - Calxa Pos
l tal, 1787 - Lourengo Marques -

(M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 
2.3.93. 

3106- Manuel Jose Serejo - Caixa Pos
tal, 97 - Porto Amelia - (M) Po, 
In, Fr, Es, T. C. N . U. 60. 3. 90. 94. 

BRASIL 

3SaB-Joaquim Augusto Patricio - Rua 
Anja, 233 - Vila Formosa - S. 
Paulo - Po, T. 60. 1. 2. 10. 15. 90. 

3094-Hans R. i'rillmann - Caixa Pos
tal, 526 - Blurnenau-BC-b - (A) 
Po, Es, Al. In, Fr, T. s6 com 7 e 
8. 90. 

ESPANHA 

305B-Rafael Garcia Oornez - Madre de 
Dlos, 30 - Ubeda (Jaen) - (P) 
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 70. Compreen
de Po, In, Fr, Es, It, Contesto Es, 
Deseja trocas com todos as parses. 

3095- Juan de Dios Navarro - Perez Ca
sas, 12-2.· - Lorca - (M) Es, Fr, 
In, T. 60. 3. 5. 6. 

31114-Bernarbe Dorronsoro Fernandez -
Gran Via, 44-3.· - Granada - Es, 
Fr, In, Po, T. 60. N. U. 1. 2. 61. 65. 
facial. 80. 90. 

3125-Ana Maria Pont Colome - Calle 
San Miguel, 97 - Nasnou (Barce
lona) - Es, Fr, In, T. C. V. N. U. 
60. 3. 90. 

AFRICA DO SUL 

3097- Kanthylal Thaker - 185 Umgenl 
Road - Durban - Natal - In, 60. 

ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA 

63 - Manuel L. Gouveia - 5436 - 14 
tho Avenue Sacramento 20, Calif. 
- Po, In, C. V. N. U. 1. 2. 3. 



LISTA DE 

CLUBE 
S6CIOS DO 

FILATELICO DE PORTUGAL 
L1S1A DEL SI1I-116mDERLISTE - MEMBERS Lun - LISlE DES MfMBBE! 

I 

Altera~Oes - Reingressos - Hoyos 
, . 

SOCIOS 

Portugal 

1 - Jolio Afonso· Tavares - Av. dos Es_ . 
tados Unidos da America, lote 18-
-2.° Dt.o - Lisboa - (P) Po, FIlS 
Es, In, T. N. 3. 5. 

1108--Ant6nio Pereira RDdrigues - Rua 
RDdrigo - Lisboa - (P) Po, FIlS 
In, T. C. V. N. U. 60. 

1163- A. Raposo. - ApartadD 495 - Lis
boa - Compra e vende selos Por
tugal e Ultramar. Revende mate
rial fllatelico. 

1188--Jose Carlos Coutinho da Lucena 
Avenida dos Estados Unidos da 
America, lote 368-5.°, Esq. - Lis 
boa - (M) Po, Fr, In, Es, T. C. V. 
N. U. 60. 3. 

1300-FranciscD Naya - Santa Eulalia.
Amarante - (M) Es, Fr, In, T . . C. 
SDbrescritos de 1.· dia e com car;; 
rimbos comemo·rativos de todo 0 
mundD. 

1534-Jolio Ribeiro d'Almeida - Avenidae 
de Berne, 48-5.·, Dt.o - Lisboa 
- (P) Po., N. U. 60. 3. 94. 

2521-Joi!.0 TDmas Ferreira - Beco dos 
Cavaleiros, 9-1.° Esq. - LisbDa. E 

2657-Walter NDbre Velez--Rua Dr. Jose 
Joaquim de Almeida, 17-1.°- Car
cavelos - (M) 60. 1. 2. 10. 11. 16. 
18. 19. 20. 21. 22. 30. 31. em Po, Fr, 
In, Es, 90. 93. 94. 

2898--Cap. Cust6dio JDSe da Costa- Rua 
Engenheiro OUdinDt, 46-1.° Esq. 
Aveiro - (P) N. U. 60. 3. IE 

3004-CapitiiD Sid6nio Bessa Paes - Rua 
Particular n.O 7 a Palhavii - Lis
boa. 

3088--Manuel Ant6nio Pereira da Rocha 
- Rua Elias Garcia, 269-1.° - Vila 

-Nova de Gaia - (M) Po, T. U. 1. 
2. Tematicos 23. F. D. C. de 1. 93'. 

3100- Ant6nio Alves Borges- Rua Carlos 
Mardel, 115-1." - Lisboa- (P) Po, 

Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 15. 16. 
21. 90. 93. 94. 

3101-Jose Luis Leopoldo Costa Campos 
de Barros - Rua Augusto Macha
do, 23-3.", Esq. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 28. 
90. 93. 95. 

3102- Carlos Bento - R. D. Francisco de 
Almeida, lote 8 ao Bairro Residen
cial da Ajuda - Lisboa. 

3103- Dr. Francisco Ant6niD Contente 
Fernandes - Queluz. 

3104-Jose Fernando Leitao - Rua Car
los Mardel, 42-3.°, Dt.o - Lisboa. 

3105- Dr. Jose Nunes de Figueiredo -
Rua Jolio Pinto. Ribeiro, 8- Coim
bra - (A) Po, Fr, T. C. N. 60. 1. 
2.93. 

3108--Dr. Evaristo Guimaraes--Arco do 
Baulhe (Minho) - (M) Po, Fr, In, 
E s, T. U. 60. 1. 2. 5. 6. Israel 90. 
94. 

31Q9- Manuel Bravo Lima - Av. Defen
sores de Chaves, 61-42.0-Esq. - Lis
boa - (P) Po, Fr, Compreende Es, 
In, T. C. N. U. 60. 1. FDC e come
morativos Tematica sobre botlinica 
90. 93. 94. Vidal Torrens. 

3110-Capiti!.o Carlos Waltz Junior~Rua 
Actor Vale, 124-4.0-Dt.o - Lisboa 
- T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3111- Luis de Castro Portugal- Avo Bar
bosa du Bocage, 124-4.0-Dt.o - Lis
boa - (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

3112-Joaquim Gonl;alves da Costa.---Rua 
Teixeira de PascDais, 3-2.0-Esq. -
Lisboa - (M) Fr, T. C. N. U. 60. 
1. 2. Marcas pos tais 93. 

311a- Dr. Pedro Medeiros Teixeira- Av. 
Ant6nio Augusto de Aguiar, 163-
-2.0-Esq. - Lisboa. 

3116- Paulo Jose Soares Coelho Vieira 
Rua do Born Joi!.o, 12 - Faro (P) 
T. C. V. N. (100/ 250 ate 25 iguais) 
da 1. 2. T. 3. carimbos mecA.nicos 
90. 93. 94. 
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C.T.T.:. ; por baixo. do selo, urn r ectA.ngulD 
de 20x25 mm., CDm 0. lado maior horizon
tal, CDm a inscril;liD c:APOSIQA.O/DE/ 
/ $20jPELO/ PUBLICO:. ; em baixo., a es
querda, c:ENDEREOO:., com 5 linhas de 
pequenos pDntos para a direc¢D, a pri
meira apenas na metade esquerda e a ul
tima, sublinhada, apenas nos 2/ 3 da dt
reita. 

«Carta franqueada CRAMEL» 

Em 24 de JuDho de 1953, foi deferido 
o pedidD de Marcel Robert Van-Gothen 
Kruger, mo·rador na Rua do ActDr Vale, 
n.O 14-2.° andar, em Llsboa, para mandar 
imprimir, na Casa da Moeda, 0 selo de 
franquia de 1$00, numa c:Carta postal:. , 
mediante 0 pagamento de todas as des
pesas, taxas e encargos, incluindD os de 
administral;iio. 

Apresentados, em 10 de Maio de 1954, 
dois modelos da referida c:Carta postab , 
a Casa da Moeda informou que a execu
l;lio da selagem, em 5.000 exemplares, le
varia 6 dias e impDrtaria em 860$00. Pe
los C.T.T. foi enti!.o fixada a importA.ncia 
correspondente as despesas de a,dminis
tral;i!.o, em 201'0, ou sejam 172$00. 

Os 5.000 exemplares, com mais uns 
31'0 para atender a refugos, entraram na 
Casa da Moeda, para selar, em princi
pios de AgDSto e, no dla 25 desse ml!.s, 
era transmitida a Estal;i!.D Central do Cor
relo de Lisboa (Terreiro do Pal;o) a au
torlzal;i!.o para 0- interessado, Marcel Kru
ger, levantar as c:Cartas postals:., me
diante 0 pagamento da respectiva fran
quia. Os prlmeiros exemplares, com 0 no
me de c:Carta Franqueada CRAMEL:. 

MARCAS DO DIA DE PORTUGAL 

Vila Vil;osa - 8-12-1957 - Dia da Pa
droeira de .Portugal. 

(anagrama de Marcel) comeltRram a che
gar ii. referida Estal;i!.o Central em mea
dos de No·vembro de 1954, mas nunca fo
ram levantadas e, alguns anos maia tarde, 
foram consideradas abandonadas e 0 in
teressado ni!.D foi encontrado, apesar de 
varias pesquisas dos C.T.T .. 

A c:carta franqueada CRAMEL:. (no
me registadD sob 0 n ,o 81.218) e formada 
por uma folha de papel de 285x360 mm., 
para ser dobrada e fechada por meio de 
pala gomada. Na frente, apresenta duas 
linhas de pontos, em toda a largura; ao 
alto, ii. esquerda, outra linha semelhante, 
apenas CDm 35 mm.; e, em baixo, a di
reita outra linha de pontos sublinhados 
por tral;O continuo, com 60 mm. de com
primento. 

No verso., ii. esquerda e ao alto, a ins
cril;i!.o c:REMETENTE:.; a meio, duas li
nhas de pontos com 110 mm.; em baixo, 
a direita, outra linha de pDntos sublinha
da por tral;o cDntinuo, com 60 mm. de 
comprimento.; junto da dobra, do lado es
querdD, 0 titulo c:Carta Franqueada Cra
mel (Distribuil;lio Gratuita) :. . 

(Continua) 

HECROLOGIA 
ANIBAL DE SA NOGUEIRA 

Nesta cidade, faleceu 0 sr. AnIbal de 
Sa Nogueira, antigo escriv8.0 de Direito 
no Tribunal do Comercio, e director do 
Montepio Geral, pai c;la sr." D. Maria Ali
ce de Sa Nogueira Pinto Os6rio, sogro 
do noaso prezado cons6ciD sr. Eurico Pin
to Os6rio, irmi!.o da distinta pDetisa D . 
Maria Julia de Sa NDgueira, e primo do 
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho., Presidente 
do nosso. Clube. 

A. familia enIutada, apresentamos sen
tidos pesames. 

J. ELL 
Tambllm faleceu nesta cidade 0 con

ceituado comerciante filatelico sr. J. Ell, 
com estabelecimentD na R. da Prata, a 
cuja familia enlutada, e em especial a seu 
filhD sr. Werner Ell, 0 c:Clube Filatelico 
de Po.rtugab apresenta sentidos p/lsames. 



ESTA BOMBA E SEMPRE A GARANTIA 
DE UM BOM REABASTECIMENTO 

DO SEU AUTOM6vEL 

COMBUSTIVEIS 

\ 

• -== 
_~=_f=.=== LUBRIFICANTES 

PORTUGAL 

BLOCOS 

N.·· I e 14 

os 14 blocos am 
con junto . . . . . .... 300$00 

(Contin~o) 

PORTUGAL 
Colecclles 

IiOO d It. 160$00 
600 dlt. 36O$On 
700 d If. 800$00 
~(jO dlt. 1,500$00 

1953 - Arta Secre - 8 Provfncie5, 
24 veloras, complate .. .. . ... .. . ... . 

ULTRAMAR PORTUGU!:S 
I Colec~iio-I.OOO difarantes-Esc. 
I Colec~iio-l .5oo diferentes-Esc. 
I Colec~iio-2 .000 diferentes-Esc. 
I Colec~iio-3.000 difarentes-Esc. 

~ 
Pre~os am E;cudos Portugueses U.S.A. $1 .00 - Escudos 28$60 

35$00 

300$00 
600$00 

1.000$00 
3.000$00 

CON DI<;OES DE VEN DA: - As encomendlls devem vir ecompenhodo~ des respectivos imporiencios, 
cu envio a cobren~e pera 0 Co~tinente, IIhas, Ultramar a Estrangeiro. 

A min he casa possui um gronde «stock:. de 'selos, e est.!l apta a setisfazer todas as manco· 
listas de selos entigos e raros, novos ou usados, de PORTUGAL e ULTRAMAR PORTUGU!:S, com 
grande desconto 5/ cat.!llogo. 

Antonio Ferreira da Silva 
NEGOCIANTE DE SELOS ~A MAIS DE 25 ANOS 

Escrit6rio - PRAQA DO MUNICiPJ O, 32-5.° (Elevador) LISBOA 

Residencia- Rua Moraes Soares, 45-Telefones 366496 e 845759-LISBOA 

C/C Chequas Postaux: PARIS 1800-41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742 

Frs. SUISSES - Banque Commarciale a Zurich - Telstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434 
l' 

o 

hip oft Ito 
, , 

----
A 

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

CASA 

TORRES VEDRAS 

o 
FOOO)!lS - LANTERNAS - PULVER:r
ZADORES - CALDEmAS DE DESTI
LA9~O - :rRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC • 
] 

" 
HIP6~ITO, 

TELEF~ 3 E 53 
r PORTUQAL 



S E R IE S CO,.:t-P LET A S NOV A S 

neuf - unused - ungebroucht 

N.·· Yvert ou Eladio de Sontos 

neuf - unused - ungebroucht 
N.·· Yvert & Tellier 

PROVINCIAS ULTRAMARINAS 

PORTUGAL ANGOLA 

109/123 
154/167 
182/195 
257/272 
299/329 
334/364 
383/-403 
-404/413 
-414/-437 
-438/-452 

2.500$00 
140$00 
330$00 
30$00 
70$00 

-400$00 
300$00 
25$00 

110$00 
90$00 

PORTEADO 
1/6 55~00 

28/43 30$00 

ENC. POSTAIS 
1/17 ...... 200$00 
18/25 -47$50 

AC;ORES 

309/312 Fatimo . ..... . . .. ... . .. ....... . 
357/316 Animois-5:- c. 0 20$00 .. . 
383/390 Mapos - 5 c. a 20$00 .. . 
309/-401 Cost. Indfgenas ..... . . . ... . 
C. Allreo I 1/15 - SlIrie Globo ..• 
GUIN~ 

258/270 SlIrie Indfgenas ...........• 
281/290 Insectos ......... .. . .. ... .... .. . 

INDIA 

27$00 
110$00 
47$50 
26$00 
27$00 

50$00 
27$00 

-454/490} 250$00 199/225 . . .... 35J)$00 507/513 .... . .... 1 
-491/506 92$50 

-412/-419 Fatimo .... . ....... .. . .•... .... .. 160$00 
436/444 Cent.· Podre Josll Vaz ... 25$00 
463/480 1955 - (3 emissoes) For-

tolezos, Vice-Reis, e Vultos cele-

529/546 90$00 
5-47/552 90$00 
553/558 105$00 
559/56-4 42$00 
565/570 30$00 
572/57-4 33$00 
588/591 35$00 
592/599 -40$00 
616/625 27$50 

628/6#} 
707/715 .. ... ... . 330$00 

655/662 27$50 
663/670 25$00 
675/682 30$00 
688/695 23$00 
696/701 25$00 
702/705 12$00 
716/723 32$00 
726/729 17$50 
730/733 50$00 
734/739 30$00 
744/7-47 10$00 
752/759 20$00 
766/769 18$00 
77-4/778 120$00 
797/804 85$00 
813/816 25$00 
817/825 25$00 

CORREIO Al:REO 

1/10 -450$00 

ENC. POSTAIS 

1/17 .... .. 1-4!>:Soo 

AC;ORES-CERES 

Selos isoilldos 

bres, 18 val. cpl ..... ........ ...... .. . 
481/488 Mopos ........ .. .. .. ......... . 

MACAU 
353/355 Emborco!roes - I, 3, 5 

Potacas ........... .... .............. . .... . 
363/372 Flores - I ovo 0 5 Potocos 
375/382 Moplls I." 0 1.50 ptcos .... 

M0C;AMBIQUE 
380/383 Htimo ...... ........ .. .... .... . 
387/410 Serie Peixes-5 c. 0 50$00 
419/438 Borboletlls-IO c. II 20$00 
442/449 Mllpos-IO c. e 20$00 .... 
C. Aereo 25/29 - SlIrie Globo 

C." DE MOC;AMBIQUE 
178/196 1937-Mot. diversos 

I. c. 0 20$00 ........... .... .... .... . 
C. Allreo 11/25-5 c. II 20$00 .... .. 

S. TOM~ 

75$00 
85$00 

70$00 
78$50 
25$00 

33$00 
300$00 

85$00 
-47$50 
40$00 

60$00 
60$00 

189 
192 
193 
19-4 
210 
211 
212 
21-4 
215 
217 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

novos 
~ 

-4$50 
4 $50 
-4$50 
6$00 
3$50 
4$50 
5$00 
6$00 

-.0$50 
41$00 
2$50 

45$00 
40$00 
I MOO 

2J),00 
35$00 

3#/353 SlIrie Frutos .... .. ...... .... .. 70$00 
C, Allreo 1/9 - 1938 I." slide...... 500$00 

TIMOR 
232A/2-43A 1947 Correio Liberto-} 700$00 

IA/9A 1947 C. Aereo !rao 
255/262 Guerreiros .. .... . .. .. ....... 50$00 
269/278 S4rie Flores .... ...... ........ 90$00 
289/ 296 Mllpas .... .. .... .. .... .. .. .... 40$00 

150$00 

. ULTRAMAR PORTUGU~S 
PROVINCIAS UL- 1950 _ Ana Sonto - 8 Col6nios, 
TRAM.-U. P. u. 16 I It 
completa 8 valores I VII ores comp eo ..... .... .... .. . 
novos, Escudos Encerromento Ano SlInto - 13-11-
___ 35_0$0~O_.;;..o_1 -1951 - 8 Provfncios completos 

I 
-40$00 

42$00 

Portuga1- 1853 a 1958 
Selos usados a pe!<a, antigos e modemos 

Envio lista gratis s/ pedido 

ANTONIO F£RR£Ij'lA DA 5 I 1 V A 
P .. a~a do MUDiciplo, 32-5.° IElevaddr) TelefoDe 36M96 LISBOA 

.. 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 

MANUEL GALVEZ 
Durante uma recente estadia em Ma

drid, tivemos ocasiao de conhecer pes
soalmente 0 grande e conceituado comer
clante de selos D. Manuel Galvez e sua 
esposa e dedicada colaboradora, ambos 
os quals nos falaram, com grande entu
siasmo, de Lisboa e SUBs belezas. 

Visitamos demoradamente os escrit6-
rios de D. Manuel Galvez, em Principe, 
1, e bem asBim a sua dienda:., em Cruz, 
1, e, especialmente naqueles, vimos e ad
miramos algumas belas pe!<as" deBigna
damente urn formidavel conjunto de selos 
classicos espanh6is, unidades e grandes 
blocos, usados e, prlnci12almente, novos, f 
todos falsos. 

Aqui de1xamos urn abra!;O a D. 
nuel Gavez, que 'breve esperamos ter 
prazer de abra!<ar em Lisboa. 

A importante e excelente revista 
Propriedade Urbana>, de que slio Direc
tor e Secretario da Redac¢o, respectiva
mente, os nossos queridos Amigos Dr. 
Afonso Corte-Real e Americo Pereira Lo
pes, pubUcou, no seu' Ultimo 
destacada refer~ncia ao Clube 
de Portugal e a este Boletlm, a qual 
decemos multo reconhecidamente, e 
mals que sabemos que tal refe~ncia 

la revista, de nao publicar noticias sobre 
assuntos alheios a propriedade urbana. 

SOBRESCRITOS eDITh 
Das Edi!<oes Matos-Wiedau, desta ci

dade, recebemos mais urn sobrescrito, 0 

n.· 37, com 0 carimbo comemorativo da 
serie de Cesario Verde, da sua colec!;ao 
«Ditt:., edi!<ao de poucos exemplares, nu
merados. 

BARAO FREDERICO VILANI 
Inicia hoje a SUa vallosa colabora!<ao 

nas paginas deste Boletim, 0 comercian
te de ,selos, nosso prezado cons6clo e que
rido am1g() Frederico de Vilani, que mul
tisBimo sabe e muitiss!mo procura saber 
de selos, e cujC1l! artigos, em cada niimero 
deste Boletim, sucessivamente abordarll.o 
diferentes e interessantes problemas fila
tel1cos. 

Charneiras cPHILORGA. 

PllcotlM de 1.000. Prec;os poro revende 

Pedidos ao- representante 
exclusivo em Portugal: 

J. Fialho de Macedo 
I L H A V 0 - Telef. 61 

Com pro e vendll de selos de Portuglll 
Ultrllmllr - Artigos filo+elicos 

ol,Co/onio; 
Sl boos 

closs;cOS fI 

vu/gorfls flm 
tidodfl 

constitui uma excep!<ao a pratica daque-.. ____________ ..... __ • 
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A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

~ 

RESTAURANT£ Tlpleo 

R[ST~URANT TYPlaU£ 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

AO ULTIMO FIGURINO 

SEDAS, liS E ALGODoES 

AO ULT1MO FIG URI N.O 

R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA 

AO ULTIMO FIGURINO 

) 
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H E'LV [T I A 

SOLICITAM 

TROCAS 
Escrevem-nos varios coleccionadores 

que pretendem relacionar-se com colec
cionadores portugueses, entre eles : 

WIELAND HAAK - Pestalozzistrasse 
3 - Grobposna b. Leipzig - Alemanha. 

MADAME GODlIlRlIl - 25 rue Pierre 
Regis Fourllet - Lyon-RhOne--Fran!<a. 

JULIO GABRIEL DE FREITAS ' 
Rua Fradique Coutinho, 6~6 - Apartado 
201 - Bairro Vila Madalena - S. PAU
LO - BRASIL. 

S. PETERSEN - Balnarring Beach -
Victoria - AustraIia. 

CORNELIUS PASCAL - Str. Sc. Cio. 
canul, 1 - Bucuresti IV - Romema. 

STAVROSITU NICU - Str. P. Carp. 
9 - Bucuresti IV - Romenia. 

VACLA V RACEK - Novorosijska uI. 
1042/2 - Praha 13 - Checoslovaquia. 

OLAF LASSEN - 2, Husumgade 
Copenhagen N - Dinamarca. 

ANTONIO GREGORIN - Pra!<R 9 de 
Julho, 140 Catarina - E. F. A. - Estado 
de Sao PauIo - Brasil. 

H. TREPTE - Flensburger Str. 73 -
Dresden A. 39 - Alemanha. 

KURT KRANKE-Obergurig l1/ Bau
tzen - Bez. Dresden - Alemanha. 

ARTIN MARGOSSIAN - F. A. Ket
tareh ·Co., - Baght;lad - Iraque. 

ZENON SZYMANSKI - Koeyn. Gd. 
92/4 - Gorz6w Wlkp - Po16nia. 

PERCY DADFORD - 6 Pine Tops 
Chelmsford Road - Vtedehoek - Cape 
Town - Africa do Sut 

LADISLAUS CZIGANY - Lovolde-ter 
7. I. 1- Budapest VII - Hungrla. 

GUNTER SCHEU - Krefeld/Rhld. -
Cracauer Str. 65 D. B. R. - Alernanha. 

H. LETHAN-Gladsaxevej 25, Soberg 
- Copenhague - Dinamarca. 

Estes endere!<os sao indicados 8ern 
compromisSQ nem responsabiIidade da 
Dossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabiIity our part. 

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

LEGISLA<';AO 
MiniJsUrio do Ultramar 

Direc~ao Geral de Economia 

DECRETO N.· 41,501 

Tomando-se necessario substituir na 
prOvincia de S. Tome e Principe as moe
das mandadas emitir pelo Decreto n.· 
16.777, de 25 de Abril de 1929, etn virtude 
da acentuada diferen!<a que existe entre 
as suas caracteristicas e as das moedas 
cunhadas ultimamente. 

Atendendo ao que em tal sentido rna
nifestaram 0 Govemo da provincia e 0 
Banco Nacional Ultramarino; 

Ouvido 0 Conselho Ultramarino; 
Usando da faculdade conferida pelo n.· 

do artigo 150.· da Constitui!<ao, 0 Mi'-
¢stro do Ultramar decreta e eu promulgo 
o seguinte: 

Artigo 1.. - e autorizada uma emissao 
de moedas no montante de 300 contos: 

400.000 moedas de $50, no valor de 200 
ontos. 

250.000 moedaS de $20, no valor de 50 
contos. 

500.000 moedas de $10, no valor de 50 
contos. 

§ (mico. As ·moedas de $50 serao de al
paca, e as de $-20 e de $10, de bronze. 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLVIMENTO DA FlLATELIA 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS M 

CLUBE FILA T!LlCO 
DE PORTUGAL 

CLUBE DE AMADORES 
PARA AMADORElS 

Av. de Almirllnte Reis, 70·3,"·Ot,· 

Telef. 5J,.986 

LISBOA PORTUGAL 



NOVOS 
FINLANDIA 

Comemorando os 40 anos da Indepen
d~ncia da Flnltl.ndla, foi posto a venda, 
em 6-12-57, urn selo de 30 MK. 0 dese
nbo foi feito por Olav! Vepsalainen, e a 
gravura po,r B. Ekholm. A tiragem e de 
2.000.000 de exemplares. 

Em 8 de Dezembro de 1957, um selo de 
30 MK, tambem de tiragem de 2.000.000 
de exemplares, fol emitido em mem6ria 
de Jean Slbelius, 0 grande mestre da mii
sica finlandesa. 

o desenho, desenhado por Olavi Vep
salainen, e gravado por R. Achren, e cin
zento com uma tarja negra, e tern como 
motivo 0 busto de Sibelius. 

t 
Em 1 de Feverelro de 1958, serno 

postos a venda, por ocasiAo do Campeo
nato Mundial de Esqui, dois selos d 
franqulas de 20 e 30 Marcos, represen 
tando 0 primeiro urn saIteador de esqui, 
e 0 segundo, urn esquiador. 

Os deaenhos iioram ~xec,uta(lo9' po·r 
Aarne Karjalainen, e as gravuras por S , 
Ronnberg e R. Achren, respecUvamente. 
A Uragem e de 1.000.000 para 0 de 20 
Marcos, e de 2.000.000 para 0 de 30 Mar
cos. 

Passando el;lte ano 0 400.° Anlversa
rio de funda¢o da cidade de Porl (Bjor
neberg), a Direc!;Ao Geral dos Correios 
Telegrafos e TeIefones decldiu emltir, e 
8 de Mar!;o p .f., um selo comemoraUvo 
da franquia de 30 Marcos. 0 desenho, 
cujo motivo eo «Mercado dos Bjo·rne
borguienses:., uma pintura de Alber 
Edelfelt, foi feito por Olavi Vepsalainen, 
e gravura por S. Ronnberg. A tiragem e 

5£105 

de 2.000.000 exemplares, a cor azul, e 0 
iniclo de venda em 8 de Mar!Oo p .f. 

TURQUIA 
Serle comemorativa do 75.° aniversa

rio da Escola Superior de Economia e 
Comercio, em Istambul. 

Assunto: Emblema da Escola Supe
rior de Economia e Comercio em Istam
bul. 

Data da emissAo: 16-1-58. 
VaUdade: ate 31.12.60. 
Impressao: Offset, em folhas de 00, 

na Imprensa Guzel Sanatlez, em Istam
bul. 

FOl'IIlato: 
Valor 

35 Kurus 
20 Kurus 

26x41 mm. 
Tl.ra.g.em 
1 .000.000 
1.000.000 

Cor 
Tricolor 
Tricolor 

EMISSAO DO ANO 1958 
Primeira. serle: 

10 selos do valo,r de 5 Kurus; 
10 selos do valor de 20 Kurus; nos 

formatos de 24x29 mm. e 26x36 mm., res
pectivamente, com prazo illmitado de 
valldade, representando as cldades (ca
pitals do dlstrito): 

Adana, Adapazari, Adiyaman, Afyon, 
Amasya, Artvin, Ankara, Antakya, An
talya, Aydin. 

ImpressAo em heliogravura, em folhas 
de 100 exemplares, pela Imprensa Cour
volsler S.A. em Chaux de Fonds (Suissa). 
Segunda. serle: 

Representando sels outras cldades, se
ra posta a venda em 5 de Mar!OQ de 1958. 
Terceira. serie: 

Repreesntando outras sels cidades, se
ra posta em circula!;Ao em 5 de Malo 
de 1958. 

A emissa.o contlnuara em 1959 e 1960. 

2 CRoNICAS 

1)iario 
Sobreseritos eom carimbos 

" . mecamcos 
NAo obstante ter sardo truncada, por 

motivo de urn salto tipogratico, no perlodo 
final, que ate omiUu as nossas lniciais, a 
nossa cr6nica de domingo passado desper
tou certo interesse, que, se por urn lado 
Se manlfestou pela remessa de muitas 
dezenas de sobrescritos com carimbos me
cAnicos, para os componentes da orques
tra Poitier, por outro lado se traduziu 
em algumas missivas que nos foram en
vladas, com pedidos de esclarecimentos 
sogre a fonna de colecclonamento daque
les sobrescritos com carimbos mecAnicos. 

Esclarecemos, por este motivo, que do 
mesmo modo que os selos, tais carimbos 
podem ser coleccionados tanto por parses, 
como tematicamente (segundo os assun
tos desses carimbos mecAnicos) . 

Por parses, como, alias, tematicamen
te, entendemos que a melhor maneIra de 
os coleccionar e em albuns, dois sobrescri
tos em cada folha, com quatro charneiras 
fortes, nos cantos de cada soJ:!rescrito, 
Quanto a Portugal, a colec!O!io deve fazer
-se pela ordem dos algarismos romanos 
que constam de todos os carimbos, de I a 
VII, e que dizem respelto a outros tantos 
tipos das maquinas que imprimem tals 
carimbos. E, dentro de cada um destes 
sete algarismos romanos, ou tipos, pela 
ordem numerica dos algarismos que figu
ram por baixo ou a direlta daqueles. 

Multo por alto, podemos acrescentar 
que as carimbos mecAnicos portugueses 
somam hOje cerca de tres centos. A malar 
parte deles anda por ar aos pontapes. Al
guns sao ja dlficeis de obter. Dentro de 
mela dUzla de anos, quase todos eIes se
rno rarldades - disputadas a multo di
liheiro ... - V. e. 

po 

.. . .. 

. ... 
Catalogo do Vatieano 

em ingles 
A enorme dlficuldade da lingua ou, 

como diz 0 impresso de propaganda que 
temos na frente, «la barri~re de la lan

~ gue:. , impediu, ate ao presente, que os co
leccionadores de selos da Inglaterra e da 

, America do Norte se socorressem do mats 
I especlalizado dos cat8.logos italianos, 0 

Bolaffi, para catalogat;em e estudarem os 
selos do Vatfcano, de grande beleza e In
dlscutivel interesse, sob miiltiplos aspec
tos. 

Tal barrelra desapareceu agora, com a 
excelente edi!Oao em Inglas da sec!Oao Va
ticano, do aludldo cat8.logo Bolaffl, muito 
bem impressa e llustrada, e de que acaba
mos de receber urn exemplar (S . C. O. T. 
Edltrlce, Via Roma, 101, Turim, Italia). 

Trata-se de urn belo volume com a 
descri!Oao de todos os selos do Vaticano, 
e a indica!;ao da data da emiss!io, nome 
do gravador, processo grafico, taxas, co
res, fiIlgranas, denteados, etc., etc., e va
lores dos selos em unldades, series com
pletas, series em sobrescritos, sobrescrltos 
de 1.° dla, varledades, blocos com mar
gens de canto de folha, etc., etc .. 

o aspecto grafico e excelente, e diivida 
nao I'esta de que esta feliz tradu!<ao do 
cat8.logo italiano - que invejamos ha anos 
para os selos de Portugal e do Ultramar 
- multo deve contrlbuir para a expansao 

- dos selos do Vaticano na Inglaterra e, 
mals alnda, na America do Norte, onde 
OS fllatelistas andam actualmente por tre
ze milhoes - nada menos! - V. C. 
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parecer de grande import4ncia e signifi
cado, que puderam ferir, e ofender sem 
causa que motivasse essa ferida ou essa 
of en sa, mas que hoje se afiguram ja des
preziveis, sem relevo de malar, apagadas 
perante a grandeza da obra que ficou e 
qUe pOs em confronto iniIudIvei a capaci
dade de uns e 0 erro dos outros, nao tE!m 
o dIreito, repetimos, esses, de persistir no 
seu afastament(), de negar a sua contri
buiQi!.o para a F.P.F. 0 futuro meSDlo nos 
dira, quando as paixoes Se apagarem e 
surgir, serenamente, a luz da hist6ria, se 
a retirada desses elementos, e portanto a 
questi!.o que a mot-ivou, ni!.o significam 
uma ferida profunda, ja que nos recusa
mos a admitir seja mortal, na recem-nas
cida FederaQi!.o, Portuguesa de Fllatelia. 

o sistema seguido pela F .I.P., a que 
acima fizemos referE!ncia, podia bem to
mar-se como modelo em Portugal, e te
mos toda a lntenQao de 0 propOr ao Con
gresso extraordinario que se realizara, 
mals cedo ou mals tarde, para uma alte
raQi!.o do estatuto, que Se impoe. Teria
mos uma DirecQi!.o composta de 4 mem
bros apenas: Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario-Tesoureiro ~ Vogal (que servi
ria atmbem de substituto). Esta Direc
Qi!.o presidiria igualmente aos Congress os 
elaborando 0 secretario-tesoureiro e 0 vo
gal as actas respectivas. Abolir-se-ia .() 
Conselho Fiscal, passando as suas fun
Qoes de fiscalizaQi!.o das contas de gerE!n
cia a ser desempenhadas pelo pr6prio 
Congresso, a cujos delegados seriam com 
a devida antecedE!ncia, distribuidos 0 Re
lat6rio e Contas. Por Ultimo, haveria um 
Corpo de Conselheiros, em n." iliE!ntico ao 
dos clubes federados, representando cada 
conselheiro um dos clubes. Assim, de 14 
membros dos Corpos Directivos que os 
Congressos hoje sao obrigados a escolher, 
passar-se-ia para 9 apenas, dos quais 5 
podendo (e devendo) residir na area da 
sede dos 5 clubes federados. 1il 6bvio que 
a constttuiQi!.o de semelhantes Corpos Ge
rentes teria de ser acompanhada pela 
existE!ncia de 1 empregado, pelo menos, 
que auxiliasse, em todo' 0 serviQo de ex
pediente, 0 Secretario-Tesoureiro. 

Prevemos ja que 0 conservador fUate
lista portuguE!s, habituado a. burocratica 
composiQi!.o classica· dos seus clubes Di
recQi!.o+Mesa da Asst!mbleia Geral+Con
selho Fiscal, reaja em sentido completa
mente oposto ao de esta nossa proposta. 
Mas estamos certos de que todos aqueles 
que fizeram ja parte dos Corpos Directi-

vos da F.I.P., e que conhecem bem a rea
lidade do problema que apantamos, nos 
apoiarao e reconheceri!.o a vantagem des
te sistema crevotucionario:t (entre n6s). 

Cremos ter -posto em devido destaque 
aqueles que nos parecem os principals 
problemas com que se debate a F.P.F. Ou
tros ha -sem diivida, que mereceriam men
Qi!.o; mas derivam todo's, a nosso ver, dos 
indicados, ou resultam da aCQi!.o lev ada a 
cabo nestes 3 anos, quer por defeitos dos 
homens que dirigiam, quer pelas resistE!n
cias e mas vontades deparadas, quer pela 
debUidade de um n6v.el organismo ou pela 
fraqueza e mesquinhez da nossa Filatelia 
c dos nossos fllatelistas. 

Ni!.o sera descabido terminar estas 
consideraQoes ·por um resumo dos proble
mas apontados, e pelas medidas que jul
gamos necessarias para lhes fazer face e 
permitir a Sua resoluQi!.o. 

(Continua) 

SELOS 
EstA em dlstrlbul!;lo 0 N.· 4 

da «REVISTA FILAmLIOA», 
orgiio da D/ casa. 

Mllhares de seIos lsolado8, s6-
ries completas, lores especlais, 
etc., oferecldos a PI"e908 de oca
sIAo ! 

Fqa uma visit&. a D/ casa, OU 

P~ a D/ Bevista, se a nAo re
caban. 

ConsultS-DOS sempre, antes de 
comprar ou veDder qualsquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. JoAo das Regras, 3-2.·-Dt.· 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 
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(Continuec;iio do numero anterior) 

o sistema da F .I .P. e diferente: exac
tamente pela dificuldade de escolha de 
Corpos Directivos (nao poor niio haver in
dividualldades, mas sim pelas distll.ncias 
que as separam), 0 n ." dos seus membros 
esta reduzido ao minimo: trabalham per
manentemente apenas 3 - 0 Presidente, 
o Vice-Presidente e 0 Secretario Geral
-Tesoureiro. Estes 3 constituem; tambem, 
a MeSa dos Coilgressos. HB; depois urn 
corpo de conselheiros, em n ." de 6 ou 7, 
que sao consultados s6 em determinadas 
circunstiincias, e que residem em paises 
diferen tes . 

Os filafelistas portugueses que pos
sam e queiram tomar conta dos cargos 
directivos da F.P.F. sao em nfunero mais 
que reduzrdo-. 0 resultado disto e que, des
ae a sua funda!tao, ha 3 anos, todos eles 
ou quase todos eles, t!m js. desempenha
do fun!ti5es directivas. As mudan!tas que, 
em cada um destes 3 anos, se deram na 
composi!tao dos Corpos Gerentes, nao aJ.
teraram, em substiincia, 0 seu fundo sem
pre (ormado-pelos mesmos ~!ernentos. Na 
realidade, 0 c:rotativisrno:. domina na nos
lIa F. P. F ., nao como sucessao alternada 
de DirecgOes. mas como sucesslio alter 
nada de componentes dos diversos cargos. 
Se 0 sr. A, por exemplo, foi secrete.rio na 
1." Direc!t1l.0, passou a Vogal na segunda 
e a substituto na terceira, nao quer isto 
necessariamente dizer qqe tenha havido 
vagas dos srs. B e C que antes desempe
nhavam esses cargos. Simpl~mente, jul
gou-se .conveniente, por qualquer motiv~, 
transferir A para B ou A para 'c, e B pa
ra A, ou C ,para B. E assim pOl' diante. 

Por outro lado, torna-se sempre indis
pensavel que alguns membros dos (!orpos 
Directivos tenham urn prestigio nacional 
e lnternacional minimo, para poderem dl!
vi4amente representar a Federa!tlio den
tro e fora <lo pais. Sabem todos os nossos 
leitores como e diflci}.,. na esfera acanha
da da nossa Filatelia, .encontrar tais in
plviduos. E quando os encontramos, pode 
,aiJ;1da suceder gue eles nao queiram ou 
nito possam trabalhar dimtro da F.P.F. 'fl, 
'!Io entanto, necessario, que esses filatelis
'ta g tomem bern consciencia do qUe repre
senhr, em 'Portugal, r ama; Federa!tao, e 
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que se lembrem que a. sua presen!;a e in
dispensavel para que ela posaa subsistir. 
Sera sacr1ficio· e nlio pequeno, DaO 0 ne
gamos. Mas a Filatelia portuguesa ileces
slta alnda desses sacr1ficios, precisa ain
da de que todos, mas absolutamente to
dos os qUe tern capacidade para tal, a 
orientern, a estruturem, a representern 
enfim. Que os louros alcan!;ados par esses 
filatelistas, que os conhecimento'S que lhes 
permitiram em boa parte, 0 alcance des
sas gl6rias, que, finalmente, a posi!;lio pro_ 
fissional ou <lentro da sociedade que eles 
desempenham, n1l.0 sejam um estorvo a 
sua colabora!tao na F.P.F., nao· constituam 
obstaculo ou fonte de desprezo para urn 
trabalho comum. 0utros filatelistas, qua
,Be ou completamente desconhecidas, que 
tarn bern lutam para 'alcan!tar esses louros 
e es~as gl6rias, que tambem tem condi .... 
!tOes para vir a desempenhar', se e que 0 
nao desempenham ja, papel de .relevo na 
sua profisslio dentro da sociedade, tem-se 
sacrificado pelo bern geral, t~m contri
buldo, dentro das suas possibili<lades, bem 
fracas por vezes, para que a ·F.P.F. al
canCe a vit6ria sobre todos os obstaculos 
que Se Ihe antolham, e para que 0 seu ca
minho a favor 'do progresso da coleccio
na!tao e em defesa dos interesses do f!la
telista portugues, seja cada vez mais uma 
estrada plana, em v!lz da cal!;ada ingreme 
e semeada de escolhos qye hoje e. 

Iili'elizmente, a F.P.F . esta alnda num 
estado embrionario que cria individuos 
cinsubstituiveis:. . Wma amputal;A.Q, por 
pequena que pare!ta, de urn desse:;! ele
mentos qUe a criaram ou a acompanha
ram nos seus primeiros passos, pode cau
sar-Ihe a morte. Sabem-no todos. Niio t~m 
o direito, por iSso, aqueles que conhecem 
'bern as suas possibilidades de urn utlI tra
'balho a favor da Federa!tao, aqueles cuja 
,actlvidade resuItou ja num bem para to
<los e para 0 progresso da entidade, aque
les finalmente que se retiraram. po·r livre 
vontade, devido a questOes origin!ldas no 
desernpimho da SUa notavel obra de tra
balho, questoes que na altura puderam 

f 

, 

Isto" 005 5·etos ••• 

Eis um tem.l. inesgotavel, e Se he. quem 
pretenda- nao os levamos a serio, tenham 
paciencia! - criar uma cliteratura des
portiva) , nos selos, ha positivamente uma 
maneira especial de dlzer, com os seus 
termos pr6pri08, classicos, de caracter 
mundial alguns, porque se trata duma te
cnica ou duma arte, sem a considerarmos 
ou entrarmos no tal campo de d itera
tura) , propriamente dita, e de letra ao pe 
da forma. Linguagem especializada, disso 
nao ternos a menor duvida. Tambem nao 
vamos ao ponto de considerarmos a cfi
latelia). uma ccU!ncia) , mas antes uma 
carte) , das mais bonitas, instrutiva e ell
sencialmente pacifica, nada revoluciona
ria, sem arroubos de pintura cpicassiana:. , 
e mal nos indo, Se Picasso um dia passas
se a desenhar selos do correio ... :s: ver a 
satisfa!tao que sempre nos caUSa a oor
responil1!ncia vinda de longes terras, des 
regii5es mais dispares, unindo num mesrno 
pens~ento e.,numa rnesma ideia, hornens 
de ra!tas difere~tes, de credos politicos os 
mais variado!l, respeitando--se, fraterni-

Entre para 0 

Tripolitania Hobby Clube 

o Clube Internacional Filatelico 
cTripolitania:. ' procura promover 
a traca de selos, moooas, sobres
critos de primeiros <lias, etc., en
tre colecci6nadores da Itlilia, San 
Marino, Vaticano, Col6nias e 0 
resto do Mundo. Cada s6cio tera 
direito a urn anuncio gratis de 10 
palavras, cartiio de associado e 
uma revista trimestl'al ilustrada, 
publicada em italiano, frances e 
ingl~s. Assinatura: 1 dollar U. S. 
A., ou 0 equivalente em moeda 
corrente, ou 10' coupons de res
posta internacionais, OU em selos 
cornemorativos, de desportos, anL 
mais ou flores, em serieS comple
ta·s. Prospectos gratis. 

Directol' BRIGNONE Salvato
re, Via S. T. D'Aquino 10, Sestri
ponente, Genov~ - Its.lia. 
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I DR. ABEL VARELA E SEIXAS 

( '----------' 

~do e estimando-se. Consegue-se, e com 
S certa precislio, deIl}onstrar atraves desta 

carte:. e dllste campo em que se juntam o~ 
~ais pequeninos quadrados de papel, rec
tlingulos, tri~~lds e naa sabemos se 
mals alguma geometrlca - que e possivel 
a fraternidade entre os hom ens. 

E atraves duma simples colec!;iio de 
selos, olhando-a, na sua projec!tao no tem
po e no espa!to, sentimentalmente ate, e 
porque somos portugueses, a isso tao 
atreitos, nlio trara a um ou outro, uml;!. 
saudade?! Nao havera, nela, numa pagina 
ou noutra de urn album, urn selo sensl
velmente raro, que faltava para completar 
uma serie, uma nova emisslio, que foi 
oferta gentil, cartnhosa, de surpresa, em 
dia de anos ou de festa, de mae, de esposa 
ou f!Ilio qUe ja hA.()o sejam deste mundo? 
A n6s, assim sucede, algumas vezes. E 
cremos qUe a multos mais. E mais somos 

• urn m04estissimo ajuntador, qUe a verba 
or!tamental, em duodecimos oficiais, nlio 
pehnite grandes voos ... Mas enfim, pouco 
ou muito, tudo e voar! 

Ha uma atrac!tao especialissinia, neste 
util passatempo; nae) queremos ate deixar 
de frisar, e com relativo prazer, comenta
rio de Senhora amiga, cujo marido con
tagiarnos com a cdoen!;a:. : 

- Estou-lhe grata, sabe? Mas por um 
lado. Que, por outr()o, financeiramente, 

_ 'Vem-me dando urn certo prejuizo ... 
- Porque, minha Senhora! ? .. 
- Porque, quando quero que meu ma-

ride niio saia de casa a. noite, compro-lhe 
na cbaixa:.... um pacote de seios ve
.lhos!! !. .. 

Anedota? Blague1 Como the queiram 
chamar, Ai fica a creceita:., para quem 
possa ut!ltza,...la, no sexo fraco, bem en
tendido. 

Que quanto a terem de nos aturar, a 
responsabilidade, e ate 0 creu:., e 0 Sr. 
Dr. Vasconcelos Carvalho, que, tendo-nos 
metido na cbatalha dos selos:., e contra 
o tal que cadora a vaca:., Ihe escrevemos 
agora da cfrente:., numa hora de acalm1a, 
em que as batarias se mantem caladas, e 
a infantaria repoisa . .. 
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Entre estes carlmbos, apresentados 
pelo Dr. Batalha Reis na sua monumental 
cCARTILHA>, saUenta-se 0 barrete frigio 
em moedas, de D. Carlos e D. Lms, de 20, 
10 e 5 reis. Aceitando a opiniiio autori
zada de D. Marla Gullherm1p.a de Jesus, 
no cCATALOGO DE MOEDAS PORTU
GUESAS:. (1902), julga aquele llustre 
mestre que as moedas assim puncionadas 
eram as senhas de reconhecimento entre 
os conspiradores republlcanos, nas suas 
reunioes secretas contra as institul!<oes 
monarquicas que entiio regiam 0 pais. 

:Ii: evidente que niio serei eu a contes
tar tao doutas opiniaes, mas julgo qUe 86 
no campo da Hist6ria se podera desco
brir a verdade do facto, e niio no da Nu-
mismatica. Esta constata uma manifesta
¢o de aduItera!<iio de moeda, aquela pro
curara saber a SUa causa. 

Salvo 0 devido respeito pelas opinioes 
ac1ma referidas, quero antes inclinar-me 
perante a ideia da propaganda politica a 
favor da nova causa, que, no final do 8e
culo passado e come!<o do presente, agi
tou a opiniiio publica, para a co,nquistar, 
e conduzi-Ia a. vit6ria. 

Nem antes, nem depois, ouvimos fa
lar de tal senha dos conspiradores, e s6 
tomamos dela conhecimento pela cCAR
TILHA:.. Tal moeda seria disputada eni 
carni!<adamente entre a grande massa de 
adeptos das novaS ideias, estou certa dis
so, como gloriosa recorda!<iio daqueles 
tempos de propaganda republlcana. 

Grande foi a nossa alegria quando 0 
. ,acaso, feliz acaso, nos fez chegar as mdos 
'Utn exemplar deste modo obllterado. 

:Ii: urna moeda de D. Luiz, dez riis de 
1884, multo bem , conservada, havendo no 
reverse -urna saliancia derivada do pr6prio 
puncionamento, devida a forte pancada 
qUe necessario foi dar para se fazer a 
marca!<iio. 

o pun!<iio e 0 mesmo da cCARTI
LHA:., cuidadosamente posto na moedl?-. 

Mals tarde, por aquisi!<iio, entrou no 
meu modesto num6filacio urn outro exem
,:plar com 0 mesmo puncionamento: 20 
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refs de D. Carlos, de 1891. Com barrete 
frigio feito a buril, tenho urna moeda de 
5 reis de 1892. Trabalho perfetto, e a moe
da em multo born estado. Urn outro exem
plar possuo com barrete frigio, mas tra
balho rudimentar de mau artista ou de 
modesta ferramenta: urn vintem de 1891, 
que no anverso tambem tern marcadas as 
letras V S R cuja interpreta!<iio podera 
ser: Viva Republica Socialista. N!1m ou
tro vintem, mas de 1892, encontra-se no 
anverso a palavra REPUBLICA, exem
plar bern conservado. E ja agora quero 
referir outro vintem de 1892, com urna 
coroa real sobre a cabe!<a do monarca. 
Este pun!<iio e igual ao apresentado na 
cCARTlLHA:., a pagina 355. 

Niio podemos deixar de incluir esta 
marca no grupo dos carlmbos politicos, 
por 0 julgarmos urna reac!<iio contra a 
propaganda republlcana. Niio me parece 
que possa haver outra justifica!<iio. 

Os seis exemplares, ora apresentados, 
siio referentes aos anos de 1891 e 1892, e 
o de D. Luiz e de 1884. 

Se atendermos a. circunstiincia de os ca
rlmbos terem sido postos em moedas cor
rentes naquele periodo de efervescancia 
polftica, embora 0 fracasso da revolu!<iio 
de 31 de Janeiro, talvez nisso se justifi
que a minha discordA.ncia daquelas doutas 
opiniOes, referidas no come!<Q nestas mo
destas e mal rabiscadas linhas. 

Se fossem estas moedas elementos de 
reconhecimento dos conspiradores repu
blicanos daquela epoca, para as suas reu
nioes secretas, niio apareciam marcas em 
moedas posterio1'es a. revolta portuense 
(1891 e 1892). 

Se a Hist6ria provar 0 contrario do 
que acima fica dito, ou Be alguns outros 
elementos poderem comprovar 0 meu erro, 
apare!<am eles a. luz da publicidade, para 
recreio dos mestres e aprendizagem dos 
dl'sclpulos. 

.J 

c;;tileralura I-lumisnlalica 

para prillcipianle8 

Niio abunda em Portugal a llteratura 
numismatica. 0 que ha e born - mesmo 
multo born ~ e a qualidade anda llgada 
a uma especializa!<ao qUe torna tals traba-
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em nUmismatas, na verdadeira acep!<iio da 
palavra, mas sempre se recrutara 0 con
tingente necessario para manter e alargar 
o interesse peia cl~ncia do colecciona
mento de moedas, que precisa mais culto
res, e de gente que comeCe mais cedo a 
interessar-se peia numismatica. 

E mesmo os que nunca passarem de 
cajuntadores:., terdo desempenhado urn 
papel impGrtante, pois as moeda.s 'que te
nham reunido viriio mals cedo ou mais 
tarde as miios de urn coleccionador a va
ler, e estardo assim salvas de destrui!<iio. 

Quanto tempo sera preciso ver passar, 
para que tude:> isto Beja urna realidade? 

lhos menos acesslveis para os colecciona
dores prlncip1antes. Para estabelecer 0 
maIs palpavel termo de compara!<iio, dire
mos ser a numismatica uma ciancia bern 
mais hermetica do que a fllatelia. Mas 
alem deste problema de base, temos como 
obstacuIo a. divulga!<iio da numismatica, a 
falta de trabalhos acessiveis aos prlnci
plantas, nomeadamente urn Manual de 
Inicia!<iio, e urn cataIogo resumido. Niio 
siio precisos tesoiros de erudi!<iio para le
var esta tarefa por diante; quer-se mais 
aptidiio de pedagogo capaz de ensinar 
entusiasmando os indiferentes. E onde a 
ciancia numismatica possa, em certos 
pormenores, faltar, ha 0 recurso aos mes
tres, sempre a disposi!<iio dos menos ex
perientes, e, como ja assinalamos, pro
fundamente sabedores. 

Faz falta a numismatica, e a. defesa I 
do patrim6nio numismatico nacional, 0 

entusiasmo da juventude, e n6s queremos 
ver os nossos rapazes empenhados na re
colha e permuta das moedas, com 0 mes- . 
mo afii que os possue em rela!<iio aos selos 

Remitimos gratis nuestras ofertas 
de sellos y series de todo el 

mundo. 

do correio. E este entusiasmo, sempre 
contagiante, haveria de alastrar a. gente 
adulta, por eSSe pais fora, evitando que 
se percam todos os dias, por ignoriincia 
ou desleixo, pe!<as de valor inestimavel, a 
malor parte das vezes sacrlficadas nos 
cadinhos de fundi!<iio. Niio se pode ter a 
pretensiio de que todos os novels coleccio
nadores, ou melhor, todos os cajuntado-
res de moedas:., se venham a converter 
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(Continuec;iio do numero anterior) 

o sistema da F .I .P. e diferente: exac
tamente pela dificuldade de escolha de 
Corpos Directivos (nao poor niio haver in
dividualldades, mas sim pelas distll.ncias 
que as separam), 0 n ." dos seus membros 
esta reduzido ao minimo: trabalham per
manentemente apenas 3 - 0 Presidente, 
o Vice-Presidente e 0 Secretario Geral
-Tesoureiro. Estes 3 constituem; tambem, 
a MeSa dos Coilgressos. HB; depois urn 
corpo de conselheiros, em n ." de 6 ou 7, 
que sao consultados s6 em determinadas 
circunstiincias, e que residem em paises 
diferen tes . 

Os filafelistas portugueses que pos
sam e queiram tomar conta dos cargos 
directivos da F.P.F. sao em nfunero mais 
que reduzrdo-. 0 resultado disto e que, des
ae a sua funda!tao, ha 3 anos, todos eles 
ou quase todos eles, t!m js. desempenha
do fun!ti5es directivas. As mudan!tas que, 
em cada um destes 3 anos, se deram na 
composi!tao dos Corpos Gerentes, nao aJ.
teraram, em substiincia, 0 seu fundo sem
pre (ormado-pelos mesmos ~!ernentos. Na 
realidade, 0 c:rotativisrno:. domina na nos
lIa F. P. F ., nao como sucessao alternada 
de DirecgOes. mas como sucesslio alter 
nada de componentes dos diversos cargos. 
Se 0 sr. A, por exemplo, foi secrete.rio na 
1." Direc!t1l.0, passou a Vogal na segunda 
e a substituto na terceira, nao quer isto 
necessariamente dizer qqe tenha havido 
vagas dos srs. B e C que antes desempe
nhavam esses cargos. Simpl~mente, jul
gou-se .conveniente, por qualquer motiv~, 
transferir A para B ou A para 'c, e B pa
ra A, ou C ,para B. E assim pOl' diante. 

Por outro lado, torna-se sempre indis
pensavel que alguns membros dos (!orpos 
Directivos tenham urn prestigio nacional 
e lnternacional minimo, para poderem dl!
vi4amente representar a Federa!tlio den
tro e fora <lo pais. Sabem todos os nossos 
leitores como e diflci}.,. na esfera acanha
da da nossa Filatelia, .encontrar tais in
plviduos. E quando os encontramos, pode 
,aiJ;1da suceder gue eles nao queiram ou 
nito possam trabalhar dimtro da F.P.F. 'fl, 
'!Io entanto, necessario, que esses filatelis
'ta g tomem bern consciencia do qUe repre
senhr, em 'Portugal, r ama; Federa!tao, e 
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que se lembrem que a. sua presen!;a e in
dispensavel para que ela posaa subsistir. 
Sera sacr1ficio· e nlio pequeno, DaO 0 ne
gamos. Mas a Filatelia portuguesa ileces
slta alnda desses sacr1ficios, precisa ain
da de que todos, mas absolutamente to
dos os qUe tern capacidade para tal, a 
orientern, a estruturem, a representern 
enfim. Que os louros alcan!;ados par esses 
filatelistas, que os conhecimento'S que lhes 
permitiram em boa parte, 0 alcance des
sas gl6rias, que, finalmente, a posi!;lio pro_ 
fissional ou <lentro da sociedade que eles 
desempenham, n1l.0 sejam um estorvo a 
sua colabora!tao na F.P.F., nao· constituam 
obstaculo ou fonte de desprezo para urn 
trabalho comum. 0utros filatelistas, qua
,Be ou completamente desconhecidas, que 
tarn bern lutam para 'alcan!tar esses louros 
e es~as gl6rias, que tambem tem condi .... 
!tOes para vir a desempenhar', se e que 0 
nao desempenham ja, papel de .relevo na 
sua profisslio dentro da sociedade, tem-se 
sacrificado pelo bern geral, t~m contri
buldo, dentro das suas possibili<lades, bem 
fracas por vezes, para que a ·F.P.F. al
canCe a vit6ria sobre todos os obstaculos 
que Se Ihe antolham, e para que 0 seu ca
minho a favor 'do progresso da coleccio
na!tao e em defesa dos interesses do f!la
telista portugues, seja cada vez mais uma 
estrada plana, em v!lz da cal!;ada ingreme 
e semeada de escolhos qye hoje e. 

Iili'elizmente, a F.P.F . esta alnda num 
estado embrionario que cria individuos 
cinsubstituiveis:. . Wma amputal;A.Q, por 
pequena que pare!ta, de urn desse:;! ele
mentos qUe a criaram ou a acompanha
ram nos seus primeiros passos, pode cau
sar-Ihe a morte. Sabem-no todos. Niio t~m 
o direito, por iSso, aqueles que conhecem 
'bern as suas possibilidades de urn utlI tra
'balho a favor da Federa!tao, aqueles cuja 
,actlvidade resuItou ja num bem para to
<los e para 0 progresso da entidade, aque
les finalmente que se retiraram. po·r livre 
vontade, devido a questOes origin!ldas no 
desernpimho da SUa notavel obra de tra
balho, questoes que na altura puderam 

f 

, 
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Eis um tem.l. inesgotavel, e Se he. quem 
pretenda- nao os levamos a serio, tenham 
paciencia! - criar uma cliteratura des
portiva) , nos selos, ha positivamente uma 
maneira especial de dlzer, com os seus 
termos pr6pri08, classicos, de caracter 
mundial alguns, porque se trata duma te
cnica ou duma arte, sem a considerarmos 
ou entrarmos no tal campo de d itera
tura) , propriamente dita, e de letra ao pe 
da forma. Linguagem especializada, disso 
nao ternos a menor duvida. Tambem nao 
vamos ao ponto de considerarmos a cfi
latelia). uma ccU!ncia) , mas antes uma 
carte) , das mais bonitas, instrutiva e ell
sencialmente pacifica, nada revoluciona
ria, sem arroubos de pintura cpicassiana:. , 
e mal nos indo, Se Picasso um dia passas
se a desenhar selos do correio ... :s: ver a 
satisfa!tao que sempre nos caUSa a oor
responil1!ncia vinda de longes terras, des 
regii5es mais dispares, unindo num mesrno 
pens~ento e.,numa rnesma ideia, hornens 
de ra!tas difere~tes, de credos politicos os 
mais variado!l, respeitando--se, fraterni-

Entre para 0 

Tripolitania Hobby Clube 

o Clube Internacional Filatelico 
cTripolitania:. ' procura promover 
a traca de selos, moooas, sobres
critos de primeiros <lias, etc., en
tre colecci6nadores da Itlilia, San 
Marino, Vaticano, Col6nias e 0 
resto do Mundo. Cada s6cio tera 
direito a urn anuncio gratis de 10 
palavras, cartiio de associado e 
uma revista trimestl'al ilustrada, 
publicada em italiano, frances e 
ingl~s. Assinatura: 1 dollar U. S. 
A., ou 0 equivalente em moeda 
corrente, ou 10' coupons de res
posta internacionais, OU em selos 
cornemorativos, de desportos, anL 
mais ou flores, em serieS comple
ta·s. Prospectos gratis. 

Directol' BRIGNONE Salvato
re, Via S. T. D'Aquino 10, Sestri
ponente, Genov~ - Its.lia. 
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~do e estimando-se. Consegue-se, e com 
S certa precislio, deIl}onstrar atraves desta 

carte:. e dllste campo em que se juntam o~ 
~ais pequeninos quadrados de papel, rec
tlingulos, tri~~lds e naa sabemos se 
mals alguma geometrlca - que e possivel 
a fraternidade entre os hom ens. 

E atraves duma simples colec!;iio de 
selos, olhando-a, na sua projec!tao no tem
po e no espa!to, sentimentalmente ate, e 
porque somos portugueses, a isso tao 
atreitos, nlio trara a um ou outro, uml;!. 
saudade?! Nao havera, nela, numa pagina 
ou noutra de urn album, urn selo sensl
velmente raro, que faltava para completar 
uma serie, uma nova emisslio, que foi 
oferta gentil, cartnhosa, de surpresa, em 
dia de anos ou de festa, de mae, de esposa 
ou f!Ilio qUe ja hA.()o sejam deste mundo? 
A n6s, assim sucede, algumas vezes. E 
cremos qUe a multos mais. E mais somos 

• urn m04estissimo ajuntador, qUe a verba 
or!tamental, em duodecimos oficiais, nlio 
pehnite grandes voos ... Mas enfim, pouco 
ou muito, tudo e voar! 

Ha uma atrac!tao especialissinia, neste 
util passatempo; nae) queremos ate deixar 
de frisar, e com relativo prazer, comenta
rio de Senhora amiga, cujo marido con
tagiarnos com a cdoen!;a:. : 

- Estou-lhe grata, sabe? Mas por um 
lado. Que, por outr()o, financeiramente, 

_ 'Vem-me dando urn certo prejuizo ... 
- Porque, minha Senhora! ? .. 
- Porque, quando quero que meu ma-

ride niio saia de casa a. noite, compro-lhe 
na cbaixa:.... um pacote de seios ve
.lhos!! !. .. 

Anedota? Blague1 Como the queiram 
chamar, Ai fica a creceita:., para quem 
possa ut!ltza,...la, no sexo fraco, bem en
tendido. 

Que quanto a terem de nos aturar, a 
responsabilidade, e ate 0 creu:., e 0 Sr. 
Dr. Vasconcelos Carvalho, que, tendo-nos 
metido na cbatalha dos selos:., e contra 
o tal que cadora a vaca:., Ihe escrevemos 
agora da cfrente:., numa hora de acalm1a, 
em que as batarias se mantem caladas, e 
a infantaria repoisa . .. 



Lm ASSOCIACIO DO PESSOAL 
DO LABORAT6RI0-'!.DE"IENGENHARIA CIVIL 

em maRGO be 1958: 

EXPOSltAO FIL-ATfLICA 
AV. DO BRASIL 
EDIFlclO DA ASSOCIA<;AO 

lJS80A 

... _ ................................................................................................................ . 

UM DUP1JCADOR: 

G£ST£TN£R 

UM £STA8£1£CJM£NTO: 

R. de S. Nicolau, 113 
Telef. 21530 - 22628 

LISBOA 

........................................................................................................................ 
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parecer de grande import4ncia e signifi
cado, que puderam ferir, e ofender sem 
causa que motivasse essa ferida ou essa 
of en sa, mas que hoje se afiguram ja des
preziveis, sem relevo de malar, apagadas 
perante a grandeza da obra que ficou e 
qUe pOs em confronto iniIudIvei a capaci
dade de uns e 0 erro dos outros, nao tE!m 
o dIreito, repetimos, esses, de persistir no 
seu afastament(), de negar a sua contri
buiQi!.o para a F.P.F. 0 futuro meSDlo nos 
dira, quando as paixoes Se apagarem e 
surgir, serenamente, a luz da hist6ria, se 
a retirada desses elementos, e portanto a 
questi!.o que a mot-ivou, ni!.o significam 
uma ferida profunda, ja que nos recusa
mos a admitir seja mortal, na recem-nas
cida FederaQi!.o, Portuguesa de Fllatelia. 

o sistema seguido pela F .I.P., a que 
acima fizemos referE!ncia, podia bem to
mar-se como modelo em Portugal, e te
mos toda a lntenQao de 0 propOr ao Con
gresso extraordinario que se realizara, 
mals cedo ou mals tarde, para uma alte
raQi!.o do estatuto, que Se impoe. Teria
mos uma DirecQi!.o composta de 4 mem
bros apenas: Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario-Tesoureiro ~ Vogal (que servi
ria atmbem de substituto). Esta Direc
Qi!.o presidiria igualmente aos Congress os 
elaborando 0 secretario-tesoureiro e 0 vo
gal as actas respectivas. Abolir-se-ia .() 
Conselho Fiscal, passando as suas fun
Qoes de fiscalizaQi!.o das contas de gerE!n
cia a ser desempenhadas pelo pr6prio 
Congresso, a cujos delegados seriam com 
a devida antecedE!ncia, distribuidos 0 Re
lat6rio e Contas. Por Ultimo, haveria um 
Corpo de Conselheiros, em n." iliE!ntico ao 
dos clubes federados, representando cada 
conselheiro um dos clubes. Assim, de 14 
membros dos Corpos Directivos que os 
Congressos hoje sao obrigados a escolher, 
passar-se-ia para 9 apenas, dos quais 5 
podendo (e devendo) residir na area da 
sede dos 5 clubes federados. 1il 6bvio que 
a constttuiQi!.o de semelhantes Corpos Ge
rentes teria de ser acompanhada pela 
existE!ncia de 1 empregado, pelo menos, 
que auxiliasse, em todo' 0 serviQo de ex
pediente, 0 Secretario-Tesoureiro. 

Prevemos ja que 0 conservador fUate
lista portuguE!s, habituado a. burocratica 
composiQi!.o classica· dos seus clubes Di
recQi!.o+Mesa da Asst!mbleia Geral+Con
selho Fiscal, reaja em sentido completa
mente oposto ao de esta nossa proposta. 
Mas estamos certos de que todos aqueles 
que fizeram ja parte dos Corpos Directi-

vos da F.I.P., e que conhecem bem a rea
lidade do problema que apantamos, nos 
apoiarao e reconheceri!.o a vantagem des
te sistema crevotucionario:t (entre n6s). 

Cremos ter -posto em devido destaque 
aqueles que nos parecem os principals 
problemas com que se debate a F.P.F. Ou
tros ha -sem diivida, que mereceriam men
Qi!.o; mas derivam todo's, a nosso ver, dos 
indicados, ou resultam da aCQi!.o lev ada a 
cabo nestes 3 anos, quer por defeitos dos 
homens que dirigiam, quer pelas resistE!n
cias e mas vontades deparadas, quer pela 
debUidade de um n6v.el organismo ou pela 
fraqueza e mesquinhez da nossa Filatelia 
c dos nossos fllatelistas. 

Ni!.o sera descabido terminar estas 
consideraQoes ·por um resumo dos proble
mas apontados, e pelas medidas que jul
gamos necessarias para lhes fazer face e 
permitir a Sua resoluQi!.o. 

(Continua) 

SELOS 
EstA em dlstrlbul!;lo 0 N.· 4 

da «REVISTA FILAmLIOA», 
orgiio da D/ casa. 

Mllhares de seIos lsolado8, s6-
ries completas, lores especlais, 
etc., oferecldos a PI"e908 de oca
sIAo ! 

Fqa uma visit&. a D/ casa, OU 

P~ a D/ Bevista, se a nAo re
caban. 

ConsultS-DOS sempre, antes de 
comprar ou veDder qualsquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. JoAo das Regras, 3-2.·-Dt.· 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 



NOVOS 
FINLANDIA 

Comemorando os 40 anos da Indepen
d~ncia da Flnltl.ndla, foi posto a venda, 
em 6-12-57, urn selo de 30 MK. 0 dese
nbo foi feito por Olav! Vepsalainen, e a 
gravura po,r B. Ekholm. A tiragem e de 
2.000.000 de exemplares. 

Em 8 de Dezembro de 1957, um selo de 
30 MK, tambem de tiragem de 2.000.000 
de exemplares, fol emitido em mem6ria 
de Jean Slbelius, 0 grande mestre da mii
sica finlandesa. 

o desenho, desenhado por Olavi Vep
salainen, e gravado por R. Achren, e cin
zento com uma tarja negra, e tern como 
motivo 0 busto de Sibelius. 

t 
Em 1 de Feverelro de 1958, serno 

postos a venda, por ocasiAo do Campeo
nato Mundial de Esqui, dois selos d 
franqulas de 20 e 30 Marcos, represen 
tando 0 primeiro urn saIteador de esqui, 
e 0 segundo, urn esquiador. 

Os deaenhos iioram ~xec,uta(lo9' po·r 
Aarne Karjalainen, e as gravuras por S , 
Ronnberg e R. Achren, respecUvamente. 
A Uragem e de 1.000.000 para 0 de 20 
Marcos, e de 2.000.000 para 0 de 30 Mar
cos. 

Passando el;lte ano 0 400.° Anlversa
rio de funda¢o da cidade de Porl (Bjor
neberg), a Direc!;Ao Geral dos Correios 
Telegrafos e TeIefones decldiu emltir, e 
8 de Mar!;o p .f., um selo comemoraUvo 
da franquia de 30 Marcos. 0 desenho, 
cujo motivo eo «Mercado dos Bjo·rne
borguienses:., uma pintura de Alber 
Edelfelt, foi feito por Olavi Vepsalainen, 
e gravura por S. Ronnberg. A tiragem e 

5£105 

de 2.000.000 exemplares, a cor azul, e 0 
iniclo de venda em 8 de Mar!Oo p .f. 

TURQUIA 
Serle comemorativa do 75.° aniversa

rio da Escola Superior de Economia e 
Comercio, em Istambul. 

Assunto: Emblema da Escola Supe
rior de Economia e Comercio em Istam
bul. 

Data da emissAo: 16-1-58. 
VaUdade: ate 31.12.60. 
Impressao: Offset, em folhas de 00, 

na Imprensa Guzel Sanatlez, em Istam
bul. 

FOl'IIlato: 
Valor 

35 Kurus 
20 Kurus 

26x41 mm. 
Tl.ra.g.em 
1 .000.000 
1.000.000 

Cor 
Tricolor 
Tricolor 

EMISSAO DO ANO 1958 
Primeira. serle: 

10 selos do valo,r de 5 Kurus; 
10 selos do valor de 20 Kurus; nos 

formatos de 24x29 mm. e 26x36 mm., res
pectivamente, com prazo illmitado de 
valldade, representando as cldades (ca
pitals do dlstrito): 

Adana, Adapazari, Adiyaman, Afyon, 
Amasya, Artvin, Ankara, Antakya, An
talya, Aydin. 

ImpressAo em heliogravura, em folhas 
de 100 exemplares, pela Imprensa Cour
volsler S.A. em Chaux de Fonds (Suissa). 
Segunda. serle: 

Representando sels outras cldades, se
ra posta a venda em 5 de Mar!OQ de 1958. 
Terceira. serie: 

Repreesntando outras sels cidades, se
ra posta em circula!;Ao em 5 de Malo 
de 1958. 

A emissa.o contlnuara em 1959 e 1960. 

2 CRoNICAS 

1)iario 
Sobreseritos eom carimbos 

" . mecamcos 
NAo obstante ter sardo truncada, por 

motivo de urn salto tipogratico, no perlodo 
final, que ate omiUu as nossas lniciais, a 
nossa cr6nica de domingo passado desper
tou certo interesse, que, se por urn lado 
Se manlfestou pela remessa de muitas 
dezenas de sobrescritos com carimbos me
cAnicos, para os componentes da orques
tra Poitier, por outro lado se traduziu 
em algumas missivas que nos foram en
vladas, com pedidos de esclarecimentos 
sogre a fonna de colecclonamento daque
les sobrescritos com carimbos mecAnicos. 

Esclarecemos, por este motivo, que do 
mesmo modo que os selos, tais carimbos 
podem ser coleccionados tanto por parses, 
como tematicamente (segundo os assun
tos desses carimbos mecAnicos) . 

Por parses, como, alias, tematicamen
te, entendemos que a melhor maneIra de 
os coleccionar e em albuns, dois sobrescri
tos em cada folha, com quatro charneiras 
fortes, nos cantos de cada soJ:!rescrito, 
Quanto a Portugal, a colec!O!io deve fazer
-se pela ordem dos algarismos romanos 
que constam de todos os carimbos, de I a 
VII, e que dizem respelto a outros tantos 
tipos das maquinas que imprimem tals 
carimbos. E, dentro de cada um destes 
sete algarismos romanos, ou tipos, pela 
ordem numerica dos algarismos que figu
ram por baixo ou a direlta daqueles. 

Multo por alto, podemos acrescentar 
que as carimbos mecAnicos portugueses 
somam hOje cerca de tres centos. A malar 
parte deles anda por ar aos pontapes. Al
guns sao ja dlficeis de obter. Dentro de 
mela dUzla de anos, quase todos eIes se
rno rarldades - disputadas a multo di
liheiro ... - V. e. 

po 

.. . .. 

. ... 
Catalogo do Vatieano 

em ingles 
A enorme dlficuldade da lingua ou, 

como diz 0 impresso de propaganda que 
temos na frente, «la barri~re de la lan

~ gue:. , impediu, ate ao presente, que os co
leccionadores de selos da Inglaterra e da 

, America do Norte se socorressem do mats 
I especlalizado dos cat8.logos italianos, 0 

Bolaffi, para catalogat;em e estudarem os 
selos do Vatfcano, de grande beleza e In
dlscutivel interesse, sob miiltiplos aspec
tos. 

Tal barrelra desapareceu agora, com a 
excelente edi!Oao em Inglas da sec!Oao Va
ticano, do aludldo cat8.logo Bolaffl, muito 
bem impressa e llustrada, e de que acaba
mos de receber urn exemplar (S . C. O. T. 
Edltrlce, Via Roma, 101, Turim, Italia). 

Trata-se de urn belo volume com a 
descri!Oao de todos os selos do Vaticano, 
e a indica!;ao da data da emiss!io, nome 
do gravador, processo grafico, taxas, co
res, fiIlgranas, denteados, etc., etc., e va
lores dos selos em unldades, series com
pletas, series em sobrescritos, sobrescrltos 
de 1.° dla, varledades, blocos com mar
gens de canto de folha, etc., etc .. 

o aspecto grafico e excelente, e diivida 
nao I'esta de que esta feliz tradu!<ao do 
cat8.logo italiano - que invejamos ha anos 
para os selos de Portugal e do Ultramar 
- multo deve contrlbuir para a expansao 

- dos selos do Vaticano na Inglaterra e, 
mals alnda, na America do Norte, onde 
OS fllatelistas andam actualmente por tre
ze milhoes - nada menos! - V. C. 
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A SEVERA 
RUA DAS GAVEAS, 55-57 * LISBOA 
TELEF. 34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

~ 

RESTAURANT£ Tlpleo 

R[ST~URANT TYPlaU£ 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

AO ULTIMO FIGURINO 

SEDAS, liS E ALGODoES 

AO ULT1MO FIG URI N.O 

R. GARRETT, 20-26, TELEF. 28824 - LIS BOA 

AO ULTIMO FIGURINO 

) 
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H E'LV [T I A 

SOLICITAM 

TROCAS 
Escrevem-nos varios coleccionadores 

que pretendem relacionar-se com colec
cionadores portugueses, entre eles : 

WIELAND HAAK - Pestalozzistrasse 
3 - Grobposna b. Leipzig - Alemanha. 

MADAME GODlIlRlIl - 25 rue Pierre 
Regis Fourllet - Lyon-RhOne--Fran!<a. 

JULIO GABRIEL DE FREITAS ' 
Rua Fradique Coutinho, 6~6 - Apartado 
201 - Bairro Vila Madalena - S. PAU
LO - BRASIL. 

S. PETERSEN - Balnarring Beach -
Victoria - AustraIia. 

CORNELIUS PASCAL - Str. Sc. Cio. 
canul, 1 - Bucuresti IV - Romema. 

STAVROSITU NICU - Str. P. Carp. 
9 - Bucuresti IV - Romenia. 

VACLA V RACEK - Novorosijska uI. 
1042/2 - Praha 13 - Checoslovaquia. 

OLAF LASSEN - 2, Husumgade 
Copenhagen N - Dinamarca. 

ANTONIO GREGORIN - Pra!<R 9 de 
Julho, 140 Catarina - E. F. A. - Estado 
de Sao PauIo - Brasil. 

H. TREPTE - Flensburger Str. 73 -
Dresden A. 39 - Alemanha. 

KURT KRANKE-Obergurig l1/ Bau
tzen - Bez. Dresden - Alemanha. 

ARTIN MARGOSSIAN - F. A. Ket
tareh ·Co., - Baght;lad - Iraque. 

ZENON SZYMANSKI - Koeyn. Gd. 
92/4 - Gorz6w Wlkp - Po16nia. 

PERCY DADFORD - 6 Pine Tops 
Chelmsford Road - Vtedehoek - Cape 
Town - Africa do Sut 

LADISLAUS CZIGANY - Lovolde-ter 
7. I. 1- Budapest VII - Hungrla. 

GUNTER SCHEU - Krefeld/Rhld. -
Cracauer Str. 65 D. B. R. - Alernanha. 

H. LETHAN-Gladsaxevej 25, Soberg 
- Copenhague - Dinamarca. 

Estes endere!<os sao indicados 8ern 
compromisSQ nem responsabiIidade da 
Dossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabiIity our part. 

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

LEGISLA<';AO 
MiniJsUrio do Ultramar 

Direc~ao Geral de Economia 

DECRETO N.· 41,501 

Tomando-se necessario substituir na 
prOvincia de S. Tome e Principe as moe
das mandadas emitir pelo Decreto n.· 
16.777, de 25 de Abril de 1929, etn virtude 
da acentuada diferen!<a que existe entre 
as suas caracteristicas e as das moedas 
cunhadas ultimamente. 

Atendendo ao que em tal sentido rna
nifestaram 0 Govemo da provincia e 0 
Banco Nacional Ultramarino; 

Ouvido 0 Conselho Ultramarino; 
Usando da faculdade conferida pelo n.· 

do artigo 150.· da Constitui!<ao, 0 Mi'-
¢stro do Ultramar decreta e eu promulgo 
o seguinte: 

Artigo 1.. - e autorizada uma emissao 
de moedas no montante de 300 contos: 

400.000 moedas de $50, no valor de 200 
ontos. 

250.000 moedaS de $20, no valor de 50 
contos. 

500.000 moedas de $10, no valor de 50 
contos. 

§ (mico. As ·moedas de $50 serao de al
paca, e as de $-20 e de $10, de bronze. 

CONTRmUA PARA 0 DESEN
VOLVIMENTO DA FlLATELIA 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS M 

CLUBE FILA T!LlCO 
DE PORTUGAL 

CLUBE DE AMADORES 
PARA AMADORElS 

Av. de Almirllnte Reis, 70·3,"·Ot,· 

Telef. 5J,.986 

LISBOA PORTUGAL 



S E R IE S CO,.:t-P LET A S NOV A S 

neuf - unused - ungebroucht 

N.·· Yvert ou Eladio de Sontos 

neuf - unused - ungebroucht 
N.·· Yvert & Tellier 

PROVINCIAS ULTRAMARINAS 

PORTUGAL ANGOLA 

109/123 
154/167 
182/195 
257/272 
299/329 
334/364 
383/-403 
-404/413 
-414/-437 
-438/-452 

2.500$00 
140$00 
330$00 
30$00 
70$00 

-400$00 
300$00 
25$00 

110$00 
90$00 

PORTEADO 
1/6 55~00 

28/43 30$00 

ENC. POSTAIS 
1/17 ...... 200$00 
18/25 -47$50 

AC;ORES 

309/312 Fatimo . ..... . . .. ... . .. ....... . 
357/316 Animois-5:- c. 0 20$00 .. . 
383/390 Mapos - 5 c. a 20$00 .. . 
309/-401 Cost. Indfgenas ..... . . . ... . 
C. Allreo I 1/15 - SlIrie Globo ..• 
GUIN~ 

258/270 SlIrie Indfgenas ...........• 
281/290 Insectos ......... .. . .. ... .... .. . 

INDIA 

27$00 
110$00 
47$50 
26$00 
27$00 

50$00 
27$00 

-454/490} 250$00 199/225 . . .... 35J)$00 507/513 .... . .... 1 
-491/506 92$50 

-412/-419 Fatimo .... . ....... .. . .•... .... .. 160$00 
436/444 Cent.· Podre Josll Vaz ... 25$00 
463/480 1955 - (3 emissoes) For-

tolezos, Vice-Reis, e Vultos cele-

529/546 90$00 
5-47/552 90$00 
553/558 105$00 
559/56-4 42$00 
565/570 30$00 
572/57-4 33$00 
588/591 35$00 
592/599 -40$00 
616/625 27$50 

628/6#} 
707/715 .. ... ... . 330$00 

655/662 27$50 
663/670 25$00 
675/682 30$00 
688/695 23$00 
696/701 25$00 
702/705 12$00 
716/723 32$00 
726/729 17$50 
730/733 50$00 
734/739 30$00 
744/7-47 10$00 
752/759 20$00 
766/769 18$00 
77-4/778 120$00 
797/804 85$00 
813/816 25$00 
817/825 25$00 

CORREIO Al:REO 

1/10 -450$00 

ENC. POSTAIS 

1/17 .... .. 1-4!>:Soo 

AC;ORES-CERES 

Selos isoilldos 

bres, 18 val. cpl ..... ........ ...... .. . 
481/488 Mopos ........ .. .. .. ......... . 

MACAU 
353/355 Emborco!roes - I, 3, 5 

Potacas ........... .... .............. . .... . 
363/372 Flores - I ovo 0 5 Potocos 
375/382 Moplls I." 0 1.50 ptcos .... 

M0C;AMBIQUE 
380/383 Htimo ...... ........ .. .... .... . 
387/410 Serie Peixes-5 c. 0 50$00 
419/438 Borboletlls-IO c. II 20$00 
442/449 Mllpos-IO c. e 20$00 .... 
C. Aereo 25/29 - SlIrie Globo 

C." DE MOC;AMBIQUE 
178/196 1937-Mot. diversos 

I. c. 0 20$00 ........... .... .... .... . 
C. Allreo 11/25-5 c. II 20$00 .... .. 

S. TOM~ 

75$00 
85$00 

70$00 
78$50 
25$00 

33$00 
300$00 

85$00 
-47$50 
40$00 

60$00 
60$00 

189 
192 
193 
19-4 
210 
211 
212 
21-4 
215 
217 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

novos 
~ 

-4$50 
4 $50 
-4$50 
6$00 
3$50 
4$50 
5$00 
6$00 

-.0$50 
41$00 
2$50 

45$00 
40$00 
I MOO 

2J),00 
35$00 

3#/353 SlIrie Frutos .... .. ...... .... .. 70$00 
C, Allreo 1/9 - 1938 I." slide...... 500$00 

TIMOR 
232A/2-43A 1947 Correio Liberto-} 700$00 

IA/9A 1947 C. Aereo !rao 
255/262 Guerreiros .. .... . .. .. ....... 50$00 
269/278 S4rie Flores .... ...... ........ 90$00 
289/ 296 Mllpas .... .. .... .. .... .. .. .... 40$00 

150$00 

. ULTRAMAR PORTUGU~S 
PROVINCIAS UL- 1950 _ Ana Sonto - 8 Col6nios, 
TRAM.-U. P. u. 16 I It 
completa 8 valores I VII ores comp eo ..... .... .... .. . 
novos, Escudos Encerromento Ano SlInto - 13-11-
___ 35_0$0~O_.;;..o_1 -1951 - 8 Provfncios completos 

I 
-40$00 

42$00 

Portuga1- 1853 a 1958 
Selos usados a pe!<a, antigos e modemos 

Envio lista gratis s/ pedido 

ANTONIO F£RR£Ij'lA DA 5 I 1 V A 
P .. a~a do MUDiciplo, 32-5.° IElevaddr) TelefoDe 36M96 LISBOA 

.. 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 

MANUEL GALVEZ 
Durante uma recente estadia em Ma

drid, tivemos ocasiao de conhecer pes
soalmente 0 grande e conceituado comer
clante de selos D. Manuel Galvez e sua 
esposa e dedicada colaboradora, ambos 
os quals nos falaram, com grande entu
siasmo, de Lisboa e SUBs belezas. 

Visitamos demoradamente os escrit6-
rios de D. Manuel Galvez, em Principe, 
1, e bem asBim a sua dienda:., em Cruz, 
1, e, especialmente naqueles, vimos e ad
miramos algumas belas pe!<as" deBigna
damente urn formidavel conjunto de selos 
classicos espanh6is, unidades e grandes 
blocos, usados e, prlnci12almente, novos, f 
todos falsos. 

Aqui de1xamos urn abra!;O a D. 
nuel Gavez, que 'breve esperamos ter 
prazer de abra!<ar em Lisboa. 

A importante e excelente revista 
Propriedade Urbana>, de que slio Direc
tor e Secretario da Redac¢o, respectiva
mente, os nossos queridos Amigos Dr. 
Afonso Corte-Real e Americo Pereira Lo
pes, pubUcou, no seu' Ultimo 
destacada refer~ncia ao Clube 
de Portugal e a este Boletlm, a qual 
decemos multo reconhecidamente, e 
mals que sabemos que tal refe~ncia 

la revista, de nao publicar noticias sobre 
assuntos alheios a propriedade urbana. 

SOBRESCRITOS eDITh 
Das Edi!<oes Matos-Wiedau, desta ci

dade, recebemos mais urn sobrescrito, 0 

n.· 37, com 0 carimbo comemorativo da 
serie de Cesario Verde, da sua colec!;ao 
«Ditt:., edi!<ao de poucos exemplares, nu
merados. 

BARAO FREDERICO VILANI 
Inicia hoje a SUa vallosa colabora!<ao 

nas paginas deste Boletim, 0 comercian
te de ,selos, nosso prezado cons6clo e que
rido am1g() Frederico de Vilani, que mul
tisBimo sabe e muitiss!mo procura saber 
de selos, e cujC1l! artigos, em cada niimero 
deste Boletim, sucessivamente abordarll.o 
diferentes e interessantes problemas fila
tel1cos. 

Charneiras cPHILORGA. 

PllcotlM de 1.000. Prec;os poro revende 

Pedidos ao- representante 
exclusivo em Portugal: 

J. Fialho de Macedo 
I L H A V 0 - Telef. 61 

Com pro e vendll de selos de Portuglll 
Ultrllmllr - Artigos filo+elicos 

ol,Co/onio; 
Sl boos 

closs;cOS fI 

vu/gorfls flm 
tidodfl 

constitui uma excep!<ao a pratica daque-.. ____________ ..... __ • 



ESTA BOMBA E SEMPRE A GARANTIA 
DE UM BOM REABASTECIMENTO 

DO SEU AUTOM6vEL 

COMBUSTIVEIS 

\ 

• -== 
_~=_f=.=== LUBRIFICANTES 

PORTUGAL 

BLOCOS 

N.·· I e 14 

os 14 blocos am 
con junto . . . . . .... 300$00 

(Contin~o) 

PORTUGAL 
Colecclles 

IiOO d It. 160$00 
600 dlt. 36O$On 
700 d If. 800$00 
~(jO dlt. 1,500$00 

1953 - Arta Secre - 8 Provfncie5, 
24 veloras, complate .. .. . ... .. . ... . 

ULTRAMAR PORTUGU!:S 
I Colec~iio-I.OOO difarantes-Esc. 
I Colec~iio-l .5oo diferentes-Esc. 
I Colec~iio-2 .000 diferentes-Esc. 
I Colec~iio-3.000 difarentes-Esc. 

~ 
Pre~os am E;cudos Portugueses U.S.A. $1 .00 - Escudos 28$60 

35$00 

300$00 
600$00 

1.000$00 
3.000$00 

CON DI<;OES DE VEN DA: - As encomendlls devem vir ecompenhodo~ des respectivos imporiencios, 
cu envio a cobren~e pera 0 Co~tinente, IIhas, Ultramar a Estrangeiro. 

A min he casa possui um gronde «stock:. de 'selos, e est.!l apta a setisfazer todas as manco· 
listas de selos entigos e raros, novos ou usados, de PORTUGAL e ULTRAMAR PORTUGU!:S, com 
grande desconto 5/ cat.!llogo. 

Antonio Ferreira da Silva 
NEGOCIANTE DE SELOS ~A MAIS DE 25 ANOS 

Escrit6rio - PRAQA DO MUNICiPJ O, 32-5.° (Elevador) LISBOA 

Residencia- Rua Moraes Soares, 45-Telefones 366496 e 845759-LISBOA 

C/C Chequas Postaux: PARIS 1800-41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742 

Frs. SUISSES - Banque Commarciale a Zurich - Telstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434 
l' 

o 

hip oft Ito 
, , 

----
A 

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

CASA 

TORRES VEDRAS 

o 
FOOO)!lS - LANTERNAS - PULVER:r
ZADORES - CALDEmAS DE DESTI
LA9~O - :rRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC • 
] 

" 
HIP6~ITO, 

TELEF~ 3 E 53 
r PORTUQAL 



LISTA DE 

CLUBE 
S6CIOS DO 

FILATELICO DE PORTUGAL 
L1S1A DEL SI1I-116mDERLISTE - MEMBERS Lun - LISlE DES MfMBBE! 

I 

Altera~Oes - Reingressos - Hoyos 
, . 

SOCIOS 

Portugal 

1 - Jolio Afonso· Tavares - Av. dos Es_ . 
tados Unidos da America, lote 18-
-2.° Dt.o - Lisboa - (P) Po, FIlS 
Es, In, T. N. 3. 5. 

1108--Ant6nio Pereira RDdrigues - Rua 
RDdrigo - Lisboa - (P) Po, FIlS 
In, T. C. V. N. U. 60. 

1163- A. Raposo. - ApartadD 495 - Lis
boa - Compra e vende selos Por
tugal e Ultramar. Revende mate
rial fllatelico. 

1188--Jose Carlos Coutinho da Lucena 
Avenida dos Estados Unidos da 
America, lote 368-5.°, Esq. - Lis 
boa - (M) Po, Fr, In, Es, T. C. V. 
N. U. 60. 3. 

1300-FranciscD Naya - Santa Eulalia.
Amarante - (M) Es, Fr, In, T . . C. 
SDbrescritos de 1.· dia e com car;; 
rimbos comemo·rativos de todo 0 
mundD. 

1534-Jolio Ribeiro d'Almeida - Avenidae 
de Berne, 48-5.·, Dt.o - Lisboa 
- (P) Po., N. U. 60. 3. 94. 

2521-Joi!.0 TDmas Ferreira - Beco dos 
Cavaleiros, 9-1.° Esq. - LisbDa. E 

2657-Walter NDbre Velez--Rua Dr. Jose 
Joaquim de Almeida, 17-1.°- Car
cavelos - (M) 60. 1. 2. 10. 11. 16. 
18. 19. 20. 21. 22. 30. 31. em Po, Fr, 
In, Es, 90. 93. 94. 

2898--Cap. Cust6dio JDSe da Costa- Rua 
Engenheiro OUdinDt, 46-1.° Esq. 
Aveiro - (P) N. U. 60. 3. IE 

3004-CapitiiD Sid6nio Bessa Paes - Rua 
Particular n.O 7 a Palhavii - Lis
boa. 

3088--Manuel Ant6nio Pereira da Rocha 
- Rua Elias Garcia, 269-1.° - Vila 

-Nova de Gaia - (M) Po, T. U. 1. 
2. Tematicos 23. F. D. C. de 1. 93'. 

3100- Ant6nio Alves Borges- Rua Carlos 
Mardel, 115-1." - Lisboa- (P) Po, 

Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 15. 16. 
21. 90. 93. 94. 

3101-Jose Luis Leopoldo Costa Campos 
de Barros - Rua Augusto Macha
do, 23-3.", Esq. - Lisboa - (P) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 28. 
90. 93. 95. 

3102- Carlos Bento - R. D. Francisco de 
Almeida, lote 8 ao Bairro Residen
cial da Ajuda - Lisboa. 

3103- Dr. Francisco Ant6niD Contente 
Fernandes - Queluz. 

3104-Jose Fernando Leitao - Rua Car
los Mardel, 42-3.°, Dt.o - Lisboa. 

3105- Dr. Jose Nunes de Figueiredo -
Rua Jolio Pinto. Ribeiro, 8- Coim
bra - (A) Po, Fr, T. C. N. 60. 1. 
2.93. 

3108--Dr. Evaristo Guimaraes--Arco do 
Baulhe (Minho) - (M) Po, Fr, In, 
E s, T. U. 60. 1. 2. 5. 6. Israel 90. 
94. 

31Q9- Manuel Bravo Lima - Av. Defen
sores de Chaves, 61-42.0-Esq. - Lis
boa - (P) Po, Fr, Compreende Es, 
In, T. C. N. U. 60. 1. FDC e come
morativos Tematica sobre botlinica 
90. 93. 94. Vidal Torrens. 

3110-Capiti!.o Carlos Waltz Junior~Rua 
Actor Vale, 124-4.0-Dt.o - Lisboa 
- T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3111- Luis de Castro Portugal- Avo Bar
bosa du Bocage, 124-4.0-Dt.o - Lis
boa - (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

3112-Joaquim Gonl;alves da Costa.---Rua 
Teixeira de PascDais, 3-2.0-Esq. -
Lisboa - (M) Fr, T. C. N. U. 60. 
1. 2. Marcas pos tais 93. 

311a- Dr. Pedro Medeiros Teixeira- Av. 
Ant6nio Augusto de Aguiar, 163-
-2.0-Esq. - Lisboa. 

3116- Paulo Jose Soares Coelho Vieira 
Rua do Born Joi!.o, 12 - Faro (P) 
T. C. V. N. (100/ 250 ate 25 iguais) 
da 1. 2. T. 3. carimbos mecA.nicos 
90. 93. 94. 
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C.T.T.:. ; por baixo. do selo, urn r ectA.ngulD 
de 20x25 mm., CDm 0. lado maior horizon
tal, CDm a inscril;liD c:APOSIQA.O/DE/ 
/ $20jPELO/ PUBLICO:. ; em baixo., a es
querda, c:ENDEREOO:., com 5 linhas de 
pequenos pDntos para a direc¢D, a pri
meira apenas na metade esquerda e a ul
tima, sublinhada, apenas nos 2/ 3 da dt
reita. 

«Carta franqueada CRAMEL» 

Em 24 de JuDho de 1953, foi deferido 
o pedidD de Marcel Robert Van-Gothen 
Kruger, mo·rador na Rua do ActDr Vale, 
n.O 14-2.° andar, em Llsboa, para mandar 
imprimir, na Casa da Moeda, 0 selo de 
franquia de 1$00, numa c:Carta postal:. , 
mediante 0 pagamento de todas as des
pesas, taxas e encargos, incluindD os de 
administral;iio. 

Apresentados, em 10 de Maio de 1954, 
dois modelos da referida c:Carta postab , 
a Casa da Moeda informou que a execu
l;lio da selagem, em 5.000 exemplares, le
varia 6 dias e impDrtaria em 860$00. Pe
los C.T.T. foi enti!.o fixada a importA.ncia 
correspondente as despesas de a,dminis
tral;i!.o, em 201'0, ou sejam 172$00. 

Os 5.000 exemplares, com mais uns 
31'0 para atender a refugos, entraram na 
Casa da Moeda, para selar, em princi
pios de AgDSto e, no dla 25 desse ml!.s, 
era transmitida a Estal;i!.D Central do Cor
relo de Lisboa (Terreiro do Pal;o) a au
torlzal;i!.o para 0- interessado, Marcel Kru
ger, levantar as c:Cartas postals:., me
diante 0 pagamento da respectiva fran
quia. Os prlmeiros exemplares, com 0 no
me de c:Carta Franqueada CRAMEL:. 

MARCAS DO DIA DE PORTUGAL 

Vila Vil;osa - 8-12-1957 - Dia da Pa
droeira de .Portugal. 

(anagrama de Marcel) comeltRram a che
gar ii. referida Estal;i!.o Central em mea
dos de No·vembro de 1954, mas nunca fo
ram levantadas e, alguns anos maia tarde, 
foram consideradas abandonadas e 0 in
teressado ni!.D foi encontrado, apesar de 
varias pesquisas dos C.T.T .. 

A c:carta franqueada CRAMEL:. (no
me registadD sob 0 n ,o 81.218) e formada 
por uma folha de papel de 285x360 mm., 
para ser dobrada e fechada por meio de 
pala gomada. Na frente, apresenta duas 
linhas de pontos, em toda a largura; ao 
alto, ii. esquerda, outra linha semelhante, 
apenas CDm 35 mm.; e, em baixo, a di
reita outra linha de pontos sublinhados 
por tral;O continuo, com 60 mm. de com
primento. 

No verso., ii. esquerda e ao alto, a ins
cril;i!.o c:REMETENTE:.; a meio, duas li
nhas de pontos com 110 mm.; em baixo, 
a direita, outra linha de pDntos sublinha
da por tral;o cDntinuo, com 60 mm. de 
comprimento.; junto da dobra, do lado es
querdD, 0 titulo c:Carta Franqueada Cra
mel (Distribuil;lio Gratuita) :. . 

(Continua) 

HECROLOGIA 
ANIBAL DE SA NOGUEIRA 

Nesta cidade, faleceu 0 sr. AnIbal de 
Sa Nogueira, antigo escriv8.0 de Direito 
no Tribunal do Comercio, e director do 
Montepio Geral, pai c;la sr." D. Maria Ali
ce de Sa Nogueira Pinto Os6rio, sogro 
do noaso prezado cons6ciD sr. Eurico Pin
to Os6rio, irmi!.o da distinta pDetisa D . 
Maria Julia de Sa NDgueira, e primo do 
sr. Dr. Vasconcelos Carvalho., Presidente 
do nosso. Clube. 

A. familia enIutada, apresentamos sen
tidos pesames. 

J. ELL 
Tambllm faleceu nesta cidade 0 con

ceituado comerciante filatelico sr. J. Ell, 
com estabelecimentD na R. da Prata, a 
cuja familia enlutada, e em especial a seu 
filhD sr. Werner Ell, 0 c:Clube Filatelico 
de Po.rtugab apresenta sentidos p/lsames. 
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«SECRETO DE CORRESPONDENCIA» 

«Escriptorio: R. da Victoria" 74, I.· 
- Lisboa.>. 

A parte de baixo. destinava-se a dlrec
glio, para 0 que tinha, no lingulo superior 
esquerdo, «nl.mo Snr.:. e, para baixo, 3 11-
nhas de pequenos pontos, as duas primei
ras em toda a largura, e a terceira limi
tada a pouco mais de metade dlreita, su
bUnhada parr trago cheio; no canto supe
rior direito flgurava, impresso, 0 selo de 
25 rels, rosa, de D. Carlos I, tlpo «Mou
chon:., semelhante aos selos de franqula 
da epoca. Toda a restante superf1cle da 
folha, numa e noutra face, era preenchida 
com an\incios e outras formas de propa
ganda de artigos e de casas comerciais 
ou industrials, com excepglio de dois rec
tlingulos de 120xl07 mm., contiguos, que 
ficavam reservados a correspond~cla. 

A. excepglio do selo, toda a impresslio 
era zul aclnzentada. 

«0 RECLAME» 

No c:Grosser Gauzsachen Katalog -
1928>, do Dl·. Ascher, encontra-se a refe
r!ncla a urn sobrescrito que dedomina c:0 
Reclame:., com selo de D. Carlos I, tipo 
c:Mouchon>, carmim, c:de folha dobrada>, 
saldo em 1904, data em que diz que fol 
emitida a c:Carta Postal Anunciadora> de 
qUe tratamos atras. 

Nlio conseguimos encontrar sobrescri
to algum com aquela designaglio, nem re
fer(!ncia a sua elaboraglio ou emissao. 

«POSTAL COMERCIAL» 

Em 14 de Margo de 1953, Carlos Al
berto da Silva Fernandes, entao mora
dor na Rua Castilho, n .· 13-3.· andar, di
reito, em Lisboa, mals tarde na Rua das 
Pretas, n.· 49', 4 .· andar, e depois na Rua 
da Rosa, n.· 220, 1.· andar, pedlu autol'i
zaglio para a impresslio de c:Bllhetes-Pos
tals publicitarios> com selo impresso de 
$30, mediante 0 pagamento das despesas 
de impressao e do valor do selo, os quais 
eram destinados a ser distribuidos ao pu
blico gratuitamente, mas que s6 podiam 
ser utilizados com a aplicaglio de urn selo 
suplementar de $20, para perfazer a taxa 
de porte do bllhete-postal. 

A contra-partida das despesas feitas 
pelo interessado seria obtida pela publi
cidade sob a forma de gravuras a impri
mir no lade esquerdo da frente do bllhe
te-postal. 

Este pedido. obteve informaglio favora
vel da AdIBinlstraglio Geral dos C. T. T. 
que apenas exlgiam urna sobretaxa de 
20"10 sobre aquelas despesas, destinadas 
a c:encargos de administragao:.. 

Ag encomendas seriam de series de 
50,000 e 0 ' interessado comprometia-se 
alnda a dar $01, por cada 'bllhete-postal, 
a favor de instituigoes de caridade para 
criangas pobres. 

Os bllhetes-postais eram entregues em 
folhas de 18, com 105xl50 mm. cada urn, 
ao fazer esta entrega -0 interessado en
trarta logo com 0 custo dos trabalhos e 
sobretaxa acima referidos; 0 valor do se-
10 seria pago a medida que os bllhetes 
fossem requisltados pelo interessado. 

Em 15 de Dezembro de 1953, salram 
da Casa da Moeda para 0 3.· Dep6sito 
dos C.T.T. 60.790 c:POSTAIS COMER
ClAIS> (que assim passaram a ser de
signados) e mals uns 300 de refugo; se
guindo os primeiros para a Estaglio' Cen
tral dos Correios (E.C.C.) de Lisboa (Ter
reiro do Pago). 

Nlio conata que 0 interessado tenha 
levantado qualquer quantidade destes bl
lhetes-postals de propaganda; mas conhe
cem-se alguns usados regularmente no 
correio, certamente obtidos po'r meios lle
'gals. 

Passados muitos meses, sem que hou
vesse forma de· encontrar 0 interessado 
que, assim pare cia ter abandonado 0 as
sunto,os exemplares que tinham estado 
no Terreiro do Pago, voltaram para. 0 3." 
Dep6slto dos C. C. T. 

Certamente antes disso. e alnda com 0 
intento de angariar anunciantes, 0 inte
ressado fez reproduzir 0 seu c:POSTAL 
COMERCIAL:., no forrmato 68x94 mm., 
com a gravura carmim, tendo a sobre
taxa c:Sem Valor>, a preto, horizontal
mente, sOQre 0 selo e conseguir que algu
mas casas comerclals utilizassem essas 
redugoes com impressllo de refer(!ncia aos 
.produtos que vendiam, remetendo-as den
tro de envelopes. 

o c:POSTAL COMERCIAL:. tlnha im
presso 0 selo de $30, castanho, do tipo 
c:Caravela.> entlio em uso nos ,bUhetes
-postais correntes, no lingulo superior di
reito; ao alto, 0 titulo c:POSTAL CO
l\fERCIAL>, subUnhado par dois tragos; 
a frente divldida a meio, par trago verti
cal, interrompido no centro para a ins
criglio «REGISTO DE PROPRIEDADE>; 
logo abalxo do titulo, do !ado. esquerdo, 
a indicaglio c:GRATUITO - Autorizado 
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3U7-Jose Maria de Sa Carvalho - He
roes Africa, 255 - Leixoes - (M) 
Po, T. C. V. N. U. 60. 90. 93. 94. 

3UB-Angelo Craveiro Sousa - Vivenda 
st.· Ant6nio - Tortosendo - (M) 
Po, Fr, Es, T. C. N. U. 60. Tema
ticos, Virgem Universal, 94. Tor
rens. 

3U9- Major Inacio Baptista Pereira -
Trav. das Baldracas, 62-2.·-Dt.· -
Lisboa - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
60. 3. 90. 98. 

3120- Jose Fernandes - Rua da Bica 
Duarte Belo, 2-2.·-Esq. - Lisboa 
- (P) Fr, Es, T. C. V. N. U. 60. 
1.2.90.94. 

3126- Domingos Nunes Francisco - Rua 
Garrido, 34 - Lisboa - (P) Po, 
Es, Fr, It, In, T. N. U. 60. 1. 2. 19. 
20. 21. RUSSia, 24. 28. 31. '90. 94. 

AQORES 

2912-Arnaldo Bettencourt de Faria -
Rua do Meio, 5 - Horta - Falal. 

ANGOLA 

1091- Tomas Saralva Vale - Caixa Pos
tal 82 - Loblto - Angola - (M) 
Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. Fauna, 
Flora, Desportos, Religiosos, Pos
tals, Blooos Universals e Emblemas 
desportivos. 

3032~Dr. Ant6n10 Napoleao Vieira e Sou
sa - Calxa Postal n.· 1638 - B. G. 
- Luanda - (M) Po, Fr, T. U. 60. 
1. 2. 90. 94. 

3107- Ant6nio Macedo - Calxa Postal, 
544 - Lobito - (M) Po, Fr, Es, 
T . N. U. 60. 1. 2. 5. 90. 

INDIA PORTUGUESA 

1714-Jolio Vasco de Pimentel Teixeira 
Marques Bicho - Furriel M1l1cia
no - C. C. S. B. C. Beiras - Ve
Iha Goa - (P) Po, Fr, Compreende 
Es, T. U. 60 de 1. 2. 9. 69. Caixas 
de F6sforos. Capicuas. Cartoes. 

MADEIRA 

2979-Carlos Luis Camoes de Gouveia 
Ourivesaria Camoes - Rua Latino 
Coelho, 22-B - Funchal - (M) Po, 
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 90. 94. 

'3U5- Gll Francisco Rodrigues Gomes -
Rua dos Netos, 16 - Funchal -
(M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 
2. 21. 22. 28. 31. 90. 94. 

t 

MOQAMBIQUE 

1855- Maria Julia Ramalho - Calxa Pos
l tal, 1787 - Lourengo Marques -

(M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 
2.3.93. 

3106- Manuel Jose Serejo - Caixa Pos
tal, 97 - Porto Amelia - (M) Po, 
In, Fr, Es, T. C. N . U. 60. 3. 90. 94. 

BRASIL 

3SaB-Joaquim Augusto Patricio - Rua 
Anja, 233 - Vila Formosa - S. 
Paulo - Po, T. 60. 1. 2. 10. 15. 90. 

3094-Hans R. i'rillmann - Caixa Pos
tal, 526 - Blurnenau-BC-b - (A) 
Po, Es, Al. In, Fr, T. s6 com 7 e 
8. 90. 

ESPANHA 

305B-Rafael Garcia Oornez - Madre de 
Dlos, 30 - Ubeda (Jaen) - (P) 
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 70. Compreen
de Po, In, Fr, Es, It, Contesto Es, 
Deseja trocas com todos as parses. 

3095- Juan de Dios Navarro - Perez Ca
sas, 12-2.· - Lorca - (M) Es, Fr, 
In, T. 60. 3. 5. 6. 

31114-Bernarbe Dorronsoro Fernandez -
Gran Via, 44-3.· - Granada - Es, 
Fr, In, Po, T. 60. N. U. 1. 2. 61. 65. 
facial. 80. 90. 

3125-Ana Maria Pont Colome - Calle 
San Miguel, 97 - Nasnou (Barce
lona) - Es, Fr, In, T. C. V. N. U. 
60. 3. 90. 

AFRICA DO SUL 

3097- Kanthylal Thaker - 185 Umgenl 
Road - Durban - Natal - In, 60. 

ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA 

63 - Manuel L. Gouveia - 5436 - 14 
tho Avenue Sacramento 20, Calif. 
- Po, In, C. V. N. U. 1. 2. 3. 
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INDONESIA I 
3124-Tn Hok Bwan - :bjl. Radjawli 

Bodjonegono - Djawa - T. C. V. 
N. U. 60. 72. 68. 90. 

IT ALIA 

3098- Cesare Comparini - Prato - Via 
Ricostruzionez - Prato Fr, In. ]jt, 
Es, T. 60. 68. GI6l'ia. )D 

·IV 

POL6NIA 11 
3096- Jerzy Sajewicz - ul. SniadeckicPt 

5 - Nowy Sacz. :s 
3123- Dobrzeniecki Leszek - ul. ZaiP

kowska 27/ 31-21 - Warszawa 4-
In·, Al, PI. T. N. U. 60. 3. 90. parI:\. 
3. 96. para 5. b 

3122- Jan Chlopek - ul. Kielecka 21 ~ 
Kielce - T. N. U. 60. 16. r,j 

T 
0{ 

URUGUAY !e 

3099- Club Fllatelico Valdense - Vail 
dense .-:: Col6nia- Permuta ltchaB
ge - Exehange. 1 
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saOURA NA COMPANHIA Da SaGUROS 

«PORTUGAL" 
"UNOADA 1M •••• 

BOLEtIM 

Anuncie no 

DO 
( 

CLUBE FILATELICO 
I 

DE PORTUGAL 
A MAl OR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA! 

A DE MAlOR TlRAGEM! 

UMA DAS REVISTAS PORT-qGUESAS DE MAlOR EXP ANSAO! 

• 

os J N T E J R 0 5" 
UTILIZADOS COMO PROPAQANDA 

No nosso estudo dos Bllhetes-Postais de 
Portugal e Ilhas Adjacentes, fizemos re
fer~ncia a bilhetes-postais usados por ca
sas comerciais, como elementos de propa
ganda, e com selo impresso. 

Neste artigo vamos tratar de outras 
modalida<les de aproveitamento de <intel
ros>, devidamente selados, na qual uma 
empresa procura obter lucros por meio de 
am1cios ou outras formas de propaganda 
de enUdades estranhas. 

«0 ANNUNCIO ,POSTAL» 

Entre n6s, julgamos que a prtmeira 
vez qUe Se usou essa modalidade foi em 
1877, quando a Casa Havaneza, enti!.o es
tabelecida na Pra!;a do Loreto, n.· s 124 a 
134, em Lisboa, pOs a. venda, por 20 reis, 
sobrescritos com selo de 25 reis colado . 
A diferen!;a entre 0 pre!;o de venda e 0 
valor do selo, custo do sobrescrito, sua 
impressi!.o, etc., era obttda por anl1ncios 
impressos nas duas faces. 

Cada sobrescrito tinha ao alto, a. es
querda, 0 titulo eO ANNUNCIO POS
TAL>, a seguir, para a dlreita, eSobres
cripto N.· ......... da Serie>; em baixo a 
indica!;i!.o eN. B. Na Casa Havaneza for
necem-se todos os esclarecimentos aos 
Sra. Anunciantes>; no verso, ao alto, a 
inscri!;i!.o, eN. B. Para abrir 0 sobrescripto 
basta puxar pela extremldade do flo> e, 
embalxo, eTYP. CASTRO mMAO-LIS
BOA>. Os sobrescritos medlam 145 X 110 
mm., e os anl1ncios delxavam em branco 
apenas um recta.ngulo de 80 X65 mm., na 
frente, destinado a. direc!;Ao. Neste rec
taJigulo figurava a seguinte indlca!;Ao, ao 
alto, eCada sobrescripto com 0 sello de 
25 reil! custa 20 reis>; a. direita, num rec
ta.ngulo de 24,5X27,5 mm., vinha js. co
lado () selo do ttpo D. LUis- I, fita direlta, 
entlio js. em clrcula!;ao. 

A gravura e toda azul, 0 papel estlrado 
em diagonal. 

Embora nAo se devam considerar pro
priamente como <inteiros>, julgamos de
ver fazer-lhes refer6ncia, como precurso
res dos einteiros> como elemento de pro
paganda, de qUe passamos a tratar: 
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BRIGADEIRO JOSE DA CUNHA 
LAMAS 

«CARTA POST~ ANNUNCIADORA» 

cD. SALVADOR ARCADIO FERRER, 
csubdlto hespanhol, de profissao negocian
ete, natural de Valen!;a, re2idente e esta
cbelecido em Madrid, requereu, no dia 9 
ede novembro de 1903, patente de in
cven!;ao por um anno, para: 

cl.· - Uma ecarta postal annunciado
era) , caracterizada por uma folha rectan
egular de papel, branco ou de cor, fino e 
econslstente, dobrada em pequenos qua
edrados de fo·rma a constituir depois de 
edobrada um sobresclpto perfeitamente 
efechado, e con tendo dois espa!;os destina
edos ao texto que se desejar escrever, sen
edo os restantes espa!;os prehenchidos p~r 
cannuncios de qualquer especie, illustra
edos ou ni!.o. 

e2.· - Pela carta revindicada em 1.: 
cum novo meio de annunciar e correspon
<der ao mesmo tempo, o-fferecendo enor
emes vantagens, nAo s6 para 0 a.n.duncian
ete pela grande circula!;i!.o, rapidez e in
cteresse do annuncio, mas tambem para 
cquem se corresponde pela grande econo
emia>. 

Esta comunica!;i!.o foi publicada no 
cDiario do Governo) , n.· 261, de 19 de No
vembro de 1903 - Patente de inven!;ao 
n.D 4.467. 

Esta ecarta postal anunciadora) era 
formada por uma folha de papel branco, 
de 480X320 mm, que se dobrava em' 4, 
no sentido horizontal, e em 3, no sentido 
vertical, ficando finalmente com uma fa
Ce de 120 X 107 mm., que tinha, no bordo 
superior, uma pala gomada para se do
brar e fechar a carta. 

Esta face era dividida por tra!;o hori
zontal, a 3 cm. do bordo superio·r, acima 
do qual figuravam as inscri!;oes seguin
tes, em 4 l1nhas : 

Privilegio exclusivo Serie I Patente 
N.· 4467> eCarta Postal Anunciadora de 
Portugab . 
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* * * 
Leu-se muito nos jornais dlarios so

bre 0 caso dos dois d radres:. hungaros. 
No nfunero de 8 de Fevereiro do eDiario 
Populan , lemos: eNo Hospital recebiam 
os dois hungaros cartas de varios pai
ses. A ultima" procedente de Wilhelm 
Busch, na Alemanha ... :. 

Ficamos um tanto surpreendldos de 
que 0 autor dos llvros da nossa tnfAncia 
ainda estIvesse vivo, mas na nossa cor
respond~ncia recebemos cartas franquea
das com os selos comemorativos do. au
tor de Max und Moritz, e tambem algu
mas cartas duma localidade chamada 
<Cesario Verde:. . 

* * '" 
Para fechar, por hoje, uma proposta: 

Que 0 Clube Filat~lico' de Portugal or
ganize um concurso de anedotas fl1at~
licas, sendo as melhores premiadas e pu
blicadas no Boletim. Certamente sera me
lhor prosa do que a nossa .. . 

Jose Rodrigues 

UM ALF AlATE DE CATE
GORIA, A PREQOS 

. CORRENTES 

R. Alexandre Herculano, 1'7-2."-E. 

(E~evador) Telef. 44214, LISBOA 

Collectionneur Avance 
Je m'interesse ii Portugal, Es
pagne, Ando·rre, Allemagne, Au
triche, Belgique, Bosnie, Br~sil, 

Croatie, France, Hongrie, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays_ 
-Bas, Pologne, Russie, Saint-Ma
rin, Slovaquie, Suisse, Tch~coslo
vaquie, Trieste (A), Trieste (B), 

Vaticano, Ukraine et Israel. 

Seulement par mancol1ste, et base 
Yvert 1958 

J'offre en ~change des s~ries du 
Portugal et de l'Outre-mer, neu
ves et obliter~s, ·aussi bien que 
bandes, blocs de 4 et paquets de 
100 timbres, j'ai ~change aussi 

F. D. Covers. 

J e m'interesse seulement aUx 
timbres sans d~aut. 

Envo.[s, recommand~s et referen

ces Clube Filat~lico de Portugal 

ARTUR DA SILVA 
CALADO 

R. Poiais de S. Bento, 89-4.' 

LISBOA - PORTUGAL 

C. F. P. 493 

JORNAL FILATELICO 
Av. Antonio Augusto de Agniar, lS-l.o-D. 

LISBOA 
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"SICILIA 59" 
De 5 a 7 de Janeiro passado, reuniu-se 

em Palermo, Rua Pignatell1 Aragona, no 
Falacio do Banco de Sicilla, a Comissao 
Organizadora das Manifesta!;oes Filat~l1-
cas Intemacionais que se realizarAo em 
Palermo, de 16 a 26 de Outubro de 1959, 
no Palacio da Feira do Mediterr4neo. 

COMISSA.O 

Presidente: Cay. do Trabalho, Dr. Car
lo Bazan. Vice-Presidente: Geheral Ubel
do Tedesco e Prof. Dr. Michele Lombardo. 
Secretario Geral: :E>t;. Gactano Russo. Con
s_elheiros: Br. Alfredo Alabiso, Duque Pier 
Luigi Alllata di Pietratagl1ata, Hon. Dr. 
Guido Borseleino Gastellana, Eng. Alberto 
Diena, Com. Mario Dienna, E. Fiscchi, 
Dr. Com. F!rancesco Glami, GugUeemo 
Olive, Dr. Emesto Maltese, Dr. Francesco 
Orlando, Reg. Armando Saya. Secret4rio 
de Comiss1i.o: :E>r. Vincenzo Mermino·. T~
cnico das Exposi!;oes: Dr. Com. Guido Mi
chele Francl. Comissario: Dr. Giulio Bo
laffl. Sede da Gomissao: V.' Pignatelli 
Aragona, Palacio Banco da Sicllia, Paler
mo. 

A revista fllat~lica intemacional ell 
Collezionista - ItAlia Fllatelica:. foi de
clarada ~Revlsta Oflcial destas manifes
ta!;oes:. . 

As celebra!;oes, devidas ii iniciativa da 
Uniao ]j111at~lica Siciliana de Palermo, 
compreenderno importantes manifesta
!;oes intemacionais para comemorar 0 

centenario da emissao dos selos da Sicilia 
e 0 150.· aniversario do nascimento de 
To!JU\.So Aloisio Juvera, gravador dog se
los com a efigie de Femando n de Bour
bon, considerados em toda a parte os 
mais belos do mundo. 

Havera uma exposi!;ao fllat~llca in
temacional, uma bolsa filat~lica intema
cional, reunioes filat~l1cas e congressos 
nacionais e intemacionais, assim como 
manifesta!;oes culturais e artisticas. Pre
ve-Se a par.ticipa!;ao das Direc!;oes dos 
Correios e dos Museus postais italianos 
e do estrangeiro. 

Formou-se uma Comissao execuUva, ii 
qual 0 Presidente Cay. do Trabalho Dr. 
Carlo Bazan deu instru!;oes para a reali
za!;ao dos trabalhos relativos ao pro
grama. 

BIBLIOGRAFIA 
11 

FILATEI;ICA 
Esplendidamente editado pela Asso

cia!;Ao Intemacional de Coleccionadores 
de Sobrescritos de 1." dla (A.!.C.FD.C.), 
com sede em Milao, Caixa Postal Ferro
vie 3758, impressa em bom papel couch~ •. 
gravuras boas, embora em pequena quan
tIdade, e cota!;Oes justas em llras, fran
ROS franceses e d61ares, recebemos a 1." 
edi!;lI.o do CatAlogo de Sobrescritos de 1.. 
tHa, acabada de sail'. 

0bra de utilidade, que certamente vira, 
.J! ser melhorada em edi!;oes futuras, tem 
de mOlXlento um interesse limitado, dado 
que 86 faz referencia aos sobrescritos edl
tados em Italia, Vaticano, S. Marino, 
Trieste A, Somalia A.F.!., Israel, ON.U., 
Fran!;a, Sarre, Monaco, Marrocos, Tuni
sia, Algeria, Africa do Norte e Llbia. 

Cremos que, na realidade, se, como ' se 
Jilromete, as futuras edi!;oes abrangerem 
Waior .numero de palses, 0 interesse dos 
fllatelistas sera grandemente aumentado. 

A. de A. F. 

A SAIR A LlSTA DE OFERTAS N.· 7, 
COM PAGINA ILUSTRADA 

(Envill-se gr6tis) 
GRANDE VARIEDADE DE S~RIES 
RARAS DESPORTIVAS DE TODO 0 

MUNDO 
(NovlIs) 

NOVIDADES TEMATICAS 
Desportos, Flores, Animllis, lite. 

Ao melhor pre!;o 

COIMBRA FILA YELICA 
RUII dll Sofill 23-1.· - Teillf. 24334 

COIMBBA - PORTUGAL 

NuCLEO FILATELICO 

MACAELENSE 

JpONTA DELGADA ~(S. MIGUEL) AC;ORES 



A CASA A. MOLDER 
.,. 

e sempre forne~edora das melhores 
pecas chissicas ~e toda a Europa, 
raridades de Po{tugal e Ultramar, e 
realizadora de leiloes filatelicos .mensais. 

of 

~ 
Compra coleccoes, «stocks .. , variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca 
interesse a gra!fdes coleccionadores 

Rua 1.0 de <Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA 

r 
r 
.r 

PAGO BEM SELOS DE PORTUGAL PARA PACOTES 
V! 

D. Dinis 

Lev"da., em_Sleda., par 100 ;t 

10c 
20c 
50c 

1$.-
1$50 
2$.-
2$l50 
5$.-

Caravelas Q 

q 
j 

10c 
20c 
30c 
35c 
50c· 

1$.-
1$50 
2$00 

Nio confeccianedal 

1.000 X 10 
1.000x20 

100x25 
100 x50 
100xl00 

Comemorativos, cento. 

SERA PORT ANTO DE SEU INTERESSE DIRIGIR-SE A 

FREDERICO VILLANI 
R. do Remedios ~ Lepe, 60 relet 665713 

LISBOA PORTUGAL 

/..IJisas 7ilatilieas 

o Presidente do Clube Filatelico de 
Portugal ofereceu urn jantar a alguns 
comerciantes de selos (tive a intenQil.o 
de escrever filatelistas, mas fala-se agora 
muito de comerciantes fUatelistas, para 
designar comerciantes de outros ramos 
que coleccio·nam selos, e preparam uma 
exposi!Oao) num restaurante de luxo da 
Rua do Jardim do Regedor, no qual muito 
se falou na dlflculdade de arranjar algo de 
novo para os jornais fUatelicos. De repen
te, aquele Presidente perguntou-nos por
que nao escreviamos permanenternente 
uma coluna no Boletim dQ Clube. 8im ... 
Porque nao? S6 porque provavelmente a 
nossa col una nil.o podia ser tao interes
sante, dlferente e bern escrita como que
riamos que fosse? Mas entil.o ternos que 
experimentar ... 

* * * 
Temos assistido, nestas UItimas sema

nas, no escrit6rio de urn colega, a venda 
de algumas grandes series do Vaticano. 
o comerciante nilo teve nenhuma vergo
nha em pedir, e 0 coleccionador, entusias
mado por ter finalmente apanhado estes 
selos, nil.o teve receio de pagar ... pois a 
transacQilo nil.o se fez aos 5, 6, ou mesmo 
10% do cYverb, como seria de pensar 
para este tipo de material, mas sim, nal
guns casos, ate a 30,%. 

Conhecedores dos mercados internacio
nais e da cotaQil.o destas series nos anUn
cios das grandes revlstas, nilo ficamos 
surpreendido's, de nenhuma maneira. 0 
que nos impressionou, e muito agrada
velmente, foi 0 ambiente de compreensil.o 
e mutua conflanQa que caracterizou esta 
venda. 

Talvez nem todos os filatelistas sal
bam que, em regra, os grandes cat8.loogos 
internacionals sil.o compUados ate Maio 
do ano que precede 0 que ests. indicado 
nas suas capas. De Maio ate Agosto, 
alem de novidades, podem entrar algu- ' 
mas modificaQoes muito lmportantes, mas 
nas cotaQoes geralmente pouco se muda. 
o filatelista, pois, com 0 cat8.l'Ogo, recebe 
a cota!Oao, e, temos que dizer, geralmente 
bastante conservadora, do mercado de hs. 
sels meses. Ninguem pensa em dar ordens 
de bolsa baseando-se em cotaQoes tao an
tigas, mas ainda hs. bastantes filateUstas 
que acham necessarIo impressionar os 
seus fornecedo,res com os elementos do 

Pe/o 
BARAO FREDERICO DE VILANI 

cat8.logo, que afinal nao representa se
nao 0 mercado em Malo do ano anterior. 
Nestas clrcunstA.ncias, 0 especulador ern 
selos js. sabe que os valores caros, ern 
relaQil.o ao cat8.logo, sil.o os investimentos 
mals a recomendar. 

Perguntamos agora, se 0 fUatelista, 
que, alem de ser amador de coisas belas, 
e, geraimente, muito consclente do seu 
interesse material, ajudado s6 por uma 
lista de cAmbias js. antiquada no dia da 
sua publicaQil.o (os cat8.logos) po de e deve 
aceitar a orientaQil.o do seu fornecedor? 
Podemas responder com a afirmativa, 
por duas razoes multo simples: 0 capi
tal mais importante dum comerciante de 
selos e a confianQa que a sua clientela 
nele tern. :Jfl multo dificil de reconstituir 
este capital, se uma vez for abusivamen
te gasto, e cada comerciante fUatelista 
sabe isto muito bern. A outra razil.o e que 
todos os comerciantes sil.o membros de 
algum clube filatelico, que tern exi~n
cias altas quanto a idoneidade dos seus 
componentes. Neste sentido, a melhor ga
rantia e a filiaQao em uma associaQil.o 
de comerciantes de selos. Quandu, por 
exemplo, fomos admitidos na American 
stamp Dealers Association, Inc. (a 
ASDA, como e universalmente conheci
da), tivemos de assinar 0 segulnte com
promisso. de honra: 

1) De comprar e vender a preQos 
baseados em margern razos.vel, e con
formes iI.s condlQoes do mercado. 

2) De dar informaQoes em materia 
filatelica, a nossa clientela, segundo 0 
melhor das nossas habilidaaes. 

3) De conscientemente nao transa
oionar selos roubados, e nil.o oferecer fal
slficaQoes como selos originais, etc. 

4) De evitar interpretaQoes falsas, e 
nao usar de publicidade desorientado,ra. 

Se acrescentarmos que, antes de ser
mos admitidos, 0 nosso nome foi pubU
cado em tr~s niimeros do Boletim da
quela A:ssociaQil.o, e que Se alguem tivesse 
uma queixa contra n6s, esta devia ser 
examinada, compreendemos quanto , nos 
orgulhamos de ser membros da ASDA 
e dos outros clubes fUateIicos. 
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todos temos telhados de vidrcr-mas, ao 
lnves, oferecer os seus conheciInentos, en
sinamentos que sejam salutares, que 0 
pr6prio Vasconcelos Carvalho, com a sua 
inteligencia e lndependencia, sempre pron
to a dar replica, quando falte a razAo, 
aceitara com mAos ambas. 

Eu voto, pais, pela contlnuaglio do Dr. 
Vasconcelos Carvalho, na presidencia do 
Clube Filatelico de Portugal, ainda que 
salba que tal facto 0 prejudica nos seus 
lnteresses materials, e a.nsia de libertagAo, 
e muitlssfmo mais prejudica as suas acti
vidades e os seus proventos de ilustre 
Advogado. E fago-o por urn ego[smo pr6-
prio de coleccionador CiOBO dos seus se
los, avido de conhecimentos, e que espera 
alcangar mals e melhor. 

Antes, po rem, de votar, fago a todos 
um pedido : Quando for mau, digam que e 
mau; mas, quando for born, haja a cora
gem e a hombridade de dlzer-li: BOM! 

JORGE VIEIRA 

ANO NOVO, 
VIDA NOVA ... 

DEC A LOG 0 PARA OS 
SERVIQOS DOS C. T. T., 

RELATIV AMENTE AS 
NOVAS EMISSoES 

DE SELOS: 

pelo DR. JORGE SANTOS VIEIRA 

1." - Novos selos alusivos a fac
tos hist6ricos, grandes vul
tos, flora e fauna, folclore, 
monumentos, brasoes das 
nobres cidades, etc., etc.; 

2." - bern desenhados; 
3." - bern gravadcs; 
4." - em born papel, e nao abu-

sando do <porcelana); 
5." - bern coloridos; 
6." - bern denteados; 
7." - sem erros; 
8.' - com dizeres relativos aos 

motives; 
9.' - bern cariInbados; 
10'- com flAmulas, e usando be

nitgs cariInbos para 0 I.' dia 
da emissao. 

A GRANDE CAMPANHA 

tendente a aumentar 

a massa associativa do Clube 

PARA QUATRO MI( 
Como anuncmmos no penultimo 

num~o' deste Boletim, esta em nuLr
cha nuLis UnuL campanha em prol do 
aumento da massa associativa do 
nosso Clube, em ordem a atingir-se, 
muito brevemente, 0 numero quatro 
mil dos nossos associados. 
-ral aumento substancial da nos
sa massa associativa servira para 
mostrar ainda mais a for()a e o· pres
tigio do Clube Filat8lico de Portu
gal, e perm~tira niio apooas aumen
tar e melhorar este Boletim, mas 
tambem intoosificar considerdvel
.mente todas as multiplas activido' 
des do nosso Clube. 

Confiamos inteiramente no exito 
da nova campwnha, que t~a, como 
a anterior, inumeros e valiosos pre
mios, of~ecidos por muitos dos nos
sos associados, e por quase tod08 os 
comerciantes filat8licos portugue
ses. No proximo numero dare:mos 
rela()ao desses premios, na certeza 
de que eles serao v~dadeiro incitcv 
mooto para os n08SOS actuais como 
para os novos associados. 

ctuBe IntennaClonat 
ALHAMBRA 

Novo r.pr •• entante para Portugal 
LUis MANUEL BARATA NEVES 

Estrada de Ben!lca, 263-B 
LISBOA N_ 

ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6c1o APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece seles portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
I.' Dla; M8.x1mos e Inte1ros. Pre~rio a 
pedido. 

Grandes e pequenas quantidades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gues, troco por selos para a sua colec
gAo, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3.' -lISBOA 

SA CARVALHO-Heroes Africa, 255, 
LeixOes - Compra e troea. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou lt8.lia, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gennaro - Miano (Napoli) Its.lia. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dlnls 10$, 20$, 
50$, por 20$-BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-JLisboa- (Portes 
reglstades extra). 

Pretendo adquirir os Boletins do Clu
be Ftlatel1eo de Portugal de 1 a 45, por 
trocas de selos noves ou usados do Bra
sU, ou comprados. Ofertas. a Alcides Fi
gueiredo Santiago, Caixa Postai, 26, Fer
nlio, Brasil-Est. de Sao Paulo. Troco se
los das Americas,por selos de motivos 
FLORA E FAUNA. 

COMPRO SELDS Nacionais e estran
geiros, em quantidade. A. B. CUNHA 
Rua Castilho, 15-4.· -Esq.· - LISBOA. 

WANTED Stamps of large size. Send 
100 - 2000 mixed. We send the same 
from Scandinavia. Thr. Linds trom ---= H. 
C. Orstedsvej 7 b - Copenhagen V 
Denmark. 

Desejo manter correspond~ncia para 
permuta de selos com filateUstas amado
res, na base de 1 por 1. Krassine Soares 
Pinheiro - Caixa Postal, 71 - Colatina 
latina - E. Santo - BrasU. 

ECONoMICOS 
Desejo trocas de selos em quantidade 

de 200 a 1.000 (sem valor de catalogo). 
Dou de Portugal e Ultramar. Recebo todo 

' I) mundo. Tambero a ·base dos cat8.logos 
1l'im6es Ferreira e Eladio Santos. Sobres
~ritos e postais mB.x1mos. Manuel Luis 

antana - Rua Dr. Oliveira Salazar -
!A.lvor - Portugal. 

Desejo correspondentes para troca de 
elos nacionais, novos ou usados, em Ca

bo Verde, Guine, India, Macau, Mogam
bique, S. Tome e Principe e TiInor. Roge
rio RomAo, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

CARIMBOS MECANICOS 
;'T COMPRO, a 2$50 eada, sobrescritos 
'com os carimbos n.'· : . 

I - 7, 8, 10, 12, 14 e segs. 
II - 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 

23, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 48, 50, 52, 54 e segs. 

III - 25, 36, 42, 53 e segs. 
VI - 12 e segs. 
E a Esc. 1$00 cada: 
VII - 36, 40, 53, 59, 79, 83, 110, 111, 

112, 115, 120, 121, 124, 130, 132, 133, 
141, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 
158, 162, 166, 171, 175, 182, 183, 184, 188, 
~89, 192, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 
206, 207, 209 e segs. 

Resposta a este Clube, ao n.· 22. 

c ATEN9AO PARA ESTA OPORTU
NIDADE: Desejo trocar selos s6 colec
cionadores residentes nas Provfnclas m
tra.ma.riDas Portuguesaa. Of ere go todos os 
pa.1ses novos e usados, emlssoes recentes 
e antigas. Tambero troco base Yvert. Por 
favor franquear 0 envelope eom muitos 
selos comemoratlvos dlferentes, e enviar 
por via a4irea. Responderei imedlatamen
teo Hans R. Fl'illmann, Caixa Postal, 526 
- Blurnenau - S C - Brasil. 

Desejo trocar selos com filateliBtas 
amadores, em qualquer quantldade, na 
,base de 1X1. 
~ Ant6nlo Luis Avelar Paiva - Av. Ge
ttillo Vargas, 280 - Casa Avelar - Co
latina - E. Santos - Brasil. 

Deseo cambio de series nuevas comple
tas de todo el mundo. Doy doble de su va
IQr, ou sellos usados, eememorativos unl
versales, base cat8.logo Yvert 1958. Nico
IllS Miranda Amparo, 88 - Madrid - Es
panha - S6c1o C. F. P . n.· 2626. 
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Desejo trocas de selos universais me
diante mancolista, base E. Santos, Yvert 

. ou Gibbons - Eng. L. da Cunhl). Gomes 
- Mapu!<a - Goa - India Portuguesa. 

Envie selos do seu pais ou colOnias, e 
recebera igual quantidade do meu. Dr. 
Jose L. Gutierrez ·de Pedro - Navezuelas 
( Caceres) - Espanha. 

Compro selos estrangeiros em quanti
dades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduar
do de Almeida _ Rua S. Bento, 17S-A, 
Telefo,ne .662364, depois das 19,30: 

Solicito c;anje con todo el mundo. Selos 
comunes en contidad, y composiciones de 
25 X 100, 6 mas, de Argentina, por igual 
de cualquier pais. noy novedades y con
memorativos por Colonias, usados. 

Marcelo· o. Dana - Casilla 3230 - CC 
- Buenos Aires. - Rep. Argentina. 

Por 10.000 Fr. Yvert em selos de gran
de formato, novos e usados de Portugal e 
Ultramar, Espanha e ColOnias, todos os 
paises da America (repetidosate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert a minha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACmODI - B. 
P. 117 - Bastia (Corse) Fran!<a. Corres
pond~ncia em franc~s, ingl~, alem~o, es
panhol e portugu~s. 

TODO MUNDO, SIE¥PRE VALE -
Manda 100-200 selos diferentes, recibira 
igual cantidad, pronta respuesta. J. A. 
Carrasco, Carmelo Gil. S-7.", Bilbao (Es
pa.f1a) . 

Ofere!<o series tematicas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
~IMAIS, .\ VIA9.A.O. Desejo receber no
vidades do Ultranlar Portugu~s. Resposta 
imediata aos envios de 200 escudos. Hen
driks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24 
- Novo Redondo - Angola. Colecciona 
PO'rtugal e Ultramar. Procura correspon
dentes das Provincias Ultramarinas. 

I wil Exchange all world stamps Qf 
Sports, air maill and Flowers. Send me 
100/ 200 of your (;ountry, I give you 100/ 
/ 200 of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Agular
c. P. 2685-C--Luanda - Angola - A.O.P. . 

MANBEL SOTO VIEIRO - Av." Ge
neral Sanjurjo, 190-3." - La Coruna (Es
pana). Es. Po. Fr. In. T. N. U. 60. 63. 
64. 65. Contra 3.000 sellas sortidos· (30 
de cada) envio 1.200 francos Yvert 1958, 
sellos modernos. 

Ofere!<o 75 selos todos diferentes, so
mente da Alemanha Oriental e Zona Rus
sa, contra 120 pict6ricos, repetidos, so
brantes, perfeitos, com muitos selos do 
Ultramar Portugu~s, ou cont~ 900 selos 
comuns ema!<ados - Walter B. Kleinert 
- Sollingstrasse 5 - 22." Essen - Ale
manha. 

Contra selos do vosso Pais e. Ultra
mar, dou Italia, Vaticano e S. Marino. 
Sepe Filomena - Piscinola (Napoli) -
Italla. 

Se the interessa 0- desenvolvimento 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO; 

- F AQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

ANO XII N." SO 

CCJhe right man) 
Encontrou 0 Clube Fllatelico de Por

tugal, ~a chamada <hora H:., 0 homem 
que, com a sua intelig~ncia e a sua cul
tura, 0 seu dinamismo e independ~ncia, 
foi capaz de dar-Ihe 0 desenvolvimento a 
9.ue hoje chegou - <The right man, in 
the rigth place:.. 

o clima era, na verdade, propicio ao 
desenvolvimento da filatelia, pols, no ga
lope vertiginoso da vida que passa, muj.· 
tas pessoas, no fim de cada dia, sobretudo 
Se 0 seu labor foi mals intelectual do· que 
fisico, sent em a necessidade de um perio
do de acalmia e descanso, que as deixe 
conciliar 0 sono por forma a que seja re
parador. 

Para temperar esta vertigem, buscam 
uns os estupefacientes, outros refrescam
-se pintando - e 0 caso de Churchill - , 
outros pescam ou ca!<am, consoante a 
epoca, e outros, numa relaxa!<~o de mus
culos e sentidos, aco.Jhem-se ao porto de 
abrigo dos seus selos. 

1i: a estes ultimos, que se interessam, 
como eu, por este <Mundo de bocadinhos 
de papeb, que hoje me dirijo. 

Recordo, e fa!<o-o com saudade, 0 Dr. 
Guilherme Rodrigues, qUe tanto ajudou a 
construir e alicer!<ar 0 Clube; Pinto Ju
nior e muitos outros que, como Dias FeI'
reira, des de a primeira hora the n~o rega
tearam 0 melhor do seu eafor!<o. Mas, e 
sem negar ou desfazer a obra de cada urn, 
que toda foi proficua, - nao posso deixar 
de dlzer que Vasconcelos Carvalho apare
ceu no momento em que 0 Clube mals pre
clsava dele, e que ele nao faltou a con
fian!<a que nele depositamos. Desde logo 0 

Clube subiu de nivel, e com ele a filatelia 
portuguesa. 

E ao falar nesta subida de Divel, nlio 
devo, nem quero, esquecer a contribui!<lio 
prestada fora do Clube por Augusto Mol
der, J. Ell, Alfredo Schick, Mantero e ou
tros mals. Mas 0 certo e qUe Vasconcelos 
Carvalho foi para 0 Cl~be 0 Homem de 
que 0 Clube precisava. 

Foram abertas de par {lm par as por
tas da Imprensa diaria, da imprensa re-
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Ln the right pLace 

I 
Pe/o 

DR. JORGE SANTOS VIEIRA 

gional e da radio, de Po,rtugal continen
tal e ultramarlno, mostrou-se ao publico 
o interesse pelo selo, e 0 seu conheci
mento, quer sumarlo, quer em profun
didade, deu-se expansiio e categoria- ao 
Boletim do Clube, que e hoje.Jlma revista 
filatelica das melha-res de todo 0 mundo, 
receberam-se e recebem-se gentilissima
mente os ilustres filatelistas restrangelros 
que nos vlsitam, organizaram-se e estiio 
em organlza!<ao inW'neras exposi!<oes, co
me!<ou a mostrar-se as Esta!<oes Oficlals 
que estava all urn Senhor qUe come!<ou 
a impor-se ao respelto e considera!<iio, e 
com 0 hablto de ser respeltado ever 
acatada a sua opiniiio, e isto era tudo. 

o Clube Filatel1co de Portugal passor 
de menos de setecentos assoclados, para 
cerca de tr~s mil e quinhentos! Deixou a 
sede numa sala infecta da rua da Palma, 
para urn andar inteiro, confortavel e bern 
mobilado, na avenlda de Almirante Rels! 
E mals de cinquenta sec!<oes fllatelicas da 
Imprensa e da radio, falam constante
mente dos selos e da fllatelia! 

Muitas t~ sldo as campanhas lan!<a
das sob a egide do Clube, nas quais 
se vI! 0 dedo, 0 <savoir falre:. de quem 
rege os seus destinos. E os escritos de 
Vasconcelos Carvalho, a quem tantas pe
dras tl!m sldo atiradas, quase sempre por 
quem mais Ihe deve, sobretudo em ami
zade e consldera!<iio, - mesmo quando s~o 
de agradecimento por qualquer oferta, 0 
que para multos tern sido 0 seu calcanhar 
de Aquiles ... - sao sempre frutuosos, pois 
levam ao conhecimento da quase totalida
de do publico 0 que s6 era conhecido de al
guns ... ou n~o era conhecido de qualquer. 

Penso que a obra de Vasconcelos Car
valho, ja notavel e frutuosa, ainda ha-de 
dar ma.iores e melhores frutoB, e que aque
lea que Se julgam senhores da Sabedoria 
das Na!<oes e atrevida IgnorAncia dos In
cipientes, nlio devem mals atirar pedras-
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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaqulm Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal- M. M. Lourengo 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S. TOM:m - Henrlque Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - DHi - Anibal Ribas Lopes 
Praga. 

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

U. S. A . -Manuel L . Gouveia - 5436, 
14 th Avenue- Sacramento 20 - Ca
llf6rnla. 
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PAGAREMOS BONS PRE<::OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos a maior casa fi/atelica da America, estamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as 
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmente interessados 
em comprar: 

• SILOS 1M sERIES I De valor baixo e medlo. Completas ou 
Incomplet>l.s, novas ou usadus. 

• SELOS ISOLADOS: Vllrledades baratas e atractivas. 
• PACOTES I Feltos cuIJados"ment~. com selos perfeitos. 

• GRAHDES QUAHTIDADES E RESoTOS DE .sTOCkS .. de todol! os g~llerOJ. 
• MISTURA (100 QUILO) sobre pape\. 
• PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE RETALHO, t .. mb~m de3ejamos comprar quanUdades 

mals peqllenas d e se)o$ em s~rles, de pl'e~o medlo e muls eleva do. 
itiWII: . Oueir'J mandar-nos a sua lista de olerfas, que merecera a nossa pron' 
~ fa e cuidadosa afen~ao. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa nova Iista de comprall 
.Os melhore~ preeos por selos dos Estados Unldos e Canad!!. • . 

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICA NO: 

H. E. HARRIS & C. o 

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

R£STAURAN T E VERA CRUZ 

1£. 

VERA CRUZ 
Av. da Liberdade, 12-1.0 

Telef. 23301 LISBOA 
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SOBRESCRITO COM UM DOS MAIS ANTIGOS E' RAROS CARIMBOS POSTAIS DE MACAU 
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