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PAGAREMOS
S~RIES -

ISOLADOS -

PRE~OS

BONS

POR
MISTURAS -

•

PACOTES -

AO QUILO

Como somos II maior clIsa filllteliclI dll America, estamos constllntemente a comprar grandes quantidades de splos de todas liS
partes do mundo. Actua !mente, estllmos Pllrticularmente interessados
em comprllr:
•

•
•
•

sERIES: De valor baixo e medlo. Completas ou
incompletas, novas ou usadas.

SELOS EM

• SELOS ISOLADOS: Varledades baratas e atractlvas.
• PACOTE5: Feltos culJadosamente, com selos perfeltos.
GRAN DES QUANTIDADE5 E RESTOS DE «STOC:tS» de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA
NOSSO NEG6CIO DE RETALHO. t&.mb~m de .. ejamos comprar quantldades

a

mals pequenas de ados em

s~ries,

de

pre~o

medlo e mal,; eleva do.

Dueir., man dar-nos a sua Iista de ofertas. que merecera a nossa pronta e cuidadosa aten~ao.
A

GRATIS

PEDIDOI

A

nossa

nova

Iisia

de

compras:

.Os melhores preGos por selos dos Estados Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO

H.

HARRIS

£.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

&

C.o

II

Telegramas: HARRISCO BOSTON

ESCRITORIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL· BRANCO & FILHO L.DA
APARTADO N.D 44
A SESSAO DE ENCERRAMENTO DO I SA LAO DE FILATELIA E NUMISMATICA EM SETOBAL.
Ver notlcios e ortigos no interior.

Viana do Castelo - (Portugal)
End. Tel. «REPREFILA

»

Te/ef. 2020 (P. B. X)
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«The British Philatelic Ass., Ltd ... - LONDON
«American Philatelic Society" - U. S. A.
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100. LEILXO DO JUBILEU
0

Revlsta mensal enviada a tod08 08 s6cl08 do Clube Fllatelleo de Portugal
OISPENSAOA DE CENSURA

CLlJBE

FILATEIJICO DE PORTUGAL

HAMBURGO

OUTUBRO DE 1958

Para este lellao, estamos a receber rarldades de t "do 0 mundo, colecc;oes especializadas
e geraiS, etc ...
A n j comissao e somente de 15 '}'o

o

FlliADO NA FEOERA<;:AO PORTUGUESA DE FlLATELIA (F. P. F.)

CLU BE DE COLECCION ADORES PARA COLECCION ADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA - Tal. 54936
CORRESPONOENCIA: APARTAOO 869 - L1SBOA - PORTUGAL

Os nf catalogos sao bern conhecldos em todo
o mundo, e circulam por toda a parte. Podemos.
por Isto. garantlr os melhores resultad ~ s .
Os prec;olS llmltes sao fixados segundo acordo mutuo.

EXPEOIENTE- Terc;es " SlIdes-f"ires, des 21 As 24 horlls. " Shbedos, des 16 A. 20 ,",ores

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO

Somos tambem compradores de rarldades de to do
mas somente de primeira categoria.

Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Prov(nclas Ultramarlnas
Efectivos . ........
Juniores ..... _....

0

mundo. colecc;oes especiais.

Pagamento livre para todos os paIses do. mundo.

60$00, por ano l
30$00, por ana fOU equlvalente em moeda local

8rasU ....... _...................... Cr. $30, por ano

EDGAR MOHRMANN

LISBOA - Efectivos...... 10$00, por mes; Junlores...... 2$50, por mes
PAGAMENTO AOIANTAOO, POR CHEQUE, VALE, OINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

LEILOEIRO

HAMBURG 1 SPEERSORT 6, Tele;phones: 32 65 28 and 33 67 28

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. Lourenc;o
de Gouveia - Rua das Dlficuldades.
28-30.
S . TOM1l - Henrique Vidal de L . A. Corte Real.

TIMOR - Dill - Anibal Ribas Lopes
Prac;a.
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - Sacramento 20 - CaIIf6rnla.

AUTORIZADO

Endere<;o Telegrafico: EDMORO

CATEGORIZADA FIRMA LEILOEIRA NO CONTINENTE

II

EUROPEU. DE RE'PUTAQXO MUNDIAL
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Dou selos do Brasil, por comemoratlvos, aereos e co16oias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Bra:sU.

I w1sha seric,us stamps exchange of
the Most Beautiful unused sets. Gine Used
or unused Roma.nia and East Europa
(Russia). BaSe Catalogo Yvel1t. Pleruse
send F iirSot. I R eply immediately. Costea
Dumitru - Str. Puskin Nr. 10 - Sibiu
Roumanie.
Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!<ao 10$, 20$, D. Din1s 10$, 20$,
5U$, por 20$- BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-Lisboa-(Portes
registados extra).

€mlssao COm€mORatlva
bos S€xtOS conqR€SSOS
mt€RnaCIOnalS b€ m€blcma
tRopical € b€ paluOlsmo
A escolha de Lisboa para a realiza!<1lo
dos Sextos Congressos lnternacic.nais de
Medicina Tropical e de Paludismo, constituiu uma homenagem a Portugal, pelo
muito. que ellltre n6s ja se fez nesses campos cientificos. Aos' Congressos, que t~m
o patrocinio do. Governo Portugu~, &lsistirao dezenas de delegados de mats de
cinquenta paises. SimultAneamente, sera
inaugurado 0, .nOVo edifIcio do Instituto de
Medicina Tropical, que fIca ·send!> urn dos
prlmeiros do Mund!>.
Os selos, de que acima se reprrduz
urn, em escala de 1,5 mai~r, foram desenhados pelo Pmtor Alvaro Duar.te de AImejda, e neles se representa a fachada
do novo IlllSititUto, e 0 emblema dos Congressos.
Foram impressos na Casa da Moeda,
a off-set, t~m as dimensoes de 35x25mm,
c ::-..mpreendendo a serrilha com 0 dent. 13.
o pla.no de amissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 8.000.000
2$50 tiragem de 2.000.000
Foi marcada a dBita de 4 de Setembro
para 0 1.. dia de cilrcula!<1lo da nova emissao, tendo side criado urn carimbo para
ser aposto, quando pedido, .nas correspond~ncillS entradas Bite ao· dia acima indicado, e sendo vend!Jdos sobre9Cli.tos esoeciais alusivos ao acontecimento filatelico.

ATENQAO, desejo correspondentes em
todo 0 mundo, para trocas de selos novelS
ou usado-s, base Yvert illtimo, ou 1x1, repetidos ate 10. Minimo por carta 1000 frs.
ou 100 s elos. E scr eva-me para maiores
detalhes. <Resposta imedliata:.. DesejD
especialmente selos de M6naco, Sao MSJrlnho, Hungria e confeccionados pels
c:Courvoisien .
c:Ultramar Po1'tugu~s > .
c:VALORES BAIXOS iDE CADA S~RI~:.
- Eduardo Schmidt - C. Postal, 21 Itajai - Santa Catarina - Brasil.
Prof. Carlos Santos PIlIlheirD - Rua
Corc.alel Leitiio, 3 - Apt.· 202 - Irajai
- RiD de Janeiro - DF - Bra.sll. Selos
novos, folha inteira - ilVIotlivos: Desportlvos, Flores, Relig!ao, iMedicina e Enf ermagem. (S6 colecciono, em folhas inteiras, estes motivos).
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AGOSTO DE 1958

Constituiu notavel exito 0 I Salao
de Filatelia e Numismatica em
Depois do exito, estrondoso da «1."
Exposi!<ao Filatelica na Uoiao de Gremi03 de L'Jjlstas de Lisboa:., a cuja repOl1tagcm ded!camos 0 penilltimo nWllerIJ
desta re'v1s.ta, e com intelra justi!<a e vivlssimo prazer que, ja hoje, dedicamos
este niimero aD <l SaJao de FilateUa e
Numismatica em Setu1baJ>, que constltul
/lxi.to iguaJmente nDtavel, e sDb muitos
a spectos.
[)esde a primeira hora que 00 Clube Filatelico de Portugal prestou 0 melhor da
SUa colabora!<8.0 aos organizadDres da exposi~ao de Setubal. Se a recDrdamDS aqui
e nao apenas para mostrar aos nosscs

associados como e que continuam actuandD 005 corpos directivos. do nosso clube,
em prol da expansao e da presUgio da
Fllatella, - mas, princlpalmente, para
garantirmos que prestaremos igual cOolabora!<8.o, ou maior, se nos for pedida, P.
nos for possivel, a todas as, exposi!<oes
fLlatellcas que venham a realizar-se nu
nDSSO pais.

Cambia sellos con tOdDS paises·. Contesta en s eguida Corr. Anglais, Frances
e Espanol - Sei'i.orilta Genesia Stellato Via Paoli 103-2.° - LivDrno - (ltalia) .

MOEDAS
Coleccionador medio compra e
trDca moedas portuguesas ( continente, ultramar e Brasil co16nJa) em cobre e prata. TamMm
aceita moedas, dando selos no
mesmD vaUor, segundo mancolista.
CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO

R. de S. Mar¢. 5-S.o-Dt.o
LISBOA

NuCLEO FILATELICO DE
ANGRA DO HEROISMO
ANORA DO HEROISMO

AQORES

J

Um /lspecto gerol do exposi~ao

2

ANDNCIOS

BOLETIM DO CLUBE FILATI:L1CO DE PORTUGAL

pectlva comh:sao organizad:>ra, srs. dr.
Eduardo da Costa Albarran, dr. Jose
Marques, da Costa, dr. Eduardo Perdigao,
Manuel Pacheco C. W engorovius, Raul
Dias Qulntas, Joao Santana, Domingos
Flo,r!ndo' e Carlcs Junquelro Neto.
Na ausencia do sr . Governador Civil
de Setubal, ii Ultima hora impossibilitado
de comparecer, pl'ocedeu ii inaugura!;ao,
cortando a fita s-imb6lica, com as cores
da cidade, 0 sr. major iMagalhiies. Mexia,
presidente da Camara iMunicipal de Setubal, que seguidamente visitou a exposleao. acumpd.Uhado, e eJucidado oclo sr.
d,·. Vasconcelos Carv8Jlho e membros da
comissao organizadora.
Entre outros, estavam tambem presentes Ob srs. coronel Seql).eira Rocha, tenente-coronel Augusto de Carvalho, 0 CI,·
pitao do Porto de Setubal,
Vigario G2'

°

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente India; Envelopes do
1.· Dia; MAxlmoB e Inteiros. Pre..ari·o a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colee"iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, BO· 3.· -

L1SBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
(;'randes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.

ECONOMICOS
Desejo trocas de selos universals mediante mancolista, base E. Santos, Yvert
ou Gibbons - Eng. L. da Cunha Gomes
- Mapu!;8. - Goa - India Portuguesa.
P ·a rticipo a todos os Ex.mos Clientes e
AmigoS que suspendo todo 0 movimento
de compra e troca de selos, durante os
meses de Ju[ho, Agosto e ·S etembro.
Eduardo de Almelda-Rua de S. Bento, 178-A-L!sboa~PortugBJI-Tel. 662364 .
HANS KELM, de Seelze - Hanover - Alemanha, deseja trocar selos
com fllateUstas amadores de Portugal,
lnteressam-lhe especlalmente selos de Por_
tugal, principalmente selos anteriores a
1914, e desse ano ate 1939

Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou ItaIla, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gennaro - Miano (NapOli) Italia.
Pago b"m. t'urtugal
e Ultrllmar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.

SELOS
Grande «strock» de selos naclonws e estrangeiros, a. PJ'e!lOs
especla.ls.
Series completas de «Motivos
Desportivos».
Ma.terial fUatelico da. melhor
qualldade.

o

sr. Dr. Vll sconcelos Ca rva lho llcompllnhando
o sr. Major Magalhae s Mexia , e entrada na
Exposi.. ao.

E quer em patrocLnlo, enslnamentos,
sugestoes, propaganda, premio.s" presen·
gas, etc. - quer dedicando urn nUrnero
deste boletim a cada uma das exposigoes
filaotelicas que 0 mel'ega.

Pe!;a a Revista FilateIica, que
Ihe enviaremos gratuitamente

A INAUGURAQAO
A inauguragao do cI Salao de Fllate·
11a e Numi's matica em Setubab realizou-se com a presenga das autoridades cl·
vis, militares e religiosaos de Setubal, no
passado dia 20 de Julho, no salao nobre
da Camara Municipal de Setubal.
Presentes, pelo Clube Filatelico de
Portugal, os srs.dr. Vasconcelos Carvalho
e tenente-coronel Cardoso S8ilgado, respectlvamente presidente e vice-pres!dente
da Dlrecgao.
Presentes todos cs membros da res·

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

I

Vendo artlgos e modemos Bons descon·
tos. Llsta pre COS
GRATIS

Ferreira da. Silva - Pra!;a do MUnicipio,
32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
Desejo correspond·entes em C. Verde,
Gulne, S . Tome, India., Macau e Timor,
para troca de novidades ou de selos usados em quantidades. J. PRATAS - C. P.
237 - Carmona - Angola.
Contra selos do vosso Pais e Ultramar, dou ItaIla, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - Pisclnola (Napoli) ltalia.
Por selos novos e usados, FAUNA,
FLORES do mtramar Portugu/ls (repetidos ate 50) dou S vezes 0 valor it mlnha
escolha, por series completas, 5 vezes 0
valor it mlnha. escolha.. Base Yvert. Resposta imediata Mazzachiod - B.P. 117Bastia ( Corse) Fran!;a. Correspondencla
em franc~, ingles, alema.o, espanhol e
portugu/ls.

(antiga Rua do Amparo)

o

Presidente do C lube Fi latelico de Portugal
explicando ao sr. Pres id e nte da CSmara Municipal de Setubal um d os q Ulldros expostos.

Telef. 868666 -

LISBOA

Contra 250-500 selos de Portugal e Ultramar, dou igual quantidade de Italia,
Vaticanoe Sao Marino - Mainolfi Lucio
- Miano (Napoli) Italia.

?J{e/orm([ . monelaria na 3 ndia
(Contin~

do ntunero anterior)

§ unic:>. Exceptuam-se da adualiza"ao
de que trata este arUgo os va:laTes sela dose as f6nnulas de franqula, em rela"aD aos quaJis 0 Estado da India pmvidencia.ra. de fonna a est8Jbelecer, para vigOTar a rpartlT de 1 de JaneirD de 1959,
urn novo esca:lonamento de va:lo·r es em
conformldade com a nova moeda.
Art. 12." Todas as transac"Oes, contratos e opera"oes cDmerctais de qualquer
natureza feims entre 51 pelos bancos e
casas bancarias au de credlto, entre este::o
e pa.I1t1~culares, entre rparticulares ou entre
esta"oes oficiais e qualquer daquelas entldades, e que Uverem sldo ajustados em
rupias do Estado da India, serao conver tldD5 e liquid ados na nova moeda, adoptando-se para a conversao a rela"ao estabelect:da no' artigo 5 ."
§ (mica. Para a liquida"ao daiS transac"oes, cOilltratos e opera"oes comerciais
de qua:lquer n8Jtureza aj1,lStadas em outru moedas,arplicar·se-Ao as disposl"oes
gerais vigentes, e em especial as dos a rt!l:go's 724.· a 727." do C6digo Civil.
Art. 13.· Na Direc"ao dOiS Sel'vi!lO~ de
Fazenda e Contabilidade do Estado da
India sera 'a berta uma conta de opera"oes
de tesourari:a, sob a epigTafe «Refonna
monetaria>, pela qual serao satisfeltos todos as encargo,s resultantes do custo, fretes, despoohos, seguros e mais despesas
efectuadas com a 'a maeda¢o; do valor
da recolrha de moeda da respons8Jbillidade
dO' EstadD, de conformldade coon a clausula 44." do contrato' entre 0 Estado e a
Banco Nadonall Ultramarino; das despesas com a sobretaxa!;ao de valoores selados e com a prlmeira em1ssAo destes nas
nova'S taxas.
§ 1.0 Constituira recei'ta da conta a
que Se l'efere 0 COIllo deste artigo:
a) 0 contravalor em notas entreguc
pelo, Banco Naclianal Ultramariillo em pa·
gamento da nova moeda divisionaria qu _
Ihe for entregue nos termos da cl'ausula.
43 ." do seu contrato com 0 Esta<lo;
b) 0 lucro eventual da emissao de
moeda divisianarla;
e) 0 lucro eventua:l proveniente da
recoliha das not8Js do actual SilStema monetaria.
§ 2.· 0 encerramento da conta de que
trata 0 corp()l deste artigo far-se-a ou pela

abertura de credlto bastante para solver
0' excess:> de despesa que a mesma venha
a acusa.r, O'U pela enbrega coma receita do
Esta1io - «LuerO's. de amoeda!;ao> - dO'
excesso de receita, iha.venda-o.
AI"t. 14.0 Todos os elementos de receita que no ano de 1958 Se processarem
para produz,irem efeilt os no a:no de 1959
deverlio ja 's er expresses em escudos. A
mesma regra seguir8.0 as traba:lhos pr(lp8Jrat6riO's dos or"amentos e t8JbellaS (lc
de.spesa do Estado e mais organJl.smos aficiais .
Art. 15." Em .rela"ao as receobeda.rias
de Fazenda e O'utros departamentos publicos oude existam cOillhecimentos de receita virtual expressos na actual moeda que
transttem para 0' ana seguinte, sera prO'dU7!;1io em 31 de Dez,embro de 1958 documento de crMito bastante para a sua
anula"ao, fazendo-se debito dos mesmos
c onhecimentos em 1 de JaneirO' de 1959 na
nova maeda.
A~. 16. FIca 0 Govel'lJlo-Geral dO' Elltado da India autorlzado a fixar 0 prazo
durante 0 quaJ se procedera. a recolha e
troca de moeda divisiona~ no banco
emissor, 0 qual podera ser dlferente, confa.nne os 1iistritos.
PubUque-se e cumpra-se como nele se
contern.
Pa"os do Gov·e rno da Republica, 16 de
Junho 1ie 1958. - FRANCISCO IDGINO
CRAVEIRO LOPES - Antonio de Oli·
vclxa Salazar - Raul Jorge Rodrigues
Ventura.
Para ser publicado no Boletim Ofieial
do Estado da Indla. - R. Ventura.

BOLETIM

DO CLUIIE

FILAT~LlCO

ral da Vara, reverendo padre David Lopes Palxl!.o, 0' provedor da Santa Casa aa
Miseric6rdia, ST. eng. .Teao Botelho Moniz
Borba, 0 direc.tor da Escola Industrial e
Co-mercial, sr. eng. Annando de Medeiros,
e muitos, professores, advo'g ados, medicos, oficiais dO' Exercito, jornal1stas, etc.,
alem de quase todos os exposito'res.

OS EXPOSITORES DA CLASSE
DE HONRA
Na classe de Honra, destacavam-se as
participa"oes dO's srs. Prof. Douter Car-

DE PORTUGAL

3

bos em selos). Isto quanto a filatelia. Em
numismatica, a casa Aime!da, Basto 8r
Piombino (maedas e medalhas nacionais
em ouro, prata e cobre). Toaas estes ex'
rpositores da Classe de Honra, c C'tIlvidados,
receberam belas medalhas de veI1Illei1.

OS EXPOSITQRES DA~ CLASSES DE COMPETIQAO
Resumidamente, referimos todcs os
expo.sitores das classes de compeU"ao, I>
pela ordem das medalhas conferidas pel!>
Juri, constituldo pelos srs. dr. A. J. de

0

o
SERVIC;O DE OLTIMAS NOVIDADES

de todo

0

mundo

Grande stock de Purtugal. Ultra ·
mar, Desportlvos, Fauna, Flora, etc.
A venda 0 CITALO 60 HERT 1959
[8161DgO S. PaRelra 1959 } 21$50

..

L Saolas 1959

(PrelWo dos edltores)

COIMBRA FILATELICA
Rua da Sofia 23-1.· - Telef. 24334
COIMBRA - PORTUGAL

Presidente do C am/l ra Mun ic' p/l l d e Setu b/ll, 0 Presidente do Clube Filotelico de Portugo l
e os me mbros do Comissiio Org/lnizodoro

105 Tr1nciio (25 rs. de D. Luis, fita curva) ,
dr. A. J de VasconcelO's Carvalho (colec"ao completa de Israel, somente n "vos,
quase todos com bandeletes, unidades e
quadras, com erros e nuances); eng.
Eduardo Cohen (colec"ao especi8Jlizada de
selos rC'm-enos das emissoes litogrMicas de
1866-1871. folhas e me1as folhas, papets.
erros de denteado, etc., etc.); capitii.~ Sid6nio Paes (ensaios e prO'vas de selos de
Portugal e Ultramar); eng. A . Santos
Furtado (postais maxlmos de portos rna. ritimos e fluvials c!.) mundo inteiro) ;
e C. J. Chambers (tVariedades de carim-

Vasconcelas Carvalho, eng. J. Ferraro
Vaz, eng. Paulo Augusto Ferreira de Lemos, Henrique Mantero e eng. Ant6nio
dos Santos FurtadO'.
FlLATELIA: Medalha de vermellI, com
do juri, de.s!gnado 1.0 premlo
dO' Salao, Rui Filipe Pinto; medalba. de
vermeil, Francisco HO'rta Raposo; medalhas de prata, Carlos Junqueiro Neto, Doming- s Florindo, dr. Eduardo d!l. CQsta
Albarran, JoaO' Capela Bolina, Jorge Gon"alves Ribeiro Borralha e Martinho, Pereira; medalhas de cobre, Ant6nIa Borges
felici~oes

ultima

OS LEILOES DE SELOS

€XPOS1<;!O

hORa

~Ilat€tlca

DE SHANAHAN'S
SAO DIFERENTESf

110 BaRR€IRO

OS MAIORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO

ESTA DEFINITIVAMENTE ASSENTE A INAUGURAQAO, EM

realizam-se em cad a quinzena, ofarecendo es meis femosas colacc;oes da quelquer pels, a outros lotes de garel
egredo: - grandas a paquanos Iotas, salos reros e sobrascritos, colecc;oes por perses e colecc;oes gereis, vendas
por grosso, etc. Cerca de 1.000 lotes velando eproximedemente 4.000.000 de escudos, e as vezes meis, ofarecidos em cede venda, 600 e 700 reproduzidos em ceda
cet610go.

25 DE OUTUBRO PR6XIMO, DA 1.a EXPOSIQAO FILA'ItELICA DO
DISTRITO DE SETUBAL, NO BARREIRO, A QUAL CONTA COM 0
PATROCfNIO DO SR. G0VERNADOR CIVIL DE SETuBAL, DA CAMARA MUNI0IPAL DO BARREIRO E DO CLUBE FILATELICO DE

ABSOlUTA GARANTIA PARA 0 COMPRADOR

PORTUGAL.

1- Depois do ecordo da vende: Se Ihe egrede 0 lote,
fica com ele, Se nao Ihe agrade, devolve.

2 - Absolute gerentie de eutanticidada, sam limita de
tam po, dos salos reproduzidos.

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

3;- Saguro contre prejufzos, gerantindo e revenda, e
uma garantia para um emprestimo, ,0 maior progresso em filatelia depois do penny nagro».

OS SEGUINTES ESQUEMAS, ONICOS:
I-

Ganha com os salos sem riscos.

2-

Pleno da dupla garantie, qua 0 toma apto a receber
os selos meis beratos, e, em cartes circunstancias,
masmo da grac;e o

3-

Plano das colacc;oas ascolhidas, etc.

DE

JOS£ G. GONZALEZ, sue.BA
iRUA DAS ANTAS - VALENQA
(PORTUGAL)

Obtenha no nosso catlilogo uma \ista gratuita

~I- 39, Upper Great George's Street I~
~

Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda

Telefone n.O 10 - V ALE N <; A

Endera«;o telegrcSfico: LUSITANA

J.

~~~~~~~~~~~~

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral
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Ministerio das Comunicayoes
Dlrecgao dos Servigos lndustrtats
PORTARIA N.D 16.816
8 de Agosto 'de 1'158

Manda <:rlar e par em clrculagao,
cumulativamente com as que esUio em

de Br!.to, dr. Carlos Jose da Cruz e Franga, Carlos Piteira, Carlos, Ramos Moniz,

Henrlque Nunes Garcia, Jcao Ferreira da
Costa, Jorge Carlos (]odinho, Jose Joaquim Cabrlta e Jose de Matos Serras.

vigor, uma serle de selos posta.!s comemorativos dos VI CWlgre!:'sc>s Inrternacionals de iMedicina Tropical e de Paludismo,
Lisboa 1958 com as dimensoes de 34,5x
x25,4rr:m., d~nteado 13 112. nas taxas, cores
e quantidades seguintes.:
1$00 - Cor verde-seeo e base
castanho-olaro ............ 8.00(}.000
2$50 - Cor azul e base cinzento-turquesa ............... 2.000.000

NUMISMATICA: Medalha de vennel1,
com fellci~oes do JurI, designado 1."
premio dO' Salao, dr. Eduardo Perdigao;
medalha de vermeil, Jorge Gongalves RIbeiro Borralho; medalhas de pram, Raul
Dlas Quintas, Rul F1Iipe Pinto, Idaleci'J
da Conceigao Gomes, dr. Jose Marques
da Costa e dr. Al<varo iM:atos; medalhas
de cobre, Cafe Modemo, Francisco Henrique de Jesus, capUAo Jose ALves de CarvaLho Fernandes, Ant6nio Francisco Teixeira e Eduaxdo Fernando iMonteiro·.

Minisi€rio' do Ultramar

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JEAN LEMARIlil - 12 Rue de ~a Promenade - Asnieres (Seine - Fran!<a.
VICENTE PERIS - Mancheta Sanchez - C. iMtro. Gaztambie, 5 _ Alicante
-Espanha.
F. KRY'SICKI -Domorszowska 39 - Kielce ~ Pol6nla.
GNULAM MUSTAFA R. SHAIHKC/o M. O. Sessions Count. - -Dadu (West
Pakistan).
HENRI ARTIGUES, fils. - R. Sainte
Victoire, 19 Marselha - Franga.
ELIO BARBONAGLIS - Via G. Pratt, 2 - Vercelli - ItB.lia.
YNGVAR MEJLAND- Terrasseveien,
4 - Bryn/ Oslo - Noruega.
ET'DOR.:E VOT'DERO Via:le Gar·
bierl 4 C. - Genova - Alobaro - ItAlia.
JULIO ALEGRE SANCHEZ-Cj Pablo Melendez, 9-10. 0 - Valencia- 'Espanha.
Estes enderegos sao indicados sem
compromlsso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thlss addresses are given withouth
engagement nor responsabillty our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabUite de notre part.

Direcgao Geral de Obras Ptlblicas e Comunica!<oes - SeI'VlgOo de Valores Postals
PORTARIA N.· 16.884

q

OUTRAS DECIS6ES DO JURI

de Agosto de 1'158

o Juri referldo, na respectlva acta,
congratulou-se, multo expre!!sivament~ ,
pelo ~xito da exposi!lao, saudou 0 sr. Governador Civil e a CA.mara Municipal de
Settibal, pelo alto e entuslastlco patroc1nio· que Ihe de ram, e saudou, flnalmente, a comissao organizadora, pelo valioso
trabalho reallzado.

Manda retirar da c!irculagao e recolher ate ao dia 31 de Agosto do corrente
ano os selo's ipO'stais de emissao posta a
circular nas pro.vinclas de Angola e Mo<gambique pela Portarla n.O 12.742, de 23
de Feverelro de 1949 OIS quais delxarao de
ter validade a partir' do dla 1 do pr6ximo
mes de Setembro.

SESSAO SOLENE DE
ENCERRAMENTO
A 'sessao solene de encerramento fol
presidlda pelo Governador Civil de Settibal, sr. dr. Miguel Bastos, secretariado
pelos srs. major MagalhA.e.s Mexia, presidente da CA.mara Municipal de Settibal,
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do ClUlbe Filateuco de Portugal, capitao Sid6nio Paes e dr. Eduardo da Costa Allbarran, presidente da comissao organizadora.
A abrlr, 0 sr. dr. Pedro Batalha Reis
proferlu a brllhantfssima palestra que,
com 0 devido destaque, adiante publicamos na integra.
Seguidamente, o s srs. dr. Miguel Bastos, major Magalhaes Mexia e dr. Vasconcelos Carvalho, procederam a entrega
das medalhas e de algumas dezenas, de
outros premios particulares, entre Os
quais os do Clube Filatelico de Portugal,
para todos os expositores.
A encerrar a sessao, 0 illl.9tre Governador Clvil, sr. dr. Miguel Bastos, saudoi.l
os expositores e os organizadores da exposiga'J, e proferlu brllhantissimas conslderagoes sobre a utllidade cultural, econ6mtca e moral ;do colecC.onamento d03

N. da R. - A emissao II que se refers estll
portllrio e oquela que 0 CIlt610go EI6dio Sllntos clllssificll como de corre 'o Ilereo, e 0 Simoes
Ferreirll como pertencendo 110 c-orreio normll i.

Cat6logos Zumstein

'.

Em princip.i os de Setembro, serao publicados pelas edigoes
Zumstein os tres novos catMogo.o;
para 0 ano de 1959, esperados impacieatemente pelos ceolecclonadores:
l)-Catlilogol Zumstein de Selos,
Europa, 1959
2)-Catlilogo Especial Zumstein,
Sui!;8./Llechtensteln, 1959.
8)-CaWogo Zumestein, Sui!;80/
/Liechtensteln 1959.

ZUMSTEIN & C.
Marktgasse, 50 -

Berne -

O

Sui!;&

o

5

interesse mllnifestlldo pelo publico
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Outro especto dos visitentes

selos e das moedas, quer como fonte de
ensinamentos, quer como acumulaltB.o de
riqueza, quer, principalmente, como cont!licto e estreltamento entre 05 homens de
boa vonotade. Uma calorosa salva de palmas premiou 0 excelente lmproiV!so do sr.
dr. Miguel Bastos.

NOTAS SOLTAS
No dia da inauguralt8.o', 0 distlnto filatelista e importante industrial setubalense sr. Manuel Pacheco C. Wengor:>vius,
trouxe a Lisboa, de autom6vel, 0 presidenote do nosao Clube, sr. dr. Vasconce-

los Carvalho; e, na: tarde do encerramento, 0 Uustre Govern.ador Civil de Setubal,

sr. dr. Miguel Bastos, mandau traz~-lo
no seu autom6vel. Gentllezas pelas quais
aqui lhes expressamos os nossos melhores
agradecimentos.
- No, !l'ecinto da exposilt8.o, funcionou
urn posto dos Correios, no qual era usado
o carimbo comemoratlvo desta exposilt8.o-.
- 0 Clube FHatelico de Portugal edi·
tau urn sobre.scrito especial, com 0 carlm-bo comemorativo desta exposilt8.o. Os pcucos exemplares que restam podem ser alnda requisitados na seoretarla do nosso
Clube.

A sessoo de encerremento do I 50 100 de Filotelio e Num ism Mico em 5etubo l

Po, IFr, T. N. 60. 1. 2. 21. 24. 93 .
para 1 . 2.
3257- J08.0 iManuel Nunes Cavaco - Rua
CAndido d~s Rei::, 69 - Vila Real
de Santo Ant6nb (P) Po, Fr,
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 3 . 90. 94.
3258--Titina Manuel Gomes Simplicio Rua Alexandre Herculano - Caldas da Rainha - (P) Po, Fr, T. N.
U. 60. 3 .
3259-Jose Manuel Gomes Henriques
Neto - Av. General Roltadas, 167_2." - LLsboa (P) Po, Fr, In,
AI, T . .c. N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
3260- Eduardo Augusto Martins T. de
Meneses - Servilto de Inventario
- Hospital de Santa Marla - Lis,b oa - (P) Po, Fr, T. C. V. N. U .
60. 1. 2. 3. 94.

ACORES
3249- Joao Alvaro Leonardo Correia da
Cunha - Villa da C!IJlheta - llha
de S . Jo'!'ge - (P) Po, Fr, E', T.
N . U . 60. 1. 2. 19. e depend~ncias
93. 101.

ANGOLA
3248--Padre iManuel Alves Braga - Missao Ca..t6lica do Cuche - Serpa
Pinto (M) Po, Es, Fr. Recebe
tambem em In, AI. It. T. V . N. U .
60. Portugal e Angola e series novas de qualquer sitio, de interesse
c~mo, desportciS, haglografia, aves,
insectos, et<:. de 90. 93. 94.
3262-Manuel Augusto da Co£ta MansoCa1xa Postal, 231 - Lobito - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. Flores de todo
o Mundo . 93 .

MOQAMBIQUE
3241- Jo8.0 Ant6nio. Men e s e s - Rua
Edu!li!l'do. Costa, 15-A - LOlllrenlto
Mrurques - (P/ iM) Po, Recebe correspond~cia em Es. Fr. In. T . N.
U . 60. 1. 2. 93.
3261- Benjamim Gonltalves GouveiaPebane- (Pl M) Po, Fr. Es. Comp o
In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 92 . 3.
94. D. C.

BRASIL
3267- Major Vinitlus de Campos Veras 17.' C. R. Fode Sao Pedro Salvado'!' - Bahia - T. N. U. 60. 3. Tematicos,.

3268- Luis Nelson Gonltalves de Oliveira
- R. Cel! Joaquim da Cunha, 546
- Tanabi - (M) Po, T. U . 60. 3.

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN
2355- lsrubel Portillo- Perez Galdos, 5 Valencla~ (M) FT, Es, In, Compr.
Po, T. N. U. 1. 3 . 61. 63. 62-50/ 100
No envio primero.
324~Manuel Perez Marti Calle Cuetos n." 4 - Osuna - (Sevilha) Po, Es, Fr, T. N . U. 60. 3. 9p.

AFRICA DO SUL-AFRIQUE DU
SUL - SOUTH AFRICA
3036- Marcus Cohen - Hawthorne Priv.
45 Olivia Road Berea - Jc,hannesburg - Transvaal - Ho, In, AI,
~r, T. N. U. 60. 3. 90. 92.

FINLANDIA - FINLANDE FINLAND
3266- Erkki iManS'ikka - Rue Raastuvanka:tu 55 - Vaasa - Vas3- (A) In, T. N . U . 60. 3. T. 60. me1h61'es 100-200.

ITALIA -

ITALIE

3252-Genesia Stellato - V'la PMli 1032." - Livo-rna - T. C. V. N . U .
60.3.

ROMENIA - ROUMANIE
ROMANIA
3263- Eng. Mihal Pomi!IID - Str. Rusciori1or 33 - Sibiu - AI, In, Hu,
T . N . U . 60. flowers, ~mals, sport
63.96.
3264-lng. Mihal Conrad - Cas. Post. 87
- Ploesti - R. P. R. - Fr, In, AI,
!Russo. Da 60. N . 62 . da Romenia.
Coleccicona 64. N . 1. 2. UPU, UN,
Flores. animals 18. 6.
3265- Anghel Rudieu - Casuta Post al8.
215 - Bucharest I - R. P. R. In, Fr, T. N. 60. 3. em 64. 90/ 1958.
92/ 1958.

NuCLEO FILATELICO
MACAELENSE
PONTA DELGADA

(5. MIGUEL)

AC;ORE5

r---------------------------------------------________

r

~,

?Pale8lra pro/erida no encerranlento

A SEVERA
RUA DAS GA VEAS, 55-5'7
*
LIS BOA
TELEF.34006
* BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANT£ TIPICO
RESTAURANT TYPlaU£
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
\

)

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Somos eomprado~es, aos melhores pre!;os, de series eompletas
novas:

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
LISBOA

(PORTUGAL)

Portugal - todas as emissoes
reeentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.is, Assisteneia
10c. sl 30c. (vermelha) Mo!;ambique, Pelxes, Paisagens

FREDERICO VILLANI
Rua !los Remedios ii Lapa, 60

LISBOA

Tel. 665718

Senh'Jr Governador CLvil do Distrlto
de Setubal:
Senhor Presidenteda CAmara Municipal:
iMinhas Senhoras e meus Senho,r es:
As minhas primeiras palavras sao de
agradecimento e felicita!;8.0 i'l. Comissao
Organizadora . do Primeiro Saliio de FHatelia e Numismatica em Setubal, agradecimento pela honra de me haver convidado a dizer algumas palavras no encerramento deste interessante certame, e felicita!;ao pela louvavel iniciativa que representa entre n6s esta exposi!;iio,. E tanto mals. e para louvar os membros organiadores dela, quanto e certo serem esca'3sas as exposi!;oes deste genera em Portugal, comparativamente com 0 que la fora
Se pratica.
Nilo val aIem de 1851, a primeira apresenta!;aO publica de moedas po,r tuguesas,
o qUe ocorreu por ocasiao da Exposi!;ilo
FHantr6pica realizada em Lisboa nesse
ano.
• \
No final do seculo passado, novas exibi!;oes monetarias se .realizaram, em 1891
em Braga, onde 0 ' coleccicnador Joaquim
Jo-se de Sousa Braga expos a sua colee!;ao, e em 1898, por ocasiiio dos grandiosos festejos e::-memoratlvos do 4." Centenario do Deseobrlmento do Caminho Maritimo para a India, em que 0 antigo Bazar Cat6l1eo organizou uma grande exposi!;B.o de moedas e medalhas.
As expo·si!;oes numi:::matieas deste seeulo, que todos organizAmos, foram, sumariamente, as seguintes:
- Em 1933, no VII Ano da c:Revolu!;aO Naeional:.; em Lisboa;
- Em 1934, por oca.siao da Exposi!;iio
Colcilial do Porto;
- Em 1937, na F;lxposi!;ao Hist6ria da
Oeupa!;ao;
- Em 1940, a Exposi!;B.o do Ouro Portugues, a bordo da Nau Portugall, por oel:1siao dos celebrados festejos dos Centenarios Nacionais;
, - Em 1946, na Exposi~iio da Ourivesaria Portuguesa, e flnalmente,
- Em 1947, a Exposi!;iio da famosa
colec!;ao Gulnle, no Palacio Fez.

Pe/o
DR. PEDRO BATALHA RE/S

Das Exposi!;oes filateIieas, temos a
primeira realizada entre n6s, em 1935,
depois mais duas exposi!;oes Nacionals
levadas a efeLto na Sociedade de Geografia de Lisbca, em 1940 e 1944. Uma deeada mats tarde, a grande Exposi!;iio de
Filatelia Internacional em 1953, efectuada no Instituto Superior Teenieo, para
comemorar 0 1." CentenariOo do Selo Portugues, e dois anos depois, em 1955, nova
exposi!;iio Filatelica Naciona:l Se realiza
na cidade do Porto.
Agora e a vossa Exposi!;iio (1) neste d." Saliio. de Filatelia e Numismatiea em Setubal:. - qUe toma a vez no
rol das exibi!;oes realizadas em Portugal,
ao juntar, pela prlmeira vez, a eiencia
das moedas com ados selos posta1s.
Aeresce ainda que a VOSSa inieiativa,
sendo tambem a primeira qUe Se realiza
no campo distrital, servira de modelo (!
incentiv~ a todo 0 Pais. V6s foates os
primeiros a lan!;ar uma ideia, qUe deeerto
nao tardara a frutificar - segulndo todos
o vosso louvavel exemplo.
As exposi!;oes como esta tern uma dupIa fun!;ao: nao s6 eonstituem sempre urn
alfobre de ensinamentos, qUe Se vao divulgando a pouco e pouco, 0 qUe representa
urn exeelente veiculo de eultura, grangeando no¥os adeptos, mas ainda sao um
magnifico Incentivo para os seus cultoFes, dando a muitos a nO!;iio, ate ali apa-

(1) - N. do R. - De 1953 ate ao presen te,
re6lizaram-se no nosso pars muitas outras expo.
si"oes filatelicas, em Vila Franca de Xira . Torres Vedras, Leiria. Barreiro. duas nas Caldas da
Ra: nha , Azambuja. Santarem e cinco em Li;boa: Casa do Pessoal da Carris de Ferro. Casa
do Pessool do Porto de Lisboa, temotica dos
Cominhos de Ferro, Casa do Pessool do Loborat6rio Nacional de Engenhoria Civil. e Un iiio
de Gremios de Lojistas de Lisboo.
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ga,da, da utili dade do seu esfor!<o. Porque,
como dlsse 0 ilustre ul1ss1p6grafo Julio
de Castilho: cConservar e pres tar servi!<os a vindouros; e os que viio juntando
e classlficando 0 que a turba ignara chama bagatelas, sii.o dos mats. uteis cooperadores da cIvMiza.!<iio:..
Na verdade, nunca sera demais encarecer 0 beneficio que se colhe duma colec!<iio, e que 0 gozam desde 0 prlmeiro
dia os que se disponham a coleccionar,
pela cura ou vacina contra a enfermidade - por vezes demasiado generalizada em gente nova - do aborrecimento,
assim como niio sera de menor beneficio
pl'estado a todo aquele que, pela sua
idade madura, requere ter uma vida sossegada, e ao mesmo tempo de espirito
ocupado. 0 qUe vem a dlzer, que a colecciona!<iio benefIcia sempre, e em qualquer
altura da vida, quem a pratique.
Com efeito, 0 coleccionador que se interesse sinceramente pela sua colec!<iio·,
estara ao abrigo dos maleiicos resultados
dum espirito que niio tenha uma ocupa!<iio intelectual, que 0 prenda elevadamente num determinado senti do. 0 que
importa e que 0 coleccionador procure estudar, investigar, inquirir, tudol 0 que ::Ie
relacione com 0 otbjecto da sua colec!<iio.
Aclma de todas as considera!<oes, 0 coleecionador deve libertar-se do comodh,mo
inferior de ser iinicamente urn amontoador de coisas antigas, para ser 0 primeiro
a colher 0 fruto da sua colec!<iio, nOB enslnamentos que 0 seu estudo Ihe prop orcionara.
Cada colec!<iio, consoante a natureza
dos objectos que a componham, tem a sua
faceta pr6pria,em que predomina 0 caracter, ora artistico, ora cientifico, ora.
hist6rIco, etc., mas em qualquer delas devera 0 coleccionador cultiva-la no sentldo
da expressiio que a caracteriza, pois 56
assim a c olec!<iio tera. para ele - e ate
para a ci~ncia - 0 va:lor cuLtural que toda
a colec!<iio dave representar.
Siio, pois, multlplos os 'b eneficios que
o coleccionador recebe, quando orientadamente organiza a sua colec!<ao: moraImente, como ja vimos, por dar ao espirito uma constante ocupa!<iio elevada, que
D desinteresse dos factos mesquinhos da
vida; intelectualmente, como estimulo da
cultura, e precioSQ elemento dela; materiaImente, proporcionando-lhe angarIar,
a pouco e pouco, um va:lioso peciilio, pOis
uma colec!<iio e s empre urn born mealheiro.
Esta exposi!<iio, muito embora Se con-

fine ao ambito distrital, nao de1xa, por
isso, de representar urn born sel'vi.!<o prestado a ci~ncia, pOis, como dizia Herculano, «por muito pobre que cada urn se
julgue, venha com sua mercadoria, que
alguem Ihe aJchara 0 pre!<o:.. E 0 pre~o
destas exibi~oe.s siiol os ensinamentos que
o publico- colhe do material exposto, quer
numismatico, quer filatelico.
A primazla da referencia conferida a
Numismatica sohre a Fllatella, pro'V'em
de qUe a exlst~ncia das moedas remonta
a 3 mil anos, e 0 seu estudo ao Renascimento, apontando-se ja cultores esclarecidos no seculo- XIV, como 0 celebre Petrarca, e dai por diante, .da;tando, em
Portugal, do. ,r einado de D. Manuel I, os
dois primeiros tratados de NmnismAtica:
urn manuscrito, e 0 outro impresso, que
julgamos de 1510, antecedendo na Europa
todos os demaIs trata;d()s conhecidos. ll'l
que Portugal, no tempo d() Rei Venturoso,
detinha 0 facho da civiliza~iio ocident al,
em competwcia com 0 Mundo de entiio;
e por issa· tambem no estuda das moedas
antigas estava a cabe~a dos demais E s tad os da Europa - 0 que vern a dizer do
velho mundo.
A Filatelia, por seu lado, como irmii
mals nova da Numismatica, niio vai alem
dum seculo-, com 0 apareciment() dos primeiros selos, cujo centenari() ha pouc:> se
celebrou, e com grande brUho, para intima satlsfa~iio d()s seus iniimero's cultores.
Ambas estas ci~ncias, porque de ci~n
cias Se trata, ccupam-se do «valon : a.
Filatelia, estudando 0- 'ValOT das franquia.s
postals, ao passo que () material de NumiJrnatica, as moedas, constitui 0 proprio escaliio comparl\.tiv() de valor, porque
tudo Se afere, e porque justamente ambas
Se ccupam do valor, algumas vezes, nomeadamente em perlodos de crise financeira, os selos t~m corrldo por moeda.
Alem do caso vulgar, e quase diario, de
se receber urn selo postal Iia faIta duma
pequena moeda subsidiarla: 0 que vem
a dlzer n os trocos, que constantemente se
diio e se r ecebem.
E ste e 0 tra~o de uniiio da velha Numismatica com a nova Fllatelia, que a
vossa bela exposi~aol une num amplexo
frat ernal ebrilhante - de que s6 merecern louvores tOd05 aqueles que The deram
o p os sLbiIldade da sua realiza.~iio, - porque do seu interesse, divulga~iio cultural,
e exparu:iio, falariio os futuros Anais da
Numismatlca e da Filatelia em Porut-gal.

LISTA DE SOCIOS DO

CL'UBE FILATELICO DE PORTUGAL
L1na DEL SOll- MlfillfDfRLlnf-MEMBfRS
Altera~oes

mn - LISlE

- Reingressos - Novos

PORTUGAL
197 - Dcmingos dos Santos - Beco do
Forno do Castelo, 15-1.° - Lisboa
- (1M ) Po, Fr, In, Es, T. C. V. U.
60. 1. 2. U. P. U. Austria. 4. 10. 15.
18. 90, 93.
263 - Ant6ni:> Benedit o Gon~alveg, - R.
Aniceto do RosariO, 7-1.·-Esq." .Amadora - (M) em 1. e 15. (P)
em 2. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15.
90. 94.
421- Vitor Manuel Freire de Liz - Rua
da Alegria, 41-3.·-Esq.· - L'isboa
- (P) Po, F'r, In, 1. 2. 3. 90.
119B-Jose Amandio Guel'relro Correia Rua Luis de Camoes, N.· 27- Olhiio
- (M/A) Po, For, In, It, E s, T. C.
1. 2. 18. 22. 93. 94.
146B-Dr. Adolfo da Silva e Som:ar-Avenida de Berne, 21-3."-Dt." - Lisboa
- Po, 60. 15. 30. Checoslovaquia.
Un!ao da Africa do SuI e Rodesias.
1677-D()mln>gos de Fatima Pereira da
Silva e Sousa-Rua Dr. P edro de
Sousa, 419 - Porto - (M) Po, Fr,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 10. 90. 93. 94.
1985~Eng. Fernando Ma;nuel da Costa
Peres Rodrigues - Rua dOl Parque,
73 - Bairro de Santa Cruz - Benfica - Lisboa - (A) p(), Fr, In.
Es, iIt, AI, T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
2316-Franclsco Rocha - Tribunal Judicial de Siio Joiio da Pesqueira (P) Po, T. C. iN. U. 60. 3.
290B--Augusto Luis R odrigues Guimaraes - iRua Elias Garcia, lote 9-l.·-Dt.· - Almada - (P) P o, F ,r ,
In, Es, N. 60. 1. 93.
3174-AbH!o Helder Mendes Fagundes Rua Alberto de Oliveira, 3-3."-Dt."
- Lisboa. - (P) P o , Fr, T. C. N.
U.60.
3231 ~Manuel Serra - Rua Francisco da
Silva - Pra~a da Republica Oletros - (P) Po, Fr, In, T, C. N.
U. 60. 1. 2. 19.

DES MfMBBn
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3242- Jose Manuel Romiio da Si·J:va- Rua
D. Pedro V, n.· 30 - Vila Real de
Santo Ant6nio - (M) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93.
3243- ClIUBE cARTE E SPORT:. - Sec~iio Fllatelica- Rua Coolho da Rocha, 69 - Pavilhiio 9 - Lisboa.
3244- Jose Luis Pesso'a Lobiio Tello Base Aerea 3 - Tancos - (P) Po,
Es, T. C. N. 60. 1. Macau, India,
Mo~ambique. T ematica de flores,
barcos, fauna e flo;ra de 3. 94.
3245-Jose de Jesus D ores CUst6dio-R.
Cipriano Martins n.· 10 - Lisboa (M) Po, Fr, In, Es, It, T. C. N. N.
60. 1. 2. 94.
3246-Carlo's Albel"to P ires Edra - Rua
Diogo Bernardes, 2-r/ ch-Dt." -Lisboa. - (P/ M) T. C. V. N . U. 60.
3. 90. 95.
3247- Armando Osvaldo iMeireles Pinto-Rua das PaITeiras, 24 - CarnideLisboa - (P) Fr, Ti C. V. N. U.
60. 1. 2.
3250--Manuel da Rocha Vasconcelos Av. Rocha Paris, 95-1." - Viana do
Castelo - (P) T. C. V. N. U. 60. 1.
3251- Asdriibal Augusto de Magalhiies Pousos - Le!ria - (M) Po, E 3,
Fr, Ln, T. N. U. 60. 1. 2. 31. Chile.
32. Paquistao, Formosa, Guatemala, Tematica de escoteiro:::, mancolista e 90, ultima edi¢o.
3253- Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua
Coelho da Rocha, '112-r/ c-Dt." Lisboa - (!lVI) Po, Fr, In, AI, Es,
T. C. N. U, 60. 3. 2. 6. 90. 91. 96.
3254-D. Maria Fernandes Oeiras - Rua
Pc ~o dos Negros, 174-4." - Lisboa
- T. C. V. N. U. 60.
3255- Dr. Abel de Macedo Salazar Carreira - Rua do Barii>, 5-2."-Dt." Llsboa - T. C. V. N. U. 60.
3256- Manuel Paulo. de Vascon::elos Ribeiro de Castro - Rua da Igreja,
3 - Gondomar
Porto - (P)
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DOLETIM DO CLUDE FILATRICO DE PORTUGAL
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queiro, na::l ficarla mal a tal vinheta com
urn Boneta-, uma biogrwfi..Ja do poeta, urn
f6lio dOB 4:Slmples:> , ou uma das suas maravilhosas oragoes>.
Se tal e, po rem, apanagio de Santos e
Santas, que ao menos 0 exemplo tivesse

CONTRIDUA PARA 0 DESENVOLVIl.HENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOOIOS NO

CLUBE FILATfLiCO
DE PORTUGAL
CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES

frutiflcado para os tao frequentes selos
l'eUgiosos de S. Joao de Brito, S. Joii.o de
Deus, S. Francisco Xavier, Santa Joana,
S Martinho de Dume e Santo Condestavel,
sem diivida urn des maiores vultos do pals,
em t cdos os tempos, e que tao mal tratado
tem andado nos nossos selos, fazendo-se-lhe, c ~'IlTlo a outros, tambem grandes, a
JUstiga qUe os OTT the tem regateado.
Tlvemos prosadorez, cronistas e historia do res, poetas, pintores, cientistas e polIticos, tao boIlS e em 't anta profusao,
como a s maiolTes Nagoes; temos urn passado e uma hist6ri..Ja; demos novos mundo:!
ao mundo, e, afinal, nos selos que o~ C.
T .T. nos dao, nada dlsta transparece; sao
- passe a expressii.o - duma pobreza
franci scana ...

Av. de Almirllnte Reis. 70-3."·Dt.·

CLUBE FILATELICO

Telef. 5.1,.996

DE MOQAMBIQUE

LIS BOA

PORTUGAL

L. MARQUES

MOQAMBIQUE

ATEN(;AQ!
Todos os c()leccionadores podem completar as suas colecgoes com selos
novos.
PORTUGAL 1948
5c.
628
629
10c.
20c.
631
30c.
632
633
35c.
634 ,
50c.
637
2$OOE.
638
2$50E.
639
3$50E.
640
5$00E.
641
10$00E.
642
15$00E.
643
20$ooE.
644
50$0()E.

OARAVELA - No'!i. E. Santos 1959
1948-49
1$20
80c.
707
$30
1$50
l$OOE.
708
$30
2$00
709
1$20E.
$50
1$8()E.
2$50
711
$50
3$00
712
2$OOE.
$50
6$00
713
4$00E.
$80
8$00
714
6$00E.
5$00
10$00
715
7$50E.
5$00
20$00
As encomendas devem vir acompa7$50
15$00
nhadas das Tespectivas impor!:A.ncias, ou
20$00
envio a cobranga.
27$50
Portes do correio a cargo dO' compradO'r.
65$00

ANToNIO fERREIRA DA SILVA
~do

Mun!icipio, N." 82-5.· (Elevador) LISBOA -

Telefone 866496

DO

i)itirio 60 tlG()Otl
o juri

de Setubal

A

exposi~o

de SetubaI

De urn dos conconrentes ao I Salao de
Depots da notavel I." Exposigil.o FilaFluatelia e Numis.mAtica em Setiibal, pretellca na Uniao de Gremtos de Lojistas de
Lisboa 0 nao ment'ls notavel 1.0 Salao
miado com medalha de cobre, recebemos
uma carta em qUe se acusa 0 juri de parde Fil~telia e Nl1Illi'Smatica em Setubal,
c1alidade, designadamente no que respeita
Inaugurado no domingo 'anterior.
Notii.vel, em boa. verdade, e sob multia. participagao do acusador, filatelista da·
daquela cidade, e cujo nome ainda nao
plos aspectos: pele. quantidade dos expotInhamoB fixado.
sLto·res (nada menos do que vinte e trl!s)
em filateI1'a.; pela categeria deB de. sala
Ora e sabido que nunca nenhurn juri
de Honra - como 0 prof. doutor Carlos
de e~osigii.o filatelica, com malor ou me·
Trincao, Eduardo Cohen e ca.pitiio Sid6nor ~o, se I1vrou desse labeu da parcfalidade. E tanto porque 0 criterio do . nio PaiS> - com excepglio de urn, que, na
opiniao de tad-e, nii.o devia ter sido rec~·
juri e evidentemente diferente, digamos
bido; pelo .grau avangado< de muitos das
mesmo, mais severo do que 0 do e~o
classes de competigao - como Rui Filipe
sitor, - como tamJbem porque, hemos de
Pinto, Francisco Horta Raposo, dr. Eduarconfess8.-lo, tendo a preocupagil.o de acerdo da Costa ALbarran, Carles Junqueiro
tar, 0 juri, como todog os jUize:!, p ::de,
Neto, Domingos F1i.orindo, Jose Manuel da
por vezes, enganar-se ...
Luz Capela Bolina, Jorge Gongalves RiHonestamente, portanto, admltimos
beiro Borralho e Martinho Pereira; e pela
qUe nos tenhamos enganado. no pr.emio,
magnifica apresentagao de quase todos
medalha de robre, atribuIdo ao nosao epts_
eles, ou, melhor, de todos eles menos dois
tolar acusador, 0 que verificaremos quanou trl!s, aos quais estas exposigoas devem
do voltarmos a Setiibal, na altura do enservir de li!loes para facllmente atingirem
cerramento daqt.Lela notavel e~osigiio.
a craveiI'a des restantes.
Por hoje, com a l11esma sincerldade
Exposi~ao filatelica que nAo 56 honra
com que admitimos tal engano, queremos
os seus organizadores, mas tambem a
repudiar veementemente a Ideia de que
pr6pria cldade de SetiibaJ, talvez 56 haja
o juri Se tenha deixado influenciar pelos
que apontar-Ihe urn senao: 0' de estar dedlstintos organizadores da exposlgao. 0
masiadamente che1b 0 grande e belo salao
que se prova indiscutlvelmente com 0 facnobre da camara Municipal de Setiibal,
to de que a classificagiio foi tornada defionde ela se patenteia ao publico, e nAo
nitl:va ante:! de qualquer cO.Dlversa, Ba.bre
apena.,s durante a semana do regulamenela, entre as membros do juri e Os orgato, mas, dado 0 seu I!xito clamoroso, du'nizadores, - .e, mats ainda, com 0 facto
rante mais a·l to a dez dias, ·a pedido de alguns membros do juri terem visitaque e de anotar e de sali'entar - do disdo a exposigiio isoladamente, al'gumaB hotinto presidente da Camara Municipal de
ras antes da sua inauguragii.o, enos terem
Setiibal, major Manuel Filipe de Magadeixado escrLtas, em sabrescrit05 fechalhaes Mexia. - V. C.
dos, as suas classlficagoe:! pessoals.
Ora estas classificagoes pessoais, que
co·nservamos, diferem da classificagii.o definitiva e oficial apenas em dots detalhes:
urna proposta medaJha de cobr-e passou 11.
isenga!} dO' juri de SetUbaJ, mas, princimedalha de prata, e trl!s diplomas de parpalmente, para qUe Os fUateltstas com~
ticlpagiio passaram a medalhWlo de cobre.
preendam 0 criterio, ligeiramente beJ;leo que se escreve, urn pouco contra os
volo, dos juris da.s exposigoe:! filatelicas,
princlplos, nao s6 para demonstrar a
mormente das de cara.cter local.- V. C.

Jfloliv08

SACOR

de

beL~a

1
Quando nos dispomos a escrever, fa·
zemo-lo sempre com a preocupa!<ii1;) de,
multo embora par vezes fazendo critic a,
constrUir, e e sob tal ponto de vista que
c.s nossos leitores devem encarar quanta
escre'lemos.
Que este introito chamemos-lhe a ssim,
aquilo' que vamos e~crever, seja entendido
par todos Os 1ndMduos que, tendo responsabilidades na fUatelia pontuguesa, dizem.
aqueles qUecriticam, para nao destrui'
rem, mas ... pela forma pOor que 0 fazem,
eles e que ajudam a destruir!. ..

A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO :E
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO
PAiS EM PRODUTOS DERIVADOS DO PETR6LEO

r

2
Vc.,}to aos cMotilvos de beleza>, por
acreditar que, para 0 coleccionador de selos, 0 que ao mw sobreleva, e aquele
<quadro> donde a beleza dimana.
Veja-se que urn coleccionado[' de RPlos - aquele que, po·r direito pr6prio, assim podemos chamar - e capaz de, buscand0 valorizar em beleza uma folha do
seu album, passa horas esqueciJdas a e.5/'
tudar a melhor forma de dispOr nela meia
duzia daquele rectA.ngulos policromos,
a,t endendo aos formatos, as cores, aos motivos, e ao conjunto.
Nao contente com isto, busca a hist6ria do selo, e leva-a as suas illtmlas
conseqli~cias.

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES

CUMBUSTIVEIS

lU BRIFICANTES

Depois, ve quem desenhou e gravou
os ·selos; a semelhan!<a que tern com congeneres espalhados pelo mundo e, como
o pensamento nao tem barreiras, nem po··
de, como fera, ser enjaulado, a <coisa>
nunca mais para ...
. :m 0 caso do Jurista, que pega no prece1to legal e, servindo-se do escalpelo da
inteli-gencia, Se d!Bpoe a disseca-lo atraves
de todos os elementos da interpreta!<ao,
s6 parando quando consegue atingir 0
fim em vista.

3
Creio, em face do exposto, que os CTT,
que tao grandes J.mportll.nciag acumulam a
'c usta dos co~eccioilladores, >bem deveriam
dlspensal'l'hes urn mfnlmo de consideragao, procurando dar beleza, e estudando
convenientemente aquele bocadinho de pa_

Pelo
DR. JORGE MELO VIEIRA

pel qUe vai preencher-lhes muitau horas
de 6cio, e servir-lhes de distra-c!<ao, deleite
e cultura.
Na verdade, nao se entende que, sendo
o selo urn elemento preci050 de propaganda e cultura, nao contenha em si pr6prio, embora em sintese, tUdo quanto, pretende traduzlJr.
Guerra Junqueiro foi, ~em duvida, principe de poetas, e, porque assim se entendeu, e como tal Se quiz perpetuar a sua
mem6ria, os OTT resolveram, e bern, emiUr dois selos com a SUa efig:e.
Condenavel, porem, e a forma como os
CTT trataram 0 assunto, a falta de sensibilidade que Ihes votarn aqueles que, como eu, se ~nteressam po.r estes assuntos,
e vibram com os feUos dos seus Maiores.
Esta.rei eu a levan tar uma falsa
acusa!<ao ? ... Se assim e, cre~run qUe me
penitenc~arei . Quem reconhecera naquele
vulto barbado, que nos aparece num tom
cinzento chumbo e num sepia sujo, 0
Grande Junqueiro, que hi Principe de
Poetas ? ... Umcento de portugueses, se
tanto, com alguma ilustra!<ao, os qua'!s se
arrepiam e enchem de J6stlma, ante <> pes.
simo selo que os CTT p~ooduziram, e tiveram a coragem de emitir!. ..
Pergunto, pO!s, e fa!<D-O apenas com
urn sentido construtivo, qual 0 motivo
por qUe nao Se proeedeu, neste corno noutrr"s casos, a inseri!<8.o, no verso do selo,
do que nele Se contem, copiando a ideia e
a forma dos selos feltos em 1895, parI!.
comemorar 0 7." Aniversario do nascimento de SantO' Ant6nio, em que, alem
do milesimo, 5e transcreveu a «oll"a!<ao de
S. Boaventura>.
Podem objectar-me que 0 sistema e
deficiente e dispendioso, e que quando
seeola 0 selo na carta - e e esse 0 seu
destino certo - tudo 10e perde.
:m razoavel. Proceda-se, entao, a se'
melhan!<a do que se fez com c~s selos da
Senhora de FMlrrna, emitidos para 0 Imperio. eoUonial Portugu~s - a junQ8.0 de
urna bandel·e tte ou vinheta com dizeres.
Creio que, ao lado dos selos de Jun-

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

NAO ESQUE<:;AM!
NAO ESQUE<:;AM!

15 DE NOVEMBRO
Come~amos

a preparar

0

nosso

Maior LeiJoo de seJos
que tera inicio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958.
Temos, desde ja, algumas colec~oes que sao, (de longe), das
melhores do mundo.
.
AUSTRIA
PAISE'S BALCANICOS
COL6NIASINGLESAS
ESPANHA
FRANQA
ESTADOS ALEMA.ES
ESTADOSITALIANOS
GRE:CIA
JAPA.O
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
inc1uindo os Confederados
AMERICA LATINA, ETC. ETC.,
e muitas oub'as raridades estao em negocia<;oes. Havera milhares de lotes com vastissima propor~ao das series de 3 a 4 exemplares, centos de paginas ilustradas do catalogo.
o valor total nao e, certamente, inferior a meio milhao de
d6lares, mas podemos facilmente reallizar urn milhao.
Editamos urn limitado numero de exemplares do Catalogo,
que antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do
leilao.
Pe~a prontamente urn exemplar. Ser-lhe-a enviado gratuitamente, franco de porte.
Este leilao marcara uma epoca na Filatelia.
Nao 0 pode esquecer!

I

••• E isfo

SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, L.TD
39, Upper Gt. George's Street.,
Dun Laoghaire,
Dublin.

e apenas 11m dos

nouos leilies qllinzenais •••

AVISO AOS

FILATELISTAS;

a €mISSaO - b€ s€los b€blCaba
D

a santa Isas€t € a sao t€otonlo €sta €RRaOa
sao teotonlo apaRece nos selos
tRansroRmaOo em santo aCjostmho ...
Com este titulo, publlcou

«Diarlo
0 a.rtlgo segu4lte, que, com a devida v6nia,
transcrevemos:

Urn problema surge em redor de uma
serie de
selos de correio dedicada a
Ralnha Santa Isabel e a So. Teai;onio, cujos
desenhos !fo~am eXipressamente confiados
ao escultor Barata Feyo, e -que vai ser postaem circulagao. Vejamos: lFoi Sao Teot6_
nio 0 primeiro prio-mor do Mosteiro' de
Santa Cruz de Coimbra, onde em 1132
ccomegou a 'Vida de comunldade dos Agos-

tinhos:., seus fundadores. Na i'g reja de
Santa Cruz, de Coimbra, existe uma imagem, de talvez doiS metros de altura, de
Sao Teot6Dio, bem como variadissimas
tel as e azulejos, onde sobressaem cenas
aJlusivas as hist6ricas relagoes entre 0
santo e iD. Afonso Henriques. Sao Teot6Dio aparece tambem no ciDicionario de
Icon-'grafia Portuguesa:., de Emesto Soares e Henriques de Campos Ferreira Lima, e no cInventario da Colecgao de Registos de Santos>, de Emesto Soares, e
ainda de.s de uma medalha antiga, da colecgao do pintor H.ebll, ate aos recentis-

SlInto Agostinh o. como se va no p ulpito
da igrejo de Sonto Cruz, de Coimbro,
com II mllquetll de um templo, que ogorll
inesperodomente surge em poder de Siio
Teot6nio ...

A imogem de Sao Teot6nio nil novlI
emissao de selos, destinodll II ser um
motivo de IItrllcc;ao pllro os f;iotelistlls,
sempre IItentos II deslizes do genero ...

01

TIustradOl>, de 9 de Julbo< passado,

12
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simos <Santos Portugueses.. , de Joilo
Ameal, sempre se nos apresenta de M.culo e livro, com urn globo estrelado.
Inesperadamente, porern, surge agora,
M

de Sa.nta Cruz, de Colmbra, foi <organ!zado sob a regra de Santo, Agostlnho:. , e
ainda hoje ali ternos 0 d cuto·r da Igrcja:
logo na :faohada, ern ima.gern atribufda
a Nicolau Chanterene (0 escultor citado
peSr Clenardo), em imagem do pillpito,
pre.sentemente, por vezes alnda atrlbuldo a loilo de Ruilo, Iflna:lmente em imagem junta a 'J> ttimulo de D. Sancho I
- 8lem do que todos 03 azulejos, das
oficlnas de Lisboo, que revestern a vasta
pare de do lado da eplstola, fora outros,
silo. alusivos a Santo Agostlnho...
Assim, sal;vo erro, tudo .leva a crer
ter havido urn lamentAvel equlvoco nesta emissl!.o de selos comemorativos da
RainhaSanta Isabel e de Slio Teot6nio.
Sl!.o Teot6n!o foi, e evldente, substitufdo
por Santo Agostinho!
L1m1tema-nos a p erguntar aos fllateIIstas 0 qUe dizern a lstO'.
LOPES RODRIGUES

o mesmo jomal publicon, em 2'7 de
Julho, uma carta do sr. Eng.· Couto dOB
Santos:
Todas as imagens de Sao Teot6nio sao
identicas a esta que e representada
numa medalha antigll.

Da admlnistral<ilo dos CTT, e em resposta ao artigo do nooso colruborador sr.
Jose Lopes Rodrigues, l'ecebemos a carta
que a seguir transcreveJDas, assinada pelo
correio-mar, en;g. Couto dO's Santos.

nestes selos, urn Silo Teot6nio com a
maqueta cIa. 19reja de Santo Agostinho.
Porqu(!? Bern sa.b1do e que ()i ilVIosteiro

Sr. Director - <A prop6sito dum artigo saido no <Di8.rio Ilustrado:. de 9 do

Se the interessa
e

0

0

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- F AQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Num;sm6t;co
«
Tive ocasiilo de ler urn fo~heto da autoria de J. Vidago, intitulado «MemOria
hlst6r1.c.a. da. moeda na ilha. do Faiab>, por
amavel cedl!ncia do seu proprietario, sr.
Joilo Robertson, autorizado numismata e
grande animador dos principiantes e joyens iniciados deste ramo dOE8iber humano - a NumIsmatica.
Da leitura rapida se fica sal:lEildo das
vicissitudes por que passou a ilha do
Faial, em materia monetaria.
Nilo iremos, nern sequer resumidamente, dizer quais elas foraro, mas nilo deixaremos de afirmar qUe alguma coisa d"l
util Se tira da respectiva leitura. Aqui
fica a recomendal<ilo.
No decorrer des~.a. leitura, foi-nos dado
o prazer de tomar conhecimento, das condil<oes preca.riag em que se trBlbalhotl,
quando da fundil<ilo da moeda pelas hostes liberals, .p artida.rias de D . M.a.ria II, e
que nos Al<ores fizeram 0 ponto de concentral<l!.o de reforl<os e de homens para a
expedil<i!.o doo bravos dO' Mlndelo.
Trata-se da maneira como· Se fabric aram os <malucoo:.. 0 autor do folheto, em
certa altura do seu trabalho, transcr eva
urna passagem da «Hlst6r1a do oorco 110
Porto», da autoria de Simi!.o Jose da Luz
Soriano', on de este historiador das lutall
liberals, e punjante jornalista da causa
constltucionaJ., descreve a casa. da moeda
dos Al<Qres, onde se fundiram os <malucos:. de D. Maria II.
Sem intuitos de <magisten, e multo
menos intuitos <dogmaticos, nl!.o resrstimas
a ideia de, p or nossa vez, dar a publicidade aquelas il8llavras do ilustre hIstoriador, verdadeiro espelho das condigoes diflce1s de trrubalho, mUito precarias quanto a dinheiro.
Luz Soriano diz: <N~st~s termos recorreu a junta a urn outr~ expediente muito
mais profiquo e bern sucedldo que 0' anterior, qua.ndo, estabelecendo uma casa
de moeda, nela mandou fundir os sinos
dos conventos, reduzlndo-os a pequenas
mc,edas de bro-nze do valor de 80 reis cada urns, que alguns dias depois se elevaram a 100 reis, pela avidez com qUe 0
publico as recebeu nos primeiros tempos
da sua emissao. Naquela casa nilo haNia
,b urls nero Blbridores; nao exlstIam maquinas de cunhar, nem as mals utensIlios,
que para tal fim se precisam; mas urn
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tosco caixilo de madeira, cheio de areia
fina, humida e batida, na qual se moldava
de frente e de reverse, a n o,va moeda de
bronze, e sabre cujos moldes se vasava
depois I) metal fundido, tendo urn semelhante ca.ixB.o por companheiro uma grossa lima, com que a cOI'rer se passava ern
volta da maeda, para the tirar as sobras,
e as aspereza;s do· metal vasado·, foi todo
o aparelho com que se obviou ao imenso
d!spendl0 de 'Eernelhant~ casa ; mas se nenhum Estado teve alnda tilo· barato· estabelecimento de cunho, tambem de nenhum
saiu alnda obra mats tosca; e tl!.o imperfeita e grosseira era, que por eata diflcuI dade se to,rna dificil faJ.slfica~la:..
Estas palavras, de certo, sl!.o do conhecimento dos nossos mestres: mas possivel e, e istO' sern de.:--primor, que dos
iniciados sejam desconh~cidas, e por isso
muito me apraz traze-Ias de novo a luz
da pubUcidade.
Por este depoimento de tilo autorizada
figura, contemporanea de uma epoca contur.bada da nossa hIst6ria, testernunha e
figiIrante de todos esses acontecimentos
ja passados, os principiantes podern estar
certos de que agentes sem escrupulos nao
fals:ficaram CIS «malucos:..
Ainda ·bern, para meu sossego, e descanso de n6s todos.
NOTA - Depois de elaborlldll esta n6t ula ,
foi-nos dildo IIdquirir e ler II belli, esplen didll e
conc&'tullda revistll «NUMUS:., orgao da Sociedade Portuguesll de Numism6ticlI. No se u n."
11-12, pag. 61, e respeitllnte ao IIno de 1956,
vem publiclldo em not6vel IIrtigo do Sr. Ant6nio
Pinto de SOUSII, sob 0 titulo «Malucos cunhlldos
e fundidos». Mostra 0 ilustre lIutor que Bernardino Jose de Senll Fre itlls, no «Arquivo dos
Aliores», e Teixeira de Aragao, nil SUII conhecidll
obrll, estao em discordllncill com II op,iniao de
Luz Soriano. Quer dizer, II pr6prill imperfeic;iio
estimulava os fals6rios. MilS 0 certo e, tambem,
que flllsas eram liS moedlls oriundlls da Ingll1terra, perfeitrssimlls, superiores aos verdadeiros
«mlll.ucos\l>, aI. por estll mesma rllziio. bem
aceites .
Resumindo: malucos verdadeiros (os piores),
mlllucos falsos (fund,dos e cunhados e qualquer
deles superior em aspecto e IIcllbllmento 1105
legais). E, pllrll nao hllver duvidllS, 0 melhor
ser6 ter os 3 exempillres nil colecc;iio .. .

N6tulas

Nurna tarde quente, 0' ultimo domingo
de Julho, fomos de abalada ate Setubal,
para sossegadamente ·v ermos, e gostosamente apreciBJrmos, todo aquele conjunto
de moedas, medalhas e rtesseras, que uma
feliz inspira!tao trouxe ao grande publico.
Foram duas horas gastas em redor
dos mostruarIos, e 160 vimt',!!" entre muitas
precios:!dades, um Afonso Henriques, alguns Sanchos, 0 centavo de 1922, e 0 50
centavos de 1925.
Pelo que nos foi dado observar, podemos afoitamente afirmar que Setubal e
uma 'Cldade de numismatas avan!tados.
Constatou-se que 0 cuI to· por este ramo
do saber humano, a Numismatica, tern
grandes apaixonado3, e que sabem tlrar
os melhores resultados e 0 ma!or provelto
da sua inclina!tao pelo estudo desta consagrada fante da Hlst6rIa.
Os cartoze concorrentes, exlbindo uma
amostl'a dos ·seus valios::!s numofU6.cios,
praticaram dupla obra merit6rIa. Ao mesIno ;tempo que ofereceram uma brllhante
e notavel li!tao da beleza e do esplendor
dos metals amoedados, desde a antiguidade classica ate a. actualldade, promoveram uma apreci60vel sessao de propaganda numismatica.
Tivemos ocaslao de ouvir algumas
aprecla!toes de visitantes que, pela sua
modestia, eram gente de fra.ca cultura.
Pois apresentavam a outros companheiros
certo exemplar, ou afirmawam a sua opl-
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ruao sobre 0 conjunto que se patenteava
a seus olhos. Havia interesse e lalvos de
sruber. S6 isto serIa suficiente para compensar os esfor!tos dispendldof, e as diflculdades 'Vencidas, pe10s que organizaram
e concorrerwn a este certBJrne.
Todos os expositores sao dlgnos das
melhores palavras de louvor, todos se
aflrmaram adentro de qualquer das espec!aUdades, Numism6otica, iMedalhistica e
Tesseroiogia, ou em duas ou tres, em
conjunto.
Nao queriamos distinguir pes.."Oalmente qualquer dos expositores, todos eles
sao dignos dos melhores enc6mios e agradecimentos pelo que flzeram, mas seja-nos permitido sallentar Os concorrentes
Dr. Eduardo Perdigao, Raul Dias QUintas e Jorge Gon!talves Ribeiro B orralho.
1l'l de referIr a 8Ibundll.ncia de prata
estrangeira apresentada po.r Rui Fllipe
Pinto, Idaleclo da Concei!tao Gomes e Cafe Moderno.
A Medalhistica estava dignamente representada pelos Dr. AliVaro de iMwtos e
A.n.t6nio Francisco Teixeira. A Tesserologia tinha amlgos em 'q uaE:e todos os expositores.
Todos os contribuintes de tao bela man!festagao, de e1evada cultura clentifica,
e51tao de parrubens: 0 triunfo fol completo.
Nao julgamos necessarios . mals enc6mios. 0 que acima ficou escrito dlz tudo,
e para desejar e qUe outras terras slgam
o exemplo de Setubal, levan do a efeito
exposl!toes regionals de numismatica. Eatamos certos de que a.ssim sera. Lisboa, ja
no pr6xlmo mes de Outubro, pOil' inlciativa da sec !tao numismatica do CIube Filatelico, de Portugal, fara. uma exposi!tao
numismatica em homenagem ao .sablo
Professor Dr. Leite de Vasconcelos. E no
pr6xlmo inverno, por noticias chegadas
ate n6s, nova exposi!tao tera. lu'g ar em
local onde j60 e hablto reunirem-se certo
nlimero de nUmismatas, e com a flnal!dade de entuslasmar os prlnclpiantes.
Como pertencemos a este nlimero. 16.
estaremos.
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corrente, ·e assinado pelo sr. Lopes Rodrigues, pe!to a V. Ex." 0 favor de a.colher
nas suas colun8..9 0 seguinte escla.reclmento:
o autor daque1e artigo vem a publico
«avisar os fllatelistas:. dum cdesllze:. que
consisteno cerrO' evidente:. de se ter representado, cpor ~amenta'Ve1 equl'Voco:.,
num selo dedicado a Slio Teot6nio, a flgura de -Santo, Agostinho; pols va-se ali 0
Santo 's egurando Ulna maqueta da Igreja,
e lsso 56 e atrIbuto de Santo Agostlnho e
nao de Sao Teot6nio, 0 qual deveria ter
urn liwo.
Vamos ver que nao e assim: e que,
pe10 contr8.rio, e 0 9l'. Lopes Rodrigues
quem est60 mal lnformado, quem comete
urn desUze e lrubora num erro.

o mestre escultor e professor Barata
Feyo nlio copiou nem se inspirou para os
baixos re1evos ( e nao desenhos) que elaborou para os originals dos selos, em qualquer imagem da Igreja de 'S anta Gruz.
Logo nao pode ter havido qualquer traca
ou equlvoco com orig.em nessas imrugens.
A maqueta nlio e atributo excluslvo
das imrugens de Santo .A!gostinho, nem e
sua Indispens8.vel companhla.. 1l'l ate multo
mals frequente a representa!ta()l daquele
Doutor da 19reja, com urn livro ou com
urna aguia., do que com maqueta.
Se 0 autor do alvora!tado alarme ler
qua:lquer obra de hagiografia ou de iconografia secular, vera. que atraves dos
tempos uma maqueta na mao de qualquer Inlgura indica urna prlmazla ou uma
especial liga!tao· nessa FLgura com a 19reja: liga!t1io material (-funda!<ilo, restaura!tao dum Templo ou doa!;iio' a ele felta)
ou espiritual (fundR!tlio duma Ordem, infcio dum Bispado, etc.).
Nlio 'Vou 8!l.ongar-me com uma lista
bibllogrWfica, qUe 0 sr. Lopes Rodrigues
podera. ver em quaiquer obra do genero,
numa boa btbUoteca. Limito-me a transcrever, pOl'qUe e uma slntese, 0 que a respeito daquele atrIbuto dlz Rolg:
cA maqueta e comum &os Doutores da
Igl'eja, prmcipalmente Greg6rio co Grande:., Ambr6sio, Jer6nimo e A'g ostinho,
Boaventura e Tomas de Aquino. Tambem
a seguram os Papas fundadores ou restau_
radores de alguma basilica, os prImelros
blspos de um luga.r, a.sslm c omo rels, prIncipes, e outros seculares qUe mandaram
construir ou dotaram igrejas e mosteiros.
Sao tantos os Santos e Santas que ostentam s cbre 0 bra~o Ullla lllaqueta da ca-
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pela ou de mosteiro, que este atrlbuto de
rpouco semre para identiflca.-dos.:.
Portanro, ao conJtn\rlo das aflrm~oes
do sr. Lopes Rodrigues:
- A maqueta nilo e atrlbutol exclusivo
de Santo Ag0'8tinho, nem iudlspeusavel n
sua iden~. Este D01itor da IgreJa
representa.-se, tambem tradicionaJmente,
com' um livro e sent maqueta..
- S. Teot6nio, como prlmeiro Prior de.
Santa Cruz, logo com dignildade episcopal, pode, com todo 0 rigor da tradl!;iio,
represen!i;ar-se com maqueta e sern livro.
o calarmeJo dado pelo sr. Lopes Rodrigues e pois iuteiramente desUtuido de
base, preclpdtado e erradO'.
Nao houve qualquer cdesllze) de. parte
dos Correios ou na longa «fUtragem:. legal a que se sujeitam, para aprecia!til.o, os
originals destinados aos se1os.
TlIDlIbem 0 mestre escultor Barata
Feyo, que na sua oficina do Porto iongamente meditou e executeu 0 seu baixo relevo, acima do Ambito restrito em que se
conflna 0 sr. Lopes RodrIgue51, nao Incorreu em qualquer equlvoco.
Aos dois 'b a!xos relevos deu este artista a sua lnterpr.eta!tao. pessoaJ1, como
nobremente the cumpria, e ela foi a que
sentiu dever dar-l he. Da forma como se
desempenhou da sua tarefa, falam as opln!oes dos entendidos e senaivels que sa..
bre os seus traJbalhos Be pronunciaram.
Sao duas obras de arte originals, de gran·
de equilibrio, dignidade e beleza, e a ad·
ministra!tlio dos Cl)rreios honra-se com a
sua coloca!tao Duma das primelras salas
da sua sede.
Seja-nos llcitol lamentar, por nosso
1ado, que, em vez do ,r econhecimento daquela£ .qualldades, se apontem a:penas a
seu respeito, com a!todada ligeireza, inconsistancia e 19nore.ncla dOlO factos, pretensos cdesllzes,. e imaginarios cequlvocos,. .
N. da R. - Lemos a erudit.a. carta. do
sr. correio-mor, e com toda a. lealdade a
transcrevemOS', dado que ela pretende ser
urn escIareclm.ento ilquUo qUe 0 nOS90 colaborador sr. Jose Lopes Rodrigues escreveu, a prop6s~to de urn selo ern qUe era
homena.geado S. Teot6niO'.
Supomos - nOs e 0 nosso cola.bo<rador
- que a.o homena.gea.r-se alguem, mormente S. Teotonio, prim.elro Prior de Santa Cruz, que 6 0 caso presente, nao se va!
estabelecer iconogra.fia. 1"8IlOvada. ao sabor dos gostos pessoais de qualquer mes-
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colec~5es,

Do <Diario de Noticias~ de 22 de Agos_
tfr, transcrevemos, com a devida venia:

.stoks, varieda-

alguns selos, pe~a a nossa publica~ao "0 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAS.
0

de Dezembro, 101-3.

TELEFONE

0

LISBOA

21514

,,

hlp6lltO
---ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

....II1II..........

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS,

TELEF. 3

E

53

CARVALHO

Internacional Latina de Jurisconsultos e Advogados

des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress5es etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir

Rua 1

VASCONCELOS

foi eleito membro do Conselho qe.ral da FederaCao

A CASA A. MOLDER
esta sempre compradora de

DR.

PORTUQAL

FEDERAQAO INTERNACIONAL LATINA DE JURISCONSULTOS E
ADVOGADOS
A Federagao Internacional Latina de
JuriscollSultos e Advogados, irnportante
organizagao com sede em Pa.ris, e larga
projecgao em todos Os paises latinos, acaba de realizar a ;Jua assembleia geral, para
eleigao dos novos corpos gerentes·.
Entre dezenas de ministros, professores universitarios de Direito e bastonari03
de Ordens de Advogados, foram eleito3
cinco jurisconsultos portugueses: vice-presidente aa Federagao, sr. dr. Ant6nio·
de Sousa Madeira Pinto; !presidente hono~
rario da direcgao, sr. dr. Fernando de
Abranches Ferrao; membros do conselho
geral da Federagao, s,rs. drs. Ant6nio Luis
Pereira, Fernando de Albranches Ferrao,
A. J. de Vasconcelos Carvalho e Lui·s Pedro ilVIoitinho de Almeida.
o sr. dr. Ant6nio Luis Pereira e juiz-conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, e os restantes sao, t odos, ilustres advogados em Lisboa, .e, destes, os
srs. drs. Ant6nlo, de Sousa M'adeira Pinto.
A. J. de Vasconcelos Carv8Jlho e Fernando

selos

be

de Abranches' Ferrao, foram ou sao membros dos corpos directivos da Ordem dos
Advogados portuguese..
Sobre 0 mesmo. assunto, publlcou 0
<Diario de Combra~ 0 s eguinte:
DR. VASCONCELOS CARVALHO
A Federagao Internacional Latina de
Jurisconsultos e Advogados, F. I. L. J. A.,
importante organismo internacional com,
sede em Paris, e de cuja delegagao em
Portugal 0 advogado sr. dr. Vasconcelos
Carvalho tern sido um dos mais destacados dirigentes, acaba {Ie realizar a sua
assernbleia geral em Paris, e de eleger
aquele ilustre a{lvogado' !para membro· do
Conselho Geral da F.ederagao.
Entre os membros deste Conselho Ge ral da F.I.L.J.A., flguram varios mini/!tros, professores universitarios de Direito ,
bastonarios das Ordens dos Advogados c
jurisconsultos dos mais eminentes d~s va.rios paises. latinos.
Por tal motivo, a eleigao do sr. dr.
Vasconcelos Carvalho. constLtui uma honrosissima dlstingao para aquele advoga.do, que fol ja, durante muitos anos, mem'bro do Conselho Dlstrital de Lis,boa da
Ordern dos Advogados.

lSRael

ISRAEL
MARITIME ERROR
Mint copy. HEAVY BOTTOM BORDER TO
SHIP WITH NORMAL THIN BORDER
FOR COMPARISON .

No pr6ximo. numero, publicaremos um
valioso estudo sobre erros e falstflcagocs
nos selos de Israel.
Por hoje, a. laia de aperitiv~, publicamOtS a gravura de parte de um anuncio

inserto no numero do < Stamp's ~ de 19
de Julho, referente a uma variedade do
selo de 20 pruta da serie dedicada a. Marinha Mercante.

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

seus veus, em livro serao levantados as
VOCO:', e em reaposta surge-nos unicarnenoutros; ja. sete veus tinha Salome - e
a considerar que ele nada deve a «qual·n em sequer aqui faltam bailarinos ...
quer imagem da Igreja de Santa Cruz:.,
- Quem s e segue, ao l!,r . eng. Couto
(ie Co!mbra, lmplicitarnente nao €Stao, a
d3S Santos e ao sr. J. Martins Barata?!. ..
aceitar aquela minha aflrma!;ao?
. Sentenciou 0 sr. eng. Couto dos SanLOPES RODRIGUES
tos, com urn «diz Roig:. :
1) A maqueta de igreja e atr'Jbuto coN. da R. - Este 'boletim limitarse a armum a08 dDu!tores da Igreja, ao81 papas
quivar, nas s uas colunas, as p e!;B.S t odas
fundadDres DU restauradores de algurna
deste proCl~sso d e inter esse evidente.
basilica, 8.OS primeiros blsp08 de urn lugar, aos rets e prlncipes e outras secula-. ._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
res que ma.ndaram construlr ou dDta.ram
igrejas DU mostelros.
E pret ende agora 0 sr. J. Martins Barata:
1) A maqueta de igreja e atributo (1e
«Doutores da Igreja, Donatarios, etc.»;
«de Primelros Blspos - ou de Primeiros
PriOO'68, como e 0 caso deste Santo».
Pergunto:
a ) Mas !IlCeita-se RoLg, ou ja. nao se
a ceita R oig?
·b) Desde quando e que a maqueta de
igreja e atributo {ios «Primeiros Priores,
ros ViECAS
cemo e 0 caso deste Santo:. ?
/20
S J
E quando, do SAo Teot6n1o, de Barata
. (lZembrO,4 - ,
Feyo, afinal, apenas Se 'l evantou urn dos . ._ _ _ _ _ _ _ _ _L.'.S_B_O_A___...

tre profet!8()r, seja 0' sr. &rata Feyo, seja
tua de Santo Agostinho que tem uma maquem for. Antes de tnaJis nada., Wm de ser
rnaqueta, e na Sacrlstla da mesma 19reja,
respeitados os elementos do cuIIto, neste
esta. uma lmagem de Sao Teot6nio que
caso a i:ma.gem dO' Santo, que 0 1 povo, os
tern urn livro e .uma esfera, e nAo uma
mtEllectuals, os artistas e os eruditos vernaqueta .
neram. Ora 0' S. Teotonlo que se venera
De aI se irnagina 0 «erro) , que proviem Coimbra - e a sna capela renascenria dum equIvoco, ou duma troca de atritista, obra do arquitecto Tome Velho, de
butos.
1582, e uma prova dessa 'tradlclonal veneComo essa aifirma!;Ao pode confundlr
~ - nilo possul na mao quaJquer mao publico fllatellsta, a Administra!<a.o~Ge
quets., mas s1m urn lIvrO' bem visivel. As
ral dos CTT traz as pessoas interessadas
interpre~oes pessoais dos mestres eso seguinte esclarecimento:
culto<res e professores, btteressam-nos
1 - 0 anginal para 0 selo de SAo Teopouco: btteressa.-nos 0 respeito que 81 tot6nlo, da autoria do Mestre EscultQr Bados deve merecer uma tradI~ histOrica,
rata Feyo, nAo se baseou em qualquer
que nao com~u h8. dois dIas••• A acrediimagem da Igreja de Santa Cruz; logo
tarmDs nessas btterpreta!;oes pessoals,
nao. pode ha.ver troca de elementos extra!aonde iriamos parar iconografJcamente?!
dOB daquele Templo.
Como representarfamos Santo Antiio, SaD
2 - A maqueta e urn atributo de priCristOviio ou Santo Ant6niO', 0' daqui de
mazla de Doutores da Igreja, DonatarioB,
Lisboa? !... Niio. Niio pode ser 888im,
etc., e ja. no Sec. XII, ou seja na pr6pria
abtda. que isso desg08te os respons8.ve!s
epoca de Sao Teot6n1o, honrava imagens
por fflte ~lO', que estH. agora ern circula.de Prlmeiros Bispos - ou de iPrimeiros
~. Ha um minimo, de respelto pelo que
Pric.res, como e 0 case deste Santo, priextslte de documental no que se refere ao
meiro Prior do Mosteiro de Santa Cruz.
nosso passado '; e este selo, se niio e um
]j; polls perfeii.amente 'l egitima e indicada
desllze, e pelo menos uma. coisa que nM
a inten!;Ao do autor do original em predevia. ter passado atrav~ de tal dlltraferir aqueIe simbolo, com a b'adi!;Ao de
gem» legal a que Be sujeitam, para apreolto seculos, a sImbolos mals rnodernoB.
Cla!;iiO', 081 originaJs destinados &.OS selos.
Apresento a V. Ex." os nossos cumpriQuanto· a vasta blbllogra1!la da carta, dire..
mentos.
mos s6 que, por dever de oficiO', a SIOmos
J. Martins &rata
obrigados a conhecer. Por isso' niio nos
Consultor Artistico
espantou, nern nos esmagou: se Il88 Uni"ersidades se aprende multo, e nas Esco* * *
las de Belas-Artes Itambem, atraves das
Com a mesma. dats., 0 «DI8.rio nustraH!:OeS qUDtidianas dOB professDres, doutodo» publlcou segundo W+tigO' dO' sr. Lores e dos mestreSl escultores, h8. ho~e, fe- • pes Rodrigues, que iguahnente tra.nscreIIzmente, na lmprensa dI8.ria, multa gente
\'emos:
qUe passDu pelas UniverSldades ou pelas
Do sr. Jose Lopes RodrIgues, nosso ClllaEscolas de Belas-Artes - e que nilo pasbDrador, recebemoS' a carta que a seguir
sasse - estudou 0 suficiente pa;ra poder
publlcamos, em resposta a uma. carta,
saber 0 que os outros sabem, para. estudar
tambem aqui publlcada, a quaJ vinha ass!o que os OIlltroS estudaram. Ao fim e ao
Dada pelo correio--mor, eng. Couto do!!
cabO', Gutemberg na.sceu ha tan~ seSantos:
culos .•.
Acabo de ler a carta da Administra* * *
Com a data de 12 de Agosto, recebemos,
!;ao-Gerail {ios C. T. T ., a'Sslnada pelo
do distinto artista sr. J. Martins - Barata, Consulcorreio-mor, sr. eng. Cout-o do's Santos,
tor Artfstico dos C.T.T., a carta seguinte:
publ'icada em 27 de Julho, no cDla.rio TIustrado:.. Considero-a urn convite indeclina.Ex.rno Senhor:
vel para rnais pormenorizadamente Se tra_
Sobre 0 selo de S . Teot6nio, recentetar do selo de S. Teot6nio, sel0 bern poumente emitido, veio a publico uma opiniao
co can6nico, pelo qual iiquele senhor, tao
qUe 0' dlz «errado:.. 0 erro que se aponta
por detras da secretaria, c8lbe a responmanifestar-se-ia por naquele selo Be ver
'sab1l!dade de agora eu e.9tar a preparar
Sao Teot6nio segurando a maqueta de urn
urn livro para 0 prelo --nao s6 sem estemplo, quando na fachada da Igreja de
quecer 0 mau querido Montaigne, como
Santa Cruz, em Coimbra, esta. uma estatam-bern a lembrar-me multo do nosso Ca-
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SELOS DE ISRAEL * INICIE HOJE MESMO UMA BELA
COLECQKO, A PREQOS INTERESSANTES, QUE AINDA "E
TEMPO * VENDEMOS UNIDADES E BLOCOS, NOVOS
E USADOS, COM BANDELETES, E SOBRESCRITOS
DE 1.° DIA
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milo! E quando 0 sr. correicrmor Se per-

mtte tall atitude, que atitude ni!.o se pode
permitir o simples funcionArio que nos
vende os seloa? Enflm, ,bern significativa
toda esta questi!.o d()8 Santos - dos au~t1cos e dos de apel1do ...
Recebi do P.e Jose Bento Vieira, coadjutor da Igreja de Santa Cruz, de ColInbra, a aegulnte carta:
«Tinha jli escrito uma earta para 0
sr. corr.el.CHJlor, quando n 0 sen artigo
a.cerca do s6lo de S. TeotOnio. Aquela
carta. teria. 0 fim de chama.r a aten~o
do sr. corre1o-mor para 0 errl) que V.,
ti!.o documenta.da.mente, apontou no seu
artigl). Rasgnel-a depois, por escusada.
Qual nii.o fl)i 0 meu espanto, porem, &G ter
conhecimento de que 0 sr. correio-mor,
em term.os menos proprios, Be permltlu
uma carta na qual come~ par deturpar as SUBs afirm~6es, e conclui de maneira sem cID.vida bla.ceI!tavel para todos
n6s. E ta.nta. surpresa. me cansou a carta.
de S. Ex.·, que DIe venho manifestar a
mlnha 8OUdarleda.de e simpatla!
A.f1.n:narse naquele documento' que Santo Agostinho e frequentemente representado com uma ligula. Mas ser6. 888im T
Aqui, em Santa Oruz, igreja chela de
simbol()8 agostinia.nos, I) que niio admira, pols a regra. tirada. das obras de Santo Agostinho era. a que os frades observaYam, niio Be encontra, nem segner uma
6nIca. vez, a IignIa como atributo de Santo Ag()8tinho. Abundam, slm. os cor&.!:6es
em chama.s e as maqueJtas de "grejas.
Alh\:s, naquele documento, cita-sa Boig, e
Bolg niio apresenta a IignIa como atributo de Santo Agostinho: 0 que nos faz
acreditar que pelo menos a &guia. nii.o e

urn dos> simbollos mats frequentes de Santo
Agostinho, como 888egnra 0 autor daqueIa epfstola.
Mas que S. TeotOnil) se pudesse representar com uma maguet&, e 0 que SInceramente refutamos. Aluda neste casa,
tal atrlbuto - porque jli de tantos santos
e santas, que «de pouco serve para identiflcli-los» -

seria

0

ma.Is indlcado em S.

TeotOnioT Provou jli V., 8Obejamente, que
tal se:t1la, pelo men()8, urn atentado a. tra~
di~ iCl)nogrilica. E neste campo nii.o sao
perm1t1das inl)va~es, como tao magnlficamente se frisa na nota de redac!;Bo do
«DiArlo nustr8idO».
Qua.nto a. a.flrma.!;ilo «S. TeotOnio, como prlmelro prior de Santa Cruz, logo
com dignldade episcopal» !..• Francamente
atrlbuir a S: Teot6n1o «d1gIildade episcopal», e UIDaI ousadla lnaudlta. S.TetltOnio
era sOmente prior de Santa Cruz, e, como
tal, t1nha direl.to as ilnBfognias episcopais
(mitra, bAculo e anel), mas de forma alguma a. d!lgnidade episcopal. Que confusiio
trelnenda... Dizem que 0 meu amigo andou
com «&!;odada leigeireza., lnconsis~ncla e
ignorA.ncla dos factos», IDB8 afinaI 1&to s6
encontramos naqueI,a. carta..
Confesso que ao verlficar 0 selo, imedialtamente me ocon-eu esta pergunta: se
all nal) IllSlsemos «Sao Teot6niG», poderiamQ& sequer admitlr a 1!ip6tese de 68tarmos perante urn selo de S. Teot6nio?
Considero esta pergunta tilo esclareeedl)ra que, s.em oomentario, aqui a deixo
formuIada... ate a. aprecla.!;ii.o dOB «entendidos e sensfve1im, que bem gostarfamos
que Se revelassem...
Eston em vesperas de paa-tfr para (l
estrangeirG, pelo que nii.o p0880 aIongar-
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-me, como era meu desejo, mas m esrno
asslm nii.o quis debar de the e&Crever a
feHcltli-l(» pela sua cl)ragern e dignidade
intelectuaI.
Logo que regresse, estarei lUll seu dispor, para 0 receber na 19reja de Santa
Cruz, de que StlU coadjutor, pols multo
prazer, por exemplo, terei em 0 acornpanhar Duma visita. de esltudo iconografico».
Oito seculos de Santa Cruz de Coimbra
- aii temos D. Monso H enriques, 0 primeiro dos nossos reis, a li t emos S. Teot6nio, urn dos nOS30S prlme1ros santos reportam-nos 0 Santo Agostlnho; e dele
sao estas palavras: «Com demasiada indo_
l~nc1a procurarlamos a verdade, se ela nao
tlvesse adversarios ) .
Lopes Rodrigues

*

* nustrado»
*
DO' mesmo «Dllirlo
de 22 :.Ie
Agosto, transm-evemos:
AINDA 0 SELO DE S. TEOTONIO
Ainda referente ao selo de Si!.o' Teot6e em resposta a. circular da Administragao"Geral dos C. T . T., assinada
por J. Martins Barata, r ecebemos do sr.
JO'se Lopes Rodrigues a nota que se
segue:
~o,

«0 meu artlgo sobre o · Sao Teot6nio,
de Barata F eyo, deixou em estado de
s ltio a Adminlstragi!.o-Gera.! dos C. T. T.
Ap6s uma carta do correio-moT, sr. eng."
Couto dos -BantO's, de triste mem6ria, eis
uma circular do cOlIlsulitor artlstico, sr. J.
Martins Barata, a ten tar saivar a honra
da confraria .. .
QUer do sr. eng." Couto dos Santos,
quer do sr. J. Martins Bara;ta:
1) 0 sao· Tee-Mnio, de BlIorata Feyo,
nada deve a «quaIquer imagem, da Igrejll.
de Santal Cruz», de Coimbra (a expressao, entre aspas, e de ambos).
Pergunto:
a) Alguma vez afirmei que Barata Feyo
entrou em Santa Cruz, de Colmbra, So flm
de se preparar para 0 s eu Sao Teot6nio?
b) A minha referenc1a 810 «Dicionario
de Iconogrwfia Portuguesa> , de Ernesto
Lima, e ao «Inventarlo da Colecgao de
Registos de Santos) ; de Ernesto Soare!!,
nao prova ate que Barata Feyo n em necessitava de ir a Santa Cruz, de COiltlbra,
para £e preparar para 0 seu Si!.o Teot6nio?
2) Se 0 Saol Teot6n!0 de &rata Feyo

No Exposi<;So de Arte Borroco, obe rt o no
Museu de Mo chodo de Costro - SSo
Teot6nio, com 0 globo estre lo do e um
livro ...

Dada. deve a «quaIquer imagem da Igreja
de Santa Cruz», de Coimbra, «logo nito
pode» (de ambos) ter havido «quaIquer
trjaca; au eiquWoC() com oI1l!gem\ 'Ilessas
imagens» (do Sl"". eng." Couto dOB Santos)
ou «'liroca. de elementos extrafdos daguele
templo» (dl) sr. J. Martins Barata).
Pergunto:
a) Se afirmo qUe no Sao Teot6nio, de
Barata Feyo, houve urn «lamentavel equivOC:O), e em resposta surge-nos ilnica.mente a considerar qUe ele nada deve a «qual·
quer Imagem da Igreja de Santa CruzJo,
de Coimbra, sera que nao fica granlticamente vAlida aquela minha afirmagi!.o?
b) Se afirm:> que no Sao Teot6nio, de
Barata Feyo·, houve urn clamentavel equl-
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seus veus, em livro serao levantados as
VOCO:', e em reaposta surge-nos unicarnenoutros; ja. sete veus tinha Salome - e
a considerar que ele nada deve a «qual·n em sequer aqui faltam bailarinos ...
quer imagem da Igreja de Santa Cruz:.,
- Quem s e segue, ao l!,r . eng. Couto
(ie Co!mbra, lmplicitarnente nao €Stao, a
d3S Santos e ao sr. J. Martins Barata?!. ..
aceitar aquela minha aflrma!;ao?
. Sentenciou 0 sr. eng. Couto dos SanLOPES RODRIGUES
tos, com urn «diz Roig:. :
1) A maqueta de igreja e atr'Jbuto coN. da R. - Este 'boletim limitarse a armum a08 dDu!tores da Igreja, ao81 papas
quivar, nas s uas colunas, as p e!;B.S t odas
fundadDres DU restauradores de algurna
deste proCl~sso d e inter esse evidente.
basilica, 8.OS primeiros blsp08 de urn lugar, aos rets e prlncipes e outras secula-. ._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
res que ma.ndaram construlr ou dDta.ram
igrejas DU mostelros.
E pret ende agora 0 sr. J. Martins Barata:
1) A maqueta de igreja e atributo (1e
«Doutores da Igreja, Donatarios, etc.»;
«de Primelros Blspos - ou de Primeiros
PriOO'68, como e 0 caso deste Santo».
Pergunto:
a ) Mas !IlCeita-se RoLg, ou ja. nao se
a ceita R oig?
·b) Desde quando e que a maqueta de
igreja e atributo {ios «Primeiros Priores,
ros ViECAS
cemo e 0 caso deste Santo:. ?
/20
S J
E quando, do SAo Teot6n1o, de Barata
. (lZembrO,4 - ,
Feyo, afinal, apenas Se 'l evantou urn dos . ._ _ _ _ _ _ _ _ _L.'.S_B_O_A___...

tre profet!8()r, seja 0' sr. &rata Feyo, seja
tua de Santo Agostinho que tem uma maquem for. Antes de tnaJis nada., Wm de ser
rnaqueta, e na Sacrlstla da mesma 19reja,
respeitados os elementos do cuIIto, neste
esta. uma lmagem de Sao Teot6nio que
caso a i:ma.gem dO' Santo, que 0 1 povo, os
tern urn livro e .uma esfera, e nAo uma
mtEllectuals, os artistas e os eruditos vernaqueta .
neram. Ora 0' S. Teotonlo que se venera
De aI se irnagina 0 «erro) , que proviem Coimbra - e a sna capela renascenria dum equIvoco, ou duma troca de atritista, obra do arquitecto Tome Velho, de
butos.
1582, e uma prova dessa 'tradlclonal veneComo essa aifirma!;Ao pode confundlr
~ - nilo possul na mao quaJquer mao publico fllatellsta, a Administra!<a.o~Ge
quets., mas s1m urn lIvrO' bem visivel. As
ral dos CTT traz as pessoas interessadas
interpre~oes pessoais dos mestres eso seguinte esclarecimento:
culto<res e professores, btteressam-nos
1 - 0 anginal para 0 selo de SAo Teopouco: btteressa.-nos 0 respeito que 81 tot6nlo, da autoria do Mestre EscultQr Bados deve merecer uma tradI~ histOrica,
rata Feyo, nAo se baseou em qualquer
que nao com~u h8. dois dIas••• A acrediimagem da Igreja de Santa Cruz; logo
tarmDs nessas btterpreta!;oes pessoals,
nao. pode ha.ver troca de elementos extra!aonde iriamos parar iconografJcamente?!
dOB daquele Templo.
Como representarfamos Santo Antiio, SaD
2 - A maqueta e urn atributo de priCristOviio ou Santo Ant6niO', 0' daqui de
mazla de Doutores da Igreja, DonatarioB,
Lisboa? !... Niio. Niio pode ser 888im,
etc., e ja. no Sec. XII, ou seja na pr6pria
abtda. que isso desg08te os respons8.ve!s
epoca de Sao Teot6n1o, honrava imagens
por fflte ~lO', que estH. agora ern circula.de Prlmeiros Bispos - ou de iPrimeiros
~. Ha um minimo, de respelto pelo que
Pric.res, como e 0 case deste Santo, priextslte de documental no que se refere ao
meiro Prior do Mosteiro de Santa Cruz.
nosso passado '; e este selo, se niio e um
]j; polls perfeii.amente 'l egitima e indicada
desllze, e pelo menos uma. coisa que nM
a inten!;Ao do autor do original em predevia. ter passado atrav~ de tal dlltraferir aqueIe simbolo, com a b'adi!;Ao de
gem» legal a que Be sujeitam, para apreolto seculos, a sImbolos mals rnodernoB.
Cla!;iiO', 081 originaJs destinados &.OS selos.
Apresento a V. Ex." os nossos cumpriQuanto· a vasta blbllogra1!la da carta, dire..
mentos.
mos s6 que, por dever de oficiO', a SIOmos
J. Martins &rata
obrigados a conhecer. Por isso' niio nos
Consultor Artistico
espantou, nern nos esmagou: se Il88 Uni"ersidades se aprende multo, e nas Esco* * *
las de Belas-Artes Itambem, atraves das
Com a mesma. dats., 0 «DI8.rio nustraH!:OeS qUDtidianas dOB professDres, doutodo» publlcou segundo W+tigO' dO' sr. Lores e dos mestreSl escultores, h8. ho~e, fe- • pes Rodrigues, que iguahnente tra.nscreIIzmente, na lmprensa dI8.ria, multa gente
\'emos:
qUe passDu pelas UniverSldades ou pelas
Do sr. Jose Lopes RodrIgues, nosso ClllaEscolas de Belas-Artes - e que nilo pasbDrador, recebemoS' a carta que a seguir
sasse - estudou 0 suficiente pa;ra poder
publlcamos, em resposta a uma. carta,
saber 0 que os outros sabem, para. estudar
tambem aqui publlcada, a quaJ vinha ass!o que os OIlltroS estudaram. Ao fim e ao
Dada pelo correio--mor, eng. Couto do!!
cabO', Gutemberg na.sceu ha tan~ seSantos:
culos .•.
Acabo de ler a carta da Administra* * *
Com a data de 12 de Agosto, recebemos,
!;ao-Gerail {ios C. T. T ., a'Sslnada pelo
do distinto artista sr. J. Martins - Barata, Consulcorreio-mor, sr. eng. Cout-o do's Santos,
tor Artfstico dos C.T.T., a carta seguinte:
publ'icada em 27 de Julho, no cDla.rio TIustrado:.. Considero-a urn convite indeclina.Ex.rno Senhor:
vel para rnais pormenorizadamente Se tra_
Sobre 0 selo de S . Teot6nio, recentetar do selo de S. Teot6nio, sel0 bern poumente emitido, veio a publico uma opiniao
co can6nico, pelo qual iiquele senhor, tao
qUe 0' dlz «errado:.. 0 erro que se aponta
por detras da secretaria, c8lbe a responmanifestar-se-ia por naquele selo Be ver
'sab1l!dade de agora eu e.9tar a preparar
Sao Teot6nio segurando a maqueta de urn
urn livro para 0 prelo --nao s6 sem estemplo, quando na fachada da Igreja de
quecer 0 mau querido Montaigne, como
Santa Cruz, em Coimbra, esta. uma estatam-bern a lembrar-me multo do nosso Ca-
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colec~5es,

Do <Diario de Noticias~ de 22 de Agos_
tfr, transcrevemos, com a devida venia:

.stoks, varieda-

alguns selos, pe~a a nossa publica~ao "0 SELO", que
todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAS.
0

de Dezembro, 101-3.

TELEFONE

0

LISBOA

21514

,,

hlp6lltO
---ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

....II1II..........

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILA9AO - PRENSAS «MARMONIER»
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.
ETC.

CASA HIPOLITO, L.DA
TORRES VEDRAS,

TELEF. 3

E
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CARVALHO

Internacional Latina de Jurisconsultos e Advogados

des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress5es etc.
Se esta verdadeiramente interessado em adquirir

Rua 1

VASCONCELOS

foi eleito membro do Conselho qe.ral da FederaCao

A CASA A. MOLDER
esta sempre compradora de

DR.

PORTUQAL

FEDERAQAO INTERNACIONAL LATINA DE JURISCONSULTOS E
ADVOGADOS
A Federagao Internacional Latina de
JuriscollSultos e Advogados, irnportante
organizagao com sede em Pa.ris, e larga
projecgao em todos Os paises latinos, acaba de realizar a ;Jua assembleia geral, para
eleigao dos novos corpos gerentes·.
Entre dezenas de ministros, professores universitarios de Direito e bastonari03
de Ordens de Advogados, foram eleito3
cinco jurisconsultos portugueses: vice-presidente aa Federagao, sr. dr. Ant6nio·
de Sousa Madeira Pinto; !presidente hono~
rario da direcgao, sr. dr. Fernando de
Abranches Ferrao; membros do conselho
geral da Federagao, s,rs. drs. Ant6nio Luis
Pereira, Fernando de Albranches Ferrao,
A. J. de Vasconcelos Carvalho e Lui·s Pedro ilVIoitinho de Almeida.
o sr. dr. Ant6nio Luis Pereira e juiz-conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, e os restantes sao, t odos, ilustres advogados em Lisboa, .e, destes, os
srs. drs. Ant6nlo, de Sousa M'adeira Pinto.
A. J. de Vasconcelos Carv8Jlho e Fernando

selos

be

de Abranches' Ferrao, foram ou sao membros dos corpos directivos da Ordem dos
Advogados portuguese..
Sobre 0 mesmo. assunto, publlcou 0
<Diario de Combra~ 0 s eguinte:
DR. VASCONCELOS CARVALHO
A Federagao Internacional Latina de
Jurisconsultos e Advogados, F. I. L. J. A.,
importante organismo internacional com,
sede em Paris, e de cuja delegagao em
Portugal 0 advogado sr. dr. Vasconcelos
Carvalho tern sido um dos mais destacados dirigentes, acaba {Ie realizar a sua
assernbleia geral em Paris, e de eleger
aquele ilustre a{lvogado' !para membro· do
Conselho Geral da F.ederagao.
Entre os membros deste Conselho Ge ral da F.I.L.J.A., flguram varios mini/!tros, professores universitarios de Direito ,
bastonarios das Ordens dos Advogados c
jurisconsultos dos mais eminentes d~s va.rios paises. latinos.
Por tal motivo, a eleigao do sr. dr.
Vasconcelos Carvalho. constLtui uma honrosissima dlstingao para aquele advoga.do, que fol ja, durante muitos anos, mem'bro do Conselho Dlstrital de Lis,boa da
Ordern dos Advogados.

lSRael

ISRAEL
MARITIME ERROR
Mint copy. HEAVY BOTTOM BORDER TO
SHIP WITH NORMAL THIN BORDER
FOR COMPARISON .

No pr6ximo. numero, publicaremos um
valioso estudo sobre erros e falstflcagocs
nos selos de Israel.
Por hoje, a. laia de aperitiv~, publicamOtS a gravura de parte de um anuncio

inserto no numero do < Stamp's ~ de 19
de Julho, referente a uma variedade do
selo de 20 pruta da serie dedicada a. Marinha Mercante.

N6tulas

Nurna tarde quente, 0' ultimo domingo
de Julho, fomos de abalada ate Setubal,
para sossegadamente ·v ermos, e gostosamente apreciBJrmos, todo aquele conjunto
de moedas, medalhas e rtesseras, que uma
feliz inspira!tao trouxe ao grande publico.
Foram duas horas gastas em redor
dos mostruarIos, e 160 vimt',!!" entre muitas
precios:!dades, um Afonso Henriques, alguns Sanchos, 0 centavo de 1922, e 0 50
centavos de 1925.
Pelo que nos foi dado observar, podemos afoitamente afirmar que Setubal e
uma 'Cldade de numismatas avan!tados.
Constatou-se que 0 cuI to· por este ramo
do saber humano, a Numismatica, tern
grandes apaixonado3, e que sabem tlrar
os melhores resultados e 0 ma!or provelto
da sua inclina!tao pelo estudo desta consagrada fante da Hlst6rIa.
Os cartoze concorrentes, exlbindo uma
amostl'a dos ·seus valios::!s numofU6.cios,
praticaram dupla obra merit6rIa. Ao mesIno ;tempo que ofereceram uma brllhante
e notavel li!tao da beleza e do esplendor
dos metals amoedados, desde a antiguidade classica ate a. actualldade, promoveram uma apreci60vel sessao de propaganda numismatica.
Tivemos ocaslao de ouvir algumas
aprecla!toes de visitantes que, pela sua
modestia, eram gente de fra.ca cultura.
Pois apresentavam a outros companheiros
certo exemplar, ou afirmawam a sua opl-

Charneiras «PHILORGA,.
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DR. ARNALDO BRAZAO

ruao sobre 0 conjunto que se patenteava
a seus olhos. Havia interesse e lalvos de
sruber. S6 isto serIa suficiente para compensar os esfor!tos dispendldof, e as diflculdades 'Vencidas, pe10s que organizaram
e concorrerwn a este certBJrne.
Todos os expositores sao dlgnos das
melhores palavras de louvor, todos se
aflrmaram adentro de qualquer das espec!aUdades, Numism6otica, iMedalhistica e
Tesseroiogia, ou em duas ou tres, em
conjunto.
Nao queriamos distinguir pes.."Oalmente qualquer dos expositores, todos eles
sao dignos dos melhores enc6mios e agradecimentos pelo que flzeram, mas seja-nos permitido sallentar Os concorrentes
Dr. Eduardo Perdigao, Raul Dias QUintas e Jorge Gon!talves Ribeiro B orralho.
1l'l de referIr a 8Ibundll.ncia de prata
estrangeira apresentada po.r Rui Fllipe
Pinto, Idaleclo da Concei!tao Gomes e Cafe Moderno.
A Medalhistica estava dignamente representada pelos Dr. AliVaro de iMwtos e
A.n.t6nio Francisco Teixeira. A Tesserologia tinha amlgos em 'q uaE:e todos os expositores.
Todos os contribuintes de tao bela man!festagao, de e1evada cultura clentifica,
e51tao de parrubens: 0 triunfo fol completo.
Nao julgamos necessarios . mals enc6mios. 0 que acima ficou escrito dlz tudo,
e para desejar e qUe outras terras slgam
o exemplo de Setubal, levan do a efeito
exposl!toes regionals de numismatica. Eatamos certos de que a.ssim sera. Lisboa, ja
no pr6xlmo mes de Outubro, pOil' inlciativa da sec !tao numismatica do CIube Filatelico, de Portugal, fara. uma exposi!tao
numismatica em homenagem ao .sablo
Professor Dr. Leite de Vasconcelos. E no
pr6xlmo inverno, por noticias chegadas
ate n6s, nova exposi!tao tera. lu'g ar em
local onde j60 e hablto reunirem-se certo
nlimero de nUmismatas, e com a flnal!dade de entuslasmar os prlnclpiantes.
Como pertencemos a este nlimero. 16.
estaremos.
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corrente, ·e assinado pelo sr. Lopes Rodrigues, pe!to a V. Ex." 0 favor de a.colher
nas suas colun8..9 0 seguinte escla.reclmento:
o autor daque1e artigo vem a publico
«avisar os fllatelistas:. dum cdesllze:. que
consisteno cerrO' evidente:. de se ter representado, cpor ~amenta'Ve1 equl'Voco:.,
num selo dedicado a Slio Teot6nio, a flgura de -Santo, Agostinho; pols va-se ali 0
Santo 's egurando Ulna maqueta da Igreja,
e lsso 56 e atrIbuto de Santo Agostlnho e
nao de Sao Teot6nio, 0 qual deveria ter
urn liwo.
Vamos ver que nao e assim: e que,
pe10 contr8.rio, e 0 9l'. Lopes Rodrigues
quem est60 mal lnformado, quem comete
urn desUze e lrubora num erro.

o mestre escultor e professor Barata
Feyo nlio copiou nem se inspirou para os
baixos re1evos ( e nao desenhos) que elaborou para os originals dos selos, em qualquer imagem da Igreja de 'S anta Gruz.
Logo nao pode ter havido qualquer traca
ou equlvoco com orig.em nessas imrugens.
A maqueta nlio e atributo excluslvo
das imrugens de Santo .A!gostinho, nem e
sua Indispens8.vel companhla.. 1l'l ate multo
mals frequente a representa!ta()l daquele
Doutor da 19reja, com urn livro ou com
urna aguia., do que com maqueta.
Se 0 autor do alvora!tado alarme ler
qua:lquer obra de hagiografia ou de iconografia secular, vera. que atraves dos
tempos uma maqueta na mao de qualquer Inlgura indica urna prlmazla ou uma
especial liga!tao· nessa FLgura com a 19reja: liga!t1io material (-funda!<ilo, restaura!tao dum Templo ou doa!;iio' a ele felta)
ou espiritual (fundR!tlio duma Ordem, infcio dum Bispado, etc.).
Nlio 'Vou 8!l.ongar-me com uma lista
bibllogrWfica, qUe 0 sr. Lopes Rodrigues
podera. ver em quaiquer obra do genero,
numa boa btbUoteca. Limito-me a transcrever, pOl'qUe e uma slntese, 0 que a respeito daquele atrIbuto dlz Rolg:
cA maqueta e comum &os Doutores da
Igl'eja, prmcipalmente Greg6rio co Grande:., Ambr6sio, Jer6nimo e A'g ostinho,
Boaventura e Tomas de Aquino. Tambem
a seguram os Papas fundadores ou restau_
radores de alguma basilica, os prImelros
blspos de um luga.r, a.sslm c omo rels, prIncipes, e outros seculares qUe mandaram
construir ou dotaram igrejas e mosteiros.
Sao tantos os Santos e Santas que ostentam s cbre 0 bra~o Ullla lllaqueta da ca-
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pela ou de mosteiro, que este atrlbuto de
rpouco semre para identiflca.-dos.:.
Portanro, ao conJtn\rlo das aflrm~oes
do sr. Lopes Rodrigues:
- A maqueta nilo e atrlbutol exclusivo
de Santo Ag0'8tinho, nem iudlspeusavel n
sua iden~. Este D01itor da IgreJa
representa.-se, tambem tradicionaJmente,
com' um livro e sent maqueta..
- S. Teot6nio, como prlmeiro Prior de.
Santa Cruz, logo com dignildade episcopal, pode, com todo 0 rigor da tradl!;iio,
represen!i;ar-se com maqueta e sern livro.
o calarmeJo dado pelo sr. Lopes Rodrigues e pois iuteiramente desUtuido de
base, preclpdtado e erradO'.
Nao houve qualquer cdesllze) de. parte
dos Correios ou na longa «fUtragem:. legal a que se sujeitam, para aprecia!til.o, os
originals destinados aos se1os.
TlIDlIbem 0 mestre escultor Barata
Feyo, que na sua oficina do Porto iongamente meditou e executeu 0 seu baixo relevo, acima do Ambito restrito em que se
conflna 0 sr. Lopes RodrIgue51, nao Incorreu em qualquer equlvoco.
Aos dois 'b a!xos relevos deu este artista a sua lnterpr.eta!tao. pessoaJ1, como
nobremente the cumpria, e ela foi a que
sentiu dever dar-l he. Da forma como se
desempenhou da sua tarefa, falam as opln!oes dos entendidos e senaivels que sa..
bre os seus traJbalhos Be pronunciaram.
Sao duas obras de arte originals, de gran·
de equilibrio, dignidade e beleza, e a ad·
ministra!tlio dos Cl)rreios honra-se com a
sua coloca!tao Duma das primelras salas
da sua sede.
Seja-nos llcitol lamentar, por nosso
1ado, que, em vez do ,r econhecimento daquela£ .qualldades, se apontem a:penas a
seu respeito, com a!todada ligeireza, inconsistancia e 19nore.ncla dOlO factos, pretensos cdesllzes,. e imaginarios cequlvocos,. .
N. da R. - Lemos a erudit.a. carta. do
sr. correio-mor, e com toda a. lealdade a
transcrevemOS', dado que ela pretende ser
urn escIareclm.ento ilquUo qUe 0 nOS90 colaborador sr. Jose Lopes Rodrigues escreveu, a prop6s~to de urn selo ern qUe era
homena.geado S. Teot6niO'.
Supomos - nOs e 0 nosso cola.bo<rador
- que a.o homena.gea.r-se alguem, mormente S. Teotonio, prim.elro Prior de Santa Cruz, que 6 0 caso presente, nao se va!
estabelecer iconogra.fia. 1"8IlOvada. ao sabor dos gostos pessoais de qualquer mes-

12

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL

simos <Santos Portugueses.. , de Joilo
Ameal, sempre se nos apresenta de M.culo e livro, com urn globo estrelado.
Inesperadamente, porern, surge agora,
M

de Sa.nta Cruz, de Colmbra, foi <organ!zado sob a regra de Santo, Agostlnho:. , e
ainda hoje ali ternos 0 d cuto·r da Igrcja:
logo na :faohada, ern ima.gern atribufda
a Nicolau Chanterene (0 escultor citado
peSr Clenardo), em imagem do pillpito,
pre.sentemente, por vezes alnda atrlbuldo a loilo de Ruilo, Iflna:lmente em imagem junta a 'J> ttimulo de D. Sancho I
- 8lem do que todos 03 azulejos, das
oficlnas de Lisboo, que revestern a vasta
pare de do lado da eplstola, fora outros,
silo. alusivos a Santo Agostlnho...
Assim, sal;vo erro, tudo .leva a crer
ter havido urn lamentAvel equlvoco nesta emissl!.o de selos comemorativos da
RainhaSanta Isabel e de Slio Teot6nio.
Sl!.o Teot6n!o foi, e evldente, substitufdo
por Santo Agostinho!
L1m1tema-nos a p erguntar aos fllateIIstas 0 qUe dizern a lstO'.
LOPES RODRIGUES

o mesmo jomal publicon, em 2'7 de
Julho, uma carta do sr. Eng.· Couto dOB
Santos:
Todas as imagens de Sao Teot6nio sao
identicas a esta que e representada
numa medalha antigll.

Da admlnistral<ilo dos CTT, e em resposta ao artigo do nooso colruborador sr.
Jose Lopes Rodrigues, l'ecebemos a carta
que a seguir transcreveJDas, assinada pelo
correio-mar, en;g. Couto dO's Santos.

nestes selos, urn Silo Teot6nio com a
maqueta cIa. 19reja de Santo Agostinho.
Porqu(!? Bern sa.b1do e que ()i ilVIosteiro

Sr. Director - <A prop6sito dum artigo saido no <Di8.rio Ilustrado:. de 9 do

Se the interessa
e

0

0

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

- AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- F AQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Num;sm6t;co
«
Tive ocasiilo de ler urn fo~heto da autoria de J. Vidago, intitulado «MemOria
hlst6r1.c.a. da. moeda na ilha. do Faiab>, por
amavel cedl!ncia do seu proprietario, sr.
Joilo Robertson, autorizado numismata e
grande animador dos principiantes e joyens iniciados deste ramo dOE8iber humano - a NumIsmatica.
Da leitura rapida se fica sal:lEildo das
vicissitudes por que passou a ilha do
Faial, em materia monetaria.
Nilo iremos, nern sequer resumidamente, dizer quais elas foraro, mas nilo deixaremos de afirmar qUe alguma coisa d"l
util Se tira da respectiva leitura. Aqui
fica a recomendal<ilo.
No decorrer des~.a. leitura, foi-nos dado
o prazer de tomar conhecimento, das condil<oes preca.riag em que se trBlbalhotl,
quando da fundil<ilo da moeda pelas hostes liberals, .p artida.rias de D . M.a.ria II, e
que nos Al<ores fizeram 0 ponto de concentral<l!.o de reforl<os e de homens para a
expedil<i!.o doo bravos dO' Mlndelo.
Trata-se da maneira como· Se fabric aram os <malucoo:.. 0 autor do folheto, em
certa altura do seu trabalho, transcr eva
urna passagem da «Hlst6r1a do oorco 110
Porto», da autoria de Simi!.o Jose da Luz
Soriano', on de este historiador das lutall
liberals, e punjante jornalista da causa
constltucionaJ., descreve a casa. da moeda
dos Al<Qres, onde se fundiram os <malucos:. de D. Maria II.
Sem intuitos de <magisten, e multo
menos intuitos <dogmaticos, nl!.o resrstimas
a ideia de, p or nossa vez, dar a publicidade aquelas il8llavras do ilustre hIstoriador, verdadeiro espelho das condigoes diflce1s de trrubalho, mUito precarias quanto a dinheiro.
Luz Soriano diz: <N~st~s termos recorreu a junta a urn outr~ expediente muito
mais profiquo e bern sucedldo que 0' anterior, qua.ndo, estabelecendo uma casa
de moeda, nela mandou fundir os sinos
dos conventos, reduzlndo-os a pequenas
mc,edas de bro-nze do valor de 80 reis cada urns, que alguns dias depois se elevaram a 100 reis, pela avidez com qUe 0
publico as recebeu nos primeiros tempos
da sua emissao. Naquela casa nilo haNia
,b urls nero Blbridores; nao exlstIam maquinas de cunhar, nem as mals utensIlios,
que para tal fim se precisam; mas urn

Hlalue"J

»

tosco caixilo de madeira, cheio de areia
fina, humida e batida, na qual se moldava
de frente e de reverse, a n o,va moeda de
bronze, e sabre cujos moldes se vasava
depois I) metal fundido, tendo urn semelhante ca.ixB.o por companheiro uma grossa lima, com que a cOI'rer se passava ern
volta da maeda, para the tirar as sobras,
e as aspereza;s do· metal vasado·, foi todo
o aparelho com que se obviou ao imenso
d!spendl0 de 'Eernelhant~ casa ; mas se nenhum Estado teve alnda tilo· barato· estabelecimento de cunho, tambem de nenhum
saiu alnda obra mats tosca; e tl!.o imperfeita e grosseira era, que por eata diflcuI dade se to,rna dificil faJ.slfica~la:..
Estas palavras, de certo, sl!.o do conhecimento dos nossos mestres: mas possivel e, e istO' sern de.:--primor, que dos
iniciados sejam desconh~cidas, e por isso
muito me apraz traze-Ias de novo a luz
da pubUcidade.
Por este depoimento de tilo autorizada
figura, contemporanea de uma epoca contur.bada da nossa hIst6ria, testernunha e
figiIrante de todos esses acontecimentos
ja passados, os principiantes podern estar
certos de que agentes sem escrupulos nao
fals:ficaram CIS «malucos:..
Ainda ·bern, para meu sossego, e descanso de n6s todos.
NOTA - Depois de elaborlldll esta n6t ula ,
foi-nos dildo IIdquirir e ler II belli, esplen didll e
conc&'tullda revistll «NUMUS:., orgao da Sociedade Portuguesll de Numism6ticlI. No se u n."
11-12, pag. 61, e respeitllnte ao IIno de 1956,
vem publiclldo em not6vel IIrtigo do Sr. Ant6nio
Pinto de SOUSII, sob 0 titulo «Malucos cunhlldos
e fundidos». Mostra 0 ilustre lIutor que Bernardino Jose de Senll Fre itlls, no «Arquivo dos
Aliores», e Teixeira de Aragao, nil SUII conhecidll
obrll, estao em discordllncill com II op,iniao de
Luz Soriano. Quer dizer, II pr6prill imperfeic;iio
estimulava os fals6rios. MilS 0 certo e, tambem,
que flllsas eram liS moedlls oriundlls da Ingll1terra, perfeitrssimlls, superiores aos verdadeiros
«mlll.ucos\l>, aI. por estll mesma rllziio. bem
aceites .
Resumindo: malucos verdadeiros (os piores),
mlllucos falsos (fund,dos e cunhados e qualquer
deles superior em aspecto e IIcllbllmento 1105
legais). E, pllrll nao hllver duvidllS, 0 melhor
ser6 ter os 3 exempillres nil colecc;iio .. .

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

NAO ESQUE<:;AM!
NAO ESQUE<:;AM!

15 DE NOVEMBRO
Come~amos

a preparar

0

nosso

Maior LeiJoo de seJos
que tera inicio em 15 DE NOVEMBRO DE 1958.
Temos, desde ja, algumas colec~oes que sao, (de longe), das
melhores do mundo.
.
AUSTRIA
PAISE'S BALCANICOS
COL6NIASINGLESAS
ESPANHA
FRANQA
ESTADOS ALEMA.ES
ESTADOSITALIANOS
GRE:CIA
JAPA.O
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
inc1uindo os Confederados
AMERICA LATINA, ETC. ETC.,
e muitas oub'as raridades estao em negocia<;oes. Havera milhares de lotes com vastissima propor~ao das series de 3 a 4 exemplares, centos de paginas ilustradas do catalogo.
o valor total nao e, certamente, inferior a meio milhao de
d6lares, mas podemos facilmente reallizar urn milhao.
Editamos urn limitado numero de exemplares do Catalogo,
que antecipadamente dara uma ideia do valor e do volume do
leilao.
Pe~a prontamente urn exemplar. Ser-lhe-a enviado gratuitamente, franco de porte.
Este leilao marcara uma epoca na Filatelia.
Nao 0 pode esquecer!
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SHANAHAN'S STAMP AUTIONS, L.TD
39, Upper Gt. George's Street.,
Dun Laoghaire,
Dublin.
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AVISO AOS

FILATELISTAS;

a €mISSaO - b€ s€los b€blCaba
D

a santa Isas€t € a sao t€otonlo €sta €RRaOa
sao teotonlo apaRece nos selos
tRansroRmaOo em santo aCjostmho ...
Com este titulo, publlcou

«Diarlo
0 a.rtlgo segu4lte, que, com a devida v6nia,
transcrevemos:

Urn problema surge em redor de uma
serie de
selos de correio dedicada a
Ralnha Santa Isabel e a So. Teai;onio, cujos
desenhos !fo~am eXipressamente confiados
ao escultor Barata Feyo, e -que vai ser postaem circulagao. Vejamos: lFoi Sao Teot6_
nio 0 primeiro prio-mor do Mosteiro' de
Santa Cruz de Coimbra, onde em 1132
ccomegou a 'Vida de comunldade dos Agos-

tinhos:., seus fundadores. Na i'g reja de
Santa Cruz, de Coimbra, existe uma imagem, de talvez doiS metros de altura, de
Sao Teot6Dio, bem como variadissimas
tel as e azulejos, onde sobressaem cenas
aJlusivas as hist6ricas relagoes entre 0
santo e iD. Afonso Henriques. Sao Teot6Dio aparece tambem no ciDicionario de
Icon-'grafia Portuguesa:., de Emesto Soares e Henriques de Campos Ferreira Lima, e no cInventario da Colecgao de Registos de Santos>, de Emesto Soares, e
ainda de.s de uma medalha antiga, da colecgao do pintor H.ebll, ate aos recentis-

SlInto Agostinh o. como se va no p ulpito
da igrejo de Sonto Cruz, de Coimbro,
com II mllquetll de um templo, que ogorll
inesperodomente surge em poder de Siio
Teot6nio ...

A imogem de Sao Teot6nio nil novlI
emissao de selos, destinodll II ser um
motivo de IItrllcc;ao pllro os f;iotelistlls,
sempre IItentos II deslizes do genero ...
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Outro especto dos visitentes

selos e das moedas, quer como fonte de
ensinamentos, quer como acumulaltB.o de
riqueza, quer, principalmente, como cont!licto e estreltamento entre 05 homens de
boa vonotade. Uma calorosa salva de palmas premiou 0 excelente lmproiV!so do sr.
dr. Miguel Bastos.

NOTAS SOLTAS
No dia da inauguralt8.o', 0 distlnto filatelista e importante industrial setubalense sr. Manuel Pacheco C. Wengor:>vius,
trouxe a Lisboa, de autom6vel, 0 presidenote do nosao Clube, sr. dr. Vasconce-

los Carvalho; e, na: tarde do encerramento, 0 Uustre Govern.ador Civil de Setubal,

sr. dr. Miguel Bastos, mandau traz~-lo
no seu autom6vel. Gentllezas pelas quais
aqui lhes expressamos os nossos melhores
agradecimentos.
- No, !l'ecinto da exposilt8.o, funcionou
urn posto dos Correios, no qual era usado
o carimbo comemoratlvo desta exposilt8.o-.
- 0 Clube FHatelico de Portugal edi·
tau urn sobre.scrito especial, com 0 carlm-bo comemorativo desta exposilt8.o. Os pcucos exemplares que restam podem ser alnda requisitados na seoretarla do nosso
Clube.

A sessoo de encerremento do I 50 100 de Filotelio e Num ism Mico em 5etubo l

Po, IFr, T. N. 60. 1. 2. 21. 24. 93 .
para 1 . 2.
3257- J08.0 iManuel Nunes Cavaco - Rua
CAndido d~s Rei::, 69 - Vila Real
de Santo Ant6nb (P) Po, Fr,
T . C. V. N. U. 60. 1. 2. 3 . 90. 94.
3258--Titina Manuel Gomes Simplicio Rua Alexandre Herculano - Caldas da Rainha - (P) Po, Fr, T. N.
U. 60. 3 .
3259-Jose Manuel Gomes Henriques
Neto - Av. General Roltadas, 167_2." - LLsboa (P) Po, Fr, In,
AI, T . .c. N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
3260- Eduardo Augusto Martins T. de
Meneses - Servilto de Inventario
- Hospital de Santa Marla - Lis,b oa - (P) Po, Fr, T. C. V. N. U .
60. 1. 2. 3. 94.

ACORES
3249- Joao Alvaro Leonardo Correia da
Cunha - Villa da C!IJlheta - llha
de S . Jo'!'ge - (P) Po, Fr, E', T.
N . U . 60. 1. 2. 19. e depend~ncias
93. 101.

ANGOLA
3248--Padre iManuel Alves Braga - Missao Ca..t6lica do Cuche - Serpa
Pinto (M) Po, Es, Fr. Recebe
tambem em In, AI. It. T. V . N. U .
60. Portugal e Angola e series novas de qualquer sitio, de interesse
c~mo, desportciS, haglografia, aves,
insectos, et<:. de 90. 93. 94.
3262-Manuel Augusto da Co£ta MansoCa1xa Postal, 231 - Lobito - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. Flores de todo
o Mundo . 93 .

MOQAMBIQUE
3241- Jo8.0 Ant6nio. Men e s e s - Rua
Edu!li!l'do. Costa, 15-A - LOlllrenlto
Mrurques - (P/ iM) Po, Recebe correspond~cia em Es. Fr. In. T . N.
U . 60. 1. 2. 93.
3261- Benjamim Gonltalves GouveiaPebane- (Pl M) Po, Fr. Es. Comp o
In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 92 . 3.
94. D. C.

BRASIL
3267- Major Vinitlus de Campos Veras 17.' C. R. Fode Sao Pedro Salvado'!' - Bahia - T. N. U. 60. 3. Tematicos,.

3268- Luis Nelson Gonltalves de Oliveira
- R. Cel! Joaquim da Cunha, 546
- Tanabi - (M) Po, T. U . 60. 3.

ESPANHA-ESPAGNE-SPAIN
2355- lsrubel Portillo- Perez Galdos, 5 Valencla~ (M) FT, Es, In, Compr.
Po, T. N. U. 1. 3 . 61. 63. 62-50/ 100
No envio primero.
324~Manuel Perez Marti Calle Cuetos n." 4 - Osuna - (Sevilha) Po, Es, Fr, T. N . U. 60. 3. 9p.

AFRICA DO SUL-AFRIQUE DU
SUL - SOUTH AFRICA
3036- Marcus Cohen - Hawthorne Priv.
45 Olivia Road Berea - Jc,hannesburg - Transvaal - Ho, In, AI,
~r, T. N. U. 60. 3. 90. 92.

FINLANDIA - FINLANDE FINLAND
3266- Erkki iManS'ikka - Rue Raastuvanka:tu 55 - Vaasa - Vas3- (A) In, T. N . U . 60. 3. T. 60. me1h61'es 100-200.

ITALIA -

ITALIE

3252-Genesia Stellato - V'la PMli 1032." - Livo-rna - T. C. V. N . U .
60.3.

ROMENIA - ROUMANIE
ROMANIA
3263- Eng. Mihal Pomi!IID - Str. Rusciori1or 33 - Sibiu - AI, In, Hu,
T . N . U . 60. flowers, ~mals, sport
63.96.
3264-lng. Mihal Conrad - Cas. Post. 87
- Ploesti - R. P. R. - Fr, In, AI,
!Russo. Da 60. N . 62 . da Romenia.
Coleccicona 64. N . 1. 2. UPU, UN,
Flores. animals 18. 6.
3265- Anghel Rudieu - Casuta Post al8.
215 - Bucharest I - R. P. R. In, Fr, T. N. 60. 3. em 64. 90/ 1958.
92/ 1958.
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1
Quando nos dispomos a escrever, fa·
zemo-lo sempre com a preocupa!<ii1;) de,
multo embora par vezes fazendo critic a,
constrUir, e e sob tal ponto de vista que
c.s nossos leitores devem encarar quanta
escre'lemos.
Que este introito chamemos-lhe a ssim,
aquilo' que vamos e~crever, seja entendido
par todos Os 1ndMduos que, tendo responsabilidades na fUatelia pontuguesa, dizem.
aqueles qUecriticam, para nao destrui'
rem, mas ... pela forma pOor que 0 fazem,
eles e que ajudam a destruir!. ..

A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO :E
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO
PAiS EM PRODUTOS DERIVADOS DO PETR6LEO

r

2
Vc.,}to aos cMotilvos de beleza>, por
acreditar que, para 0 coleccionador de selos, 0 que ao mw sobreleva, e aquele
<quadro> donde a beleza dimana.
Veja-se que urn coleccionado[' de RPlos - aquele que, po·r direito pr6prio, assim podemos chamar - e capaz de, buscand0 valorizar em beleza uma folha do
seu album, passa horas esqueciJdas a e.5/'
tudar a melhor forma de dispOr nela meia
duzia daquele rectA.ngulos policromos,
a,t endendo aos formatos, as cores, aos motivos, e ao conjunto.
Nao contente com isto, busca a hist6ria do selo, e leva-a as suas illtmlas
conseqli~cias.

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES

CUMBUSTIVEIS

lU BRIFICANTES

Depois, ve quem desenhou e gravou
os ·selos; a semelhan!<a que tern com congeneres espalhados pelo mundo e, como
o pensamento nao tem barreiras, nem po··
de, como fera, ser enjaulado, a <coisa>
nunca mais para ...
. :m 0 caso do Jurista, que pega no prece1to legal e, servindo-se do escalpelo da
inteli-gencia, Se d!Bpoe a disseca-lo atraves
de todos os elementos da interpreta!<ao,
s6 parando quando consegue atingir 0
fim em vista.

3
Creio, em face do exposto, que os CTT,
que tao grandes J.mportll.nciag acumulam a
'c usta dos co~eccioilladores, >bem deveriam
dlspensal'l'hes urn mfnlmo de consideragao, procurando dar beleza, e estudando
convenientemente aquele bocadinho de pa_

Pelo
DR. JORGE MELO VIEIRA

pel qUe vai preencher-lhes muitau horas
de 6cio, e servir-lhes de distra-c!<ao, deleite
e cultura.
Na verdade, nao se entende que, sendo
o selo urn elemento preci050 de propaganda e cultura, nao contenha em si pr6prio, embora em sintese, tUdo quanto, pretende traduzlJr.
Guerra Junqueiro foi, ~em duvida, principe de poetas, e, porque assim se entendeu, e como tal Se quiz perpetuar a sua
mem6ria, os OTT resolveram, e bern, emiUr dois selos com a SUa efig:e.
Condenavel, porem, e a forma como os
CTT trataram 0 assunto, a falta de sensibilidade que Ihes votarn aqueles que, como eu, se ~nteressam po.r estes assuntos,
e vibram com os feUos dos seus Maiores.
Esta.rei eu a levan tar uma falsa
acusa!<ao ? ... Se assim e, cre~run qUe me
penitenc~arei . Quem reconhecera naquele
vulto barbado, que nos aparece num tom
cinzento chumbo e num sepia sujo, 0
Grande Junqueiro, que hi Principe de
Poetas ? ... Umcento de portugueses, se
tanto, com alguma ilustra!<ao, os qua'!s se
arrepiam e enchem de J6stlma, ante <> pes.
simo selo que os CTT p~ooduziram, e tiveram a coragem de emitir!. ..
Pergunto, pO!s, e fa!<D-O apenas com
urn sentido construtivo, qual 0 motivo
por qUe nao Se proeedeu, neste corno noutrr"s casos, a inseri!<8.o, no verso do selo,
do que nele Se contem, copiando a ideia e
a forma dos selos feltos em 1895, parI!.
comemorar 0 7." Aniversario do nascimento de SantO' Ant6nio, em que, alem
do milesimo, 5e transcreveu a «oll"a!<ao de
S. Boaventura>.
Podem objectar-me que 0 sistema e
deficiente e dispendioso, e que quando
seeola 0 selo na carta - e e esse 0 seu
destino certo - tudo 10e perde.
:m razoavel. Proceda-se, entao, a se'
melhan!<a do que se fez com c~s selos da
Senhora de FMlrrna, emitidos para 0 Imperio. eoUonial Portugu~s - a junQ8.0 de
urna bandel·e tte ou vinheta com dizeres.
Creio que, ao lado dos selos de Jun-
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queiro, na::l ficarla mal a tal vinheta com
urn Boneta-, uma biogrwfi..Ja do poeta, urn
f6lio dOB 4:Slmples:> , ou uma das suas maravilhosas oragoes>.
Se tal e, po rem, apanagio de Santos e
Santas, que ao menos 0 exemplo tivesse

CONTRIDUA PARA 0 DESENVOLVIl.HENTO DA FILATELIA
EM PORTUGAL, INSCREVENDO NOVOS SOOIOS NO

CLUBE FILATfLiCO
DE PORTUGAL
CLUBE DE AMADORES
PARA AMADORES

frutiflcado para os tao frequentes selos
l'eUgiosos de S. Joao de Brito, S. Joii.o de
Deus, S. Francisco Xavier, Santa Joana,
S Martinho de Dume e Santo Condestavel,
sem diivida urn des maiores vultos do pals,
em t cdos os tempos, e que tao mal tratado
tem andado nos nossos selos, fazendo-se-lhe, c ~'IlTlo a outros, tambem grandes, a
JUstiga qUe os OTT the tem regateado.
Tlvemos prosadorez, cronistas e historia do res, poetas, pintores, cientistas e polIticos, tao boIlS e em 't anta profusao,
como a s maiolTes Nagoes; temos urn passado e uma hist6ri..Ja; demos novos mundo:!
ao mundo, e, afinal, nos selos que o~ C.
T .T. nos dao, nada dlsta transparece; sao
- passe a expressii.o - duma pobreza
franci scana ...

Av. de Almirllnte Reis. 70-3."·Dt.·

CLUBE FILATELICO

Telef. 5.1,.996

DE MOQAMBIQUE

LIS BOA

PORTUGAL

L. MARQUES

MOQAMBIQUE

ATEN(;AQ!
Todos os c()leccionadores podem completar as suas colecgoes com selos
novos.
PORTUGAL 1948
5c.
628
629
10c.
20c.
631
30c.
632
633
35c.
634 ,
50c.
637
2$OOE.
638
2$50E.
639
3$50E.
640
5$00E.
641
10$00E.
642
15$00E.
643
20$ooE.
644
50$0()E.

OARAVELA - No'!i. E. Santos 1959
1948-49
1$20
80c.
707
$30
1$50
l$OOE.
708
$30
2$00
709
1$20E.
$50
1$8()E.
2$50
711
$50
3$00
712
2$OOE.
$50
6$00
713
4$00E.
$80
8$00
714
6$00E.
5$00
10$00
715
7$50E.
5$00
20$00
As encomendas devem vir acompa7$50
15$00
nhadas das Tespectivas impor!:A.ncias, ou
20$00
envio a cobranga.
27$50
Portes do correio a cargo dO' compradO'r.
65$00

ANToNIO fERREIRA DA SILVA
~do

Mun!icipio, N." 82-5.· (Elevador) LISBOA -

Telefone 866496

DO

i)itirio 60 tlG()Otl
o juri

de Setubal

A

exposi~o

de SetubaI

De urn dos conconrentes ao I Salao de
Depots da notavel I." Exposigil.o FilaFluatelia e Numis.mAtica em Setiibal, pretellca na Uniao de Gremtos de Lojistas de
Lisboa 0 nao ment'ls notavel 1.0 Salao
miado com medalha de cobre, recebemos
uma carta em qUe se acusa 0 juri de parde Fil~telia e Nl1Illi'Smatica em Setubal,
c1alidade, designadamente no que respeita
Inaugurado no domingo 'anterior.
Notii.vel, em boa. verdade, e sob multia. participagao do acusador, filatelista da·
daquela cidade, e cujo nome ainda nao
plos aspectos: pele. quantidade dos expotInhamoB fixado.
sLto·res (nada menos do que vinte e trl!s)
em filateI1'a.; pela categeria deB de. sala
Ora e sabido que nunca nenhurn juri
de Honra - como 0 prof. doutor Carlos
de e~osigii.o filatelica, com malor ou me·
Trincao, Eduardo Cohen e ca.pitiio Sid6nor ~o, se I1vrou desse labeu da parcfalidade. E tanto porque 0 criterio do . nio PaiS> - com excepglio de urn, que, na
opiniao de tad-e, nii.o devia ter sido rec~·
juri e evidentemente diferente, digamos
bido; pelo .grau avangado< de muitos das
mesmo, mais severo do que 0 do e~o
classes de competigao - como Rui Filipe
sitor, - como tamJbem porque, hemos de
Pinto, Francisco Horta Raposo, dr. Eduarconfess8.-lo, tendo a preocupagil.o de acerdo da Costa ALbarran, Carles Junqueiro
tar, 0 juri, como todog os jUize:!, p ::de,
Neto, Domingos F1i.orindo, Jose Manuel da
por vezes, enganar-se ...
Luz Capela Bolina, Jorge Gongalves RiHonestamente, portanto, admltimos
beiro Borralho e Martinho Pereira; e pela
qUe nos tenhamos enganado. no pr.emio,
magnifica apresentagao de quase todos
medalha de robre, atribuIdo ao nosao epts_
eles, ou, melhor, de todos eles menos dois
tolar acusador, 0 que verificaremos quanou trl!s, aos quais estas exposigoas devem
do voltarmos a Setiibal, na altura do enservir de li!loes para facllmente atingirem
cerramento daqt.Lela notavel e~osigiio.
a craveiI'a des restantes.
Por hoje, com a l11esma sincerldade
Exposi~ao filatelica que nAo 56 honra
com que admitimos tal engano, queremos
os seus organizadores, mas tambem a
repudiar veementemente a Ideia de que
pr6pria cldade de SetiibaJ, talvez 56 haja
o juri Se tenha deixado influenciar pelos
que apontar-Ihe urn senao: 0' de estar dedlstintos organizadores da exposlgao. 0
masiadamente che1b 0 grande e belo salao
que se prova indiscutlvelmente com 0 facnobre da camara Municipal de Setiibal,
to de que a classificagiio foi tornada defionde ela se patenteia ao publico, e nAo
nitl:va ante:! de qualquer cO.Dlversa, Ba.bre
apena.,s durante a semana do regulamenela, entre as membros do juri e Os orgato, mas, dado 0 seu I!xito clamoroso, du'nizadores, - .e, mats ainda, com 0 facto
rante mais a·l to a dez dias, ·a pedido de alguns membros do juri terem visitaque e de anotar e de sali'entar - do disdo a exposigiio isoladamente, al'gumaB hotinto presidente da Camara Municipal de
ras antes da sua inauguragii.o, enos terem
Setiibal, major Manuel Filipe de Magadeixado escrLtas, em sabrescrit05 fechalhaes Mexia. - V. C.
dos, as suas classlficagoe:! pessoals.
Ora estas classificagoes pessoais, que
co·nservamos, diferem da classificagii.o definitiva e oficial apenas em dots detalhes:
urna proposta medaJha de cobr-e passou 11.
isenga!} dO' juri de SetUbaJ, mas, princimedalha de prata, e trl!s diplomas de parpalmente, para qUe Os fUateltstas com~
ticlpagiio passaram a medalhWlo de cobre.
preendam 0 criterio, ligeiramente beJ;leo que se escreve, urn pouco contra os
volo, dos juris da.s exposigoe:! filatelicas,
princlplos, nao s6 para demonstrar a
mormente das de cara.cter local.- V. C.
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ga,da, da utili dade do seu esfor!<o. Porque,
como dlsse 0 ilustre ul1ss1p6grafo Julio
de Castilho: cConservar e pres tar servi!<os a vindouros; e os que viio juntando
e classlficando 0 que a turba ignara chama bagatelas, sii.o dos mats. uteis cooperadores da cIvMiza.!<iio:..
Na verdade, nunca sera demais encarecer 0 beneficio que se colhe duma colec!<iio, e que 0 gozam desde 0 prlmeiro
dia os que se disponham a coleccionar,
pela cura ou vacina contra a enfermidade - por vezes demasiado generalizada em gente nova - do aborrecimento,
assim como niio sera de menor beneficio
pl'estado a todo aquele que, pela sua
idade madura, requere ter uma vida sossegada, e ao mesmo tempo de espirito
ocupado. 0 qUe vem a dlzer, que a colecciona!<iio benefIcia sempre, e em qualquer
altura da vida, quem a pratique.
Com efeito, 0 coleccionador que se interesse sinceramente pela sua colec!<iio·,
estara ao abrigo dos maleiicos resultados
dum espirito que niio tenha uma ocupa!<iio intelectual, que 0 prenda elevadamente num determinado senti do. 0 que
importa e que 0 coleccionador procure estudar, investigar, inquirir, tudol 0 que ::Ie
relacione com 0 otbjecto da sua colec!<iio.
Aclma de todas as considera!<oes, 0 coleecionador deve libertar-se do comodh,mo
inferior de ser iinicamente urn amontoador de coisas antigas, para ser 0 primeiro
a colher 0 fruto da sua colec!<iio, nOB enslnamentos que 0 seu estudo Ihe prop orcionara.
Cada colec!<iio, consoante a natureza
dos objectos que a componham, tem a sua
faceta pr6pria,em que predomina 0 caracter, ora artistico, ora cientifico, ora.
hist6rIco, etc., mas em qualquer delas devera 0 coleccionador cultiva-la no sentldo
da expressiio que a caracteriza, pois 56
assim a c olec!<iio tera. para ele - e ate
para a ci~ncia - 0 va:lor cuLtural que toda
a colec!<iio dave representar.
Siio, pois, multlplos os 'b eneficios que
o coleccionador recebe, quando orientadamente organiza a sua colec!<ao: moraImente, como ja vimos, por dar ao espirito uma constante ocupa!<iio elevada, que
D desinteresse dos factos mesquinhos da
vida; intelectualmente, como estimulo da
cultura, e precioSQ elemento dela; materiaImente, proporcionando-lhe angarIar,
a pouco e pouco, um va:lioso peciilio, pOis
uma colec!<iio e s empre urn born mealheiro.
Esta exposi!<iio, muito embora Se con-

fine ao ambito distrital, nao de1xa, por
isso, de representar urn born sel'vi.!<o prestado a ci~ncia, pOis, como dizia Herculano, «por muito pobre que cada urn se
julgue, venha com sua mercadoria, que
alguem Ihe aJchara 0 pre!<o:.. E 0 pre~o
destas exibi~oe.s siiol os ensinamentos que
o publico- colhe do material exposto, quer
numismatico, quer filatelico.
A primazla da referencia conferida a
Numismatica sohre a Fllatella, pro'V'em
de qUe a exlst~ncia das moedas remonta
a 3 mil anos, e 0 seu estudo ao Renascimento, apontando-se ja cultores esclarecidos no seculo- XIV, como 0 celebre Petrarca, e dai por diante, .da;tando, em
Portugal, do. ,r einado de D. Manuel I, os
dois primeiros tratados de NmnismAtica:
urn manuscrito, e 0 outro impresso, que
julgamos de 1510, antecedendo na Europa
todos os demaIs trata;d()s conhecidos. ll'l
que Portugal, no tempo d() Rei Venturoso,
detinha 0 facho da civiliza~iio ocident al,
em competwcia com 0 Mundo de entiio;
e por issa· tambem no estuda das moedas
antigas estava a cabe~a dos demais E s tad os da Europa - 0 que vern a dizer do
velho mundo.
A Filatelia, por seu lado, como irmii
mals nova da Numismatica, niio vai alem
dum seculo-, com 0 apareciment() dos primeiros selos, cujo centenari() ha pouc:> se
celebrou, e com grande brUho, para intima satlsfa~iio d()s seus iniimero's cultores.
Ambas estas ci~ncias, porque de ci~n
cias Se trata, ccupam-se do «valon : a.
Filatelia, estudando 0- 'ValOT das franquia.s
postals, ao passo que () material de NumiJrnatica, as moedas, constitui 0 proprio escaliio comparl\.tiv() de valor, porque
tudo Se afere, e porque justamente ambas
Se ccupam do valor, algumas vezes, nomeadamente em perlodos de crise financeira, os selos t~m corrldo por moeda.
Alem do caso vulgar, e quase diario, de
se receber urn selo postal Iia faIta duma
pequena moeda subsidiarla: 0 que vem
a dlzer n os trocos, que constantemente se
diio e se r ecebem.
E ste e 0 tra~o de uniiio da velha Numismatica com a nova Fllatelia, que a
vossa bela exposi~aol une num amplexo
frat ernal ebrilhante - de que s6 merecern louvores tOd05 aqueles que The deram
o p os sLbiIldade da sua realiza.~iio, - porque do seu interesse, divulga~iio cultural,
e exparu:iio, falariio os futuros Anais da
Numismatlca e da Filatelia em Porut-gal.

LISTA DE SOCIOS DO

CL'UBE FILATELICO DE PORTUGAL
L1na DEL SOll- MlfillfDfRLlnf-MEMBfRS
Altera~oes

mn - LISlE

- Reingressos - Novos

PORTUGAL
197 - Dcmingos dos Santos - Beco do
Forno do Castelo, 15-1.° - Lisboa
- (1M ) Po, Fr, In, Es, T. C. V. U.
60. 1. 2. U. P. U. Austria. 4. 10. 15.
18. 90, 93.
263 - Ant6ni:> Benedit o Gon~alveg, - R.
Aniceto do RosariO, 7-1.·-Esq." .Amadora - (M) em 1. e 15. (P)
em 2. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 15.
90. 94.
421- Vitor Manuel Freire de Liz - Rua
da Alegria, 41-3.·-Esq.· - L'isboa
- (P) Po, F'r, In, 1. 2. 3. 90.
119B-Jose Amandio Guel'relro Correia Rua Luis de Camoes, N.· 27- Olhiio
- (M/A) Po, For, In, It, E s, T. C.
1. 2. 18. 22. 93. 94.
146B-Dr. Adolfo da Silva e Som:ar-Avenida de Berne, 21-3."-Dt." - Lisboa
- Po, 60. 15. 30. Checoslovaquia.
Un!ao da Africa do SuI e Rodesias.
1677-D()mln>gos de Fatima Pereira da
Silva e Sousa-Rua Dr. P edro de
Sousa, 419 - Porto - (M) Po, Fr,
T. C. N. U. 60. 1. 2. 10. 90. 93. 94.
1985~Eng. Fernando Ma;nuel da Costa
Peres Rodrigues - Rua dOl Parque,
73 - Bairro de Santa Cruz - Benfica - Lisboa - (A) p(), Fr, In.
Es, iIt, AI, T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
2316-Franclsco Rocha - Tribunal Judicial de Siio Joiio da Pesqueira (P) Po, T. C. iN. U. 60. 3.
290B--Augusto Luis R odrigues Guimaraes - iRua Elias Garcia, lote 9-l.·-Dt.· - Almada - (P) P o, F ,r ,
In, Es, N. 60. 1. 93.
3174-AbH!o Helder Mendes Fagundes Rua Alberto de Oliveira, 3-3."-Dt."
- Lisboa. - (P) P o , Fr, T. C. N.
U.60.
3231 ~Manuel Serra - Rua Francisco da
Silva - Pra~a da Republica Oletros - (P) Po, Fr, In, T, C. N.
U. 60. 1. 2. 19.
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3242- Jose Manuel Romiio da Si·J:va- Rua
D. Pedro V, n.· 30 - Vila Real de
Santo Ant6nio - (M) Po, Fr, In,
T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93.
3243- ClIUBE cARTE E SPORT:. - Sec~iio Fllatelica- Rua Coolho da Rocha, 69 - Pavilhiio 9 - Lisboa.
3244- Jose Luis Pesso'a Lobiio Tello Base Aerea 3 - Tancos - (P) Po,
Es, T. C. N. 60. 1. Macau, India,
Mo~ambique. T ematica de flores,
barcos, fauna e flo;ra de 3. 94.
3245-Jose de Jesus D ores CUst6dio-R.
Cipriano Martins n.· 10 - Lisboa (M) Po, Fr, In, Es, It, T. C. N. N.
60. 1. 2. 94.
3246-Carlo's Albel"to P ires Edra - Rua
Diogo Bernardes, 2-r/ ch-Dt." -Lisboa. - (P/ M) T. C. V. N . U. 60.
3. 90. 95.
3247- Armando Osvaldo iMeireles Pinto-Rua das PaITeiras, 24 - CarnideLisboa - (P) Fr, Ti C. V. N. U.
60. 1. 2.
3250--Manuel da Rocha Vasconcelos Av. Rocha Paris, 95-1." - Viana do
Castelo - (P) T. C. V. N. U. 60. 1.
3251- Asdriibal Augusto de Magalhiies Pousos - Le!ria - (M) Po, E 3,
Fr, Ln, T. N. U. 60. 1. 2. 31. Chile.
32. Paquistao, Formosa, Guatemala, Tematica de escoteiro:::, mancolista e 90, ultima edi¢o.
3253- Manuel Ant6nio Jer6nimo - Rua
Coelho da Rocha, '112-r/ c-Dt." Lisboa - (!lVI) Po, Fr, In, AI, Es,
T. C. N. U, 60. 3. 2. 6. 90. 91. 96.
3254-D. Maria Fernandes Oeiras - Rua
Pc ~o dos Negros, 174-4." - Lisboa
- T. C. V. N. U. 60.
3255- Dr. Abel de Macedo Salazar Carreira - Rua do Barii>, 5-2."-Dt." Llsboa - T. C. V. N. U. 60.
3256- Manuel Paulo. de Vascon::elos Ribeiro de Castro - Rua da Igreja,
3 - Gondomar
Porto - (P)

r---------------------------------------------________

r
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?Pale8lra pro/erida no encerranlento

A SEVERA
RUA DAS GA VEAS, 55-5'7
*
LIS BOA
TELEF.34006
* BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANT£ TIPICO
RESTAURANT TYPlaU£
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
\

)

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Somos eomprado~es, aos melhores pre!;os, de series eompletas
novas:

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematicos. Sobrescritos de 1.0
dia. Todo

0

material filatelico

BASTOS &CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55
LISBOA

(PORTUGAL)

Portugal - todas as emissoes
reeentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.is, Assisteneia
10c. sl 30c. (vermelha) Mo!;ambique, Pelxes, Paisagens

FREDERICO VILLANI
Rua !los Remedios ii Lapa, 60

LISBOA

Tel. 665718

Senh'Jr Governador CLvil do Distrlto
de Setubal:
Senhor Presidenteda CAmara Municipal:
iMinhas Senhoras e meus Senho,r es:
As minhas primeiras palavras sao de
agradecimento e felicita!;8.0 i'l. Comissao
Organizadora . do Primeiro Saliio de FHatelia e Numismatica em Setubal, agradecimento pela honra de me haver convidado a dizer algumas palavras no encerramento deste interessante certame, e felicita!;ao pela louvavel iniciativa que representa entre n6s esta exposi!;iio,. E tanto mals. e para louvar os membros organiadores dela, quanto e certo serem esca'3sas as exposi!;oes deste genera em Portugal, comparativamente com 0 que la fora
Se pratica.
Nilo val aIem de 1851, a primeira apresenta!;aO publica de moedas po,r tuguesas,
o qUe ocorreu por ocasiao da Exposi!;ilo
FHantr6pica realizada em Lisboa nesse
ano.
• \
No final do seculo passado, novas exibi!;oes monetarias se .realizaram, em 1891
em Braga, onde 0 ' coleccicnador Joaquim
Jo-se de Sousa Braga expos a sua colee!;ao, e em 1898, por ocasiiio dos grandiosos festejos e::-memoratlvos do 4." Centenario do Deseobrlmento do Caminho Maritimo para a India, em que 0 antigo Bazar Cat6l1eo organizou uma grande exposi!;B.o de moedas e medalhas.
As expo·si!;oes numi:::matieas deste seeulo, que todos organizAmos, foram, sumariamente, as seguintes:
- Em 1933, no VII Ano da c:Revolu!;aO Naeional:.; em Lisboa;
- Em 1934, por oca.siao da Exposi!;iio
Colcilial do Porto;
- Em 1937, na F;lxposi!;ao Hist6ria da
Oeupa!;ao;
- Em 1940, a Exposi!;B.o do Ouro Portugues, a bordo da Nau Portugall, por oel:1siao dos celebrados festejos dos Centenarios Nacionais;
, - Em 1946, na Exposi~iio da Ourivesaria Portuguesa, e flnalmente,
- Em 1947, a Exposi!;iio da famosa
colec!;ao Gulnle, no Palacio Fez.

Pe/o
DR. PEDRO BATALHA RE/S

Das Exposi!;oes filateIieas, temos a
primeira realizada entre n6s, em 1935,
depois mais duas exposi!;oes Nacionals
levadas a efeLto na Sociedade de Geografia de Lisbca, em 1940 e 1944. Uma deeada mats tarde, a grande Exposi!;iio de
Filatelia Internacional em 1953, efectuada no Instituto Superior Teenieo, para
comemorar 0 1." CentenariOo do Selo Portugues, e dois anos depois, em 1955, nova
exposi!;iio Filatelica Naciona:l Se realiza
na cidade do Porto.
Agora e a vossa Exposi!;iio (1) neste d." Saliio. de Filatelia e Numismatiea em Setubal:. - qUe toma a vez no
rol das exibi!;oes realizadas em Portugal,
ao juntar, pela prlmeira vez, a eiencia
das moedas com ados selos posta1s.
Aeresce ainda que a VOSSa inieiativa,
sendo tambem a primeira qUe Se realiza
no campo distrital, servira de modelo (!
incentiv~ a todo 0 Pais. V6s foates os
primeiros a lan!;ar uma ideia, qUe deeerto
nao tardara a frutificar - segulndo todos
o vosso louvavel exemplo.
As exposi!;oes como esta tern uma dupIa fun!;ao: nao s6 eonstituem sempre urn
alfobre de ensinamentos, qUe Se vao divulgando a pouco e pouco, 0 qUe representa
urn exeelente veiculo de eultura, grangeando no¥os adeptos, mas ainda sao um
magnifico Incentivo para os seus cultoFes, dando a muitos a nO!;iio, ate ali apa-

(1) - N. do R. - De 1953 ate ao presen te,
re6lizaram-se no nosso pars muitas outras expo.
si"oes filatelicas, em Vila Franca de Xira . Torres Vedras, Leiria. Barreiro. duas nas Caldas da
Ra: nha , Azambuja. Santarem e cinco em Li;boa: Casa do Pessoal da Carris de Ferro. Casa
do Pessool do Porto de Lisboa, temotica dos
Cominhos de Ferro, Casa do Pessool do Loborat6rio Nacional de Engenhoria Civil. e Un iiio
de Gremios de Lojistas de Lisboo.
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Ministerio das Comunicayoes
Dlrecgao dos Servigos lndustrtats
PORTARIA N.D 16.816
8 de Agosto 'de 1'158

Manda <:rlar e par em clrculagao,
cumulativamente com as que esUio em

de Br!.to, dr. Carlos Jose da Cruz e Franga, Carlos Piteira, Carlos, Ramos Moniz,

Henrlque Nunes Garcia, Jcao Ferreira da
Costa, Jorge Carlos (]odinho, Jose Joaquim Cabrlta e Jose de Matos Serras.

vigor, uma serle de selos posta.!s comemorativos dos VI CWlgre!:'sc>s Inrternacionals de iMedicina Tropical e de Paludismo,
Lisboa 1958 com as dimensoes de 34,5x
x25,4rr:m., d~nteado 13 112. nas taxas, cores
e quantidades seguintes.:
1$00 - Cor verde-seeo e base
castanho-olaro ............ 8.00(}.000
2$50 - Cor azul e base cinzento-turquesa ............... 2.000.000

NUMISMATICA: Medalha de vennel1,
com fellci~oes do JurI, designado 1."
premio dO' Salao, dr. Eduardo Perdigao;
medalha de vermeil, Jorge Gongalves RIbeiro Borralho; medalhas de pram, Raul
Dlas Quintas, Rul F1Iipe Pinto, Idaleci'J
da Conceigao Gomes, dr. Jose Marques
da Costa e dr. Al<varo iM:atos; medalhas
de cobre, Cafe Modemo, Francisco Henrique de Jesus, capUAo Jose ALves de CarvaLho Fernandes, Ant6nio Francisco Teixeira e Eduaxdo Fernando iMonteiro·.

Minisi€rio' do Ultramar

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
JEAN LEMARIlil - 12 Rue de ~a Promenade - Asnieres (Seine - Fran!<a.
VICENTE PERIS - Mancheta Sanchez - C. iMtro. Gaztambie, 5 _ Alicante
-Espanha.
F. KRY'SICKI -Domorszowska 39 - Kielce ~ Pol6nla.
GNULAM MUSTAFA R. SHAIHKC/o M. O. Sessions Count. - -Dadu (West
Pakistan).
HENRI ARTIGUES, fils. - R. Sainte
Victoire, 19 Marselha - Franga.
ELIO BARBONAGLIS - Via G. Pratt, 2 - Vercelli - ItB.lia.
YNGVAR MEJLAND- Terrasseveien,
4 - Bryn/ Oslo - Noruega.
ET'DOR.:E VOT'DERO Via:le Gar·
bierl 4 C. - Genova - Alobaro - ItAlia.
JULIO ALEGRE SANCHEZ-Cj Pablo Melendez, 9-10. 0 - Valencia- 'Espanha.
Estes enderegos sao indicados sem
compromlsso nem responsabilidade da
nossa parte.
Thlss addresses are given withouth
engagement nor responsabillty our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabUite de notre part.

Direcgao Geral de Obras Ptlblicas e Comunica!<oes - SeI'VlgOo de Valores Postals
PORTARIA N.· 16.884

q

OUTRAS DECIS6ES DO JURI

de Agosto de 1'158

o Juri referldo, na respectlva acta,
congratulou-se, multo expre!!sivament~ ,
pelo ~xito da exposi!lao, saudou 0 sr. Governador Civil e a CA.mara Municipal de
Settibal, pelo alto e entuslastlco patroc1nio· que Ihe de ram, e saudou, flnalmente, a comissao organizadora, pelo valioso
trabalho reallzado.

Manda retirar da c!irculagao e recolher ate ao dia 31 de Agosto do corrente
ano os selo's ipO'stais de emissao posta a
circular nas pro.vinclas de Angola e Mo<gambique pela Portarla n.O 12.742, de 23
de Feverelro de 1949 OIS quais delxarao de
ter validade a partir' do dla 1 do pr6ximo
mes de Setembro.

SESSAO SOLENE DE
ENCERRAMENTO
A 'sessao solene de encerramento fol
presidlda pelo Governador Civil de Settibal, sr. dr. Miguel Bastos, secretariado
pelos srs. major MagalhA.e.s Mexia, presidente da CA.mara Municipal de Settibal,
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do ClUlbe Filateuco de Portugal, capitao Sid6nio Paes e dr. Eduardo da Costa Allbarran, presidente da comissao organizadora.
A abrlr, 0 sr. dr. Pedro Batalha Reis
proferlu a brllhantfssima palestra que,
com 0 devido destaque, adiante publicamos na integra.
Seguidamente, o s srs. dr. Miguel Bastos, major Magalhaes Mexia e dr. Vasconcelos Carvalho, procederam a entrega
das medalhas e de algumas dezenas, de
outros premios particulares, entre Os
quais os do Clube Filatelico de Portugal,
para todos os expositores.
A encerrar a sessao, 0 illl.9tre Governador Clvil, sr. dr. Miguel Bastos, saudoi.l
os expositores e os organizadores da exposiga'J, e proferlu brllhantissimas conslderagoes sobre a utllidade cultural, econ6mtca e moral ;do colecC.onamento d03

N. da R. - A emissao II que se refers estll
portllrio e oquela que 0 CIlt610go EI6dio Sllntos clllssificll como de corre 'o Ilereo, e 0 Simoes
Ferreirll como pertencendo 110 c-orreio normll i.

Cat6logos Zumstein

'.

Em princip.i os de Setembro, serao publicados pelas edigoes
Zumstein os tres novos catMogo.o;
para 0 ano de 1959, esperados impacieatemente pelos ceolecclonadores:
l)-Catlilogol Zumstein de Selos,
Europa, 1959
2)-Catlilogo Especial Zumstein,
Sui!;8./Llechtensteln, 1959.
8)-CaWogo Zumestein, Sui!;80/
/Liechtensteln 1959.

ZUMSTEIN & C.
Marktgasse, 50 -

Berne -

O

Sui!;&

o

5

interesse mllnifestlldo pelo publico

ultima

OS LEILOES DE SELOS

€XPOS1<;!O

hORa

~Ilat€tlca

DE SHANAHAN'S
SAO DIFERENTESf

110 BaRR€IRO

OS MAIORES LEILOES DE SELOS DO MUNDO

ESTA DEFINITIVAMENTE ASSENTE A INAUGURAQAO, EM

realizam-se em cad a quinzena, ofarecendo es meis femosas colacc;oes da quelquer pels, a outros lotes de garel
egredo: - grandas a paquanos Iotas, salos reros e sobrascritos, colecc;oes por perses e colecc;oes gereis, vendas
por grosso, etc. Cerca de 1.000 lotes velando eproximedemente 4.000.000 de escudos, e as vezes meis, ofarecidos em cede venda, 600 e 700 reproduzidos em ceda
cet610go.

25 DE OUTUBRO PR6XIMO, DA 1.a EXPOSIQAO FILA'ItELICA DO
DISTRITO DE SETUBAL, NO BARREIRO, A QUAL CONTA COM 0
PATROCfNIO DO SR. G0VERNADOR CIVIL DE SETuBAL, DA CAMARA MUNI0IPAL DO BARREIRO E DO CLUBE FILATELICO DE

ABSOlUTA GARANTIA PARA 0 COMPRADOR

PORTUGAL.

1- Depois do ecordo da vende: Se Ihe egrede 0 lote,
fica com ele, Se nao Ihe agrade, devolve.

2 - Absolute gerentie de eutanticidada, sam limita de
tam po, dos salos reproduzidos.

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

3;- Saguro contre prejufzos, gerantindo e revenda, e
uma garantia para um emprestimo, ,0 maior progresso em filatelia depois do penny nagro».

OS SEGUINTES ESQUEMAS, ONICOS:
I-

Ganha com os salos sem riscos.

2-

Pleno da dupla garantie, qua 0 toma apto a receber
os selos meis beratos, e, em cartes circunstancias,
masmo da grac;e o

3-

Plano das colacc;oas ascolhidas, etc.

DE

JOS£ G. GONZALEZ, sue.BA
iRUA DAS ANTAS - VALENQA
(PORTUGAL)

Obtenha no nosso catlilogo uma \ista gratuita

~I- 39, Upper Great George's Street I~
~

Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda

Telefone n.O 10 - V ALE N <; A

Endera«;o telegrcSfico: LUSITANA

J.

~~~~~~~~~~~~

Especializada em

cal~ado

vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

?J{e/orm([ . monelaria na 3 ndia
(Contin~

do ntunero anterior)

§ unic:>. Exceptuam-se da adualiza"ao
de que trata este arUgo os va:laTes sela dose as f6nnulas de franqula, em rela"aD aos quaJis 0 Estado da India pmvidencia.ra. de fonna a est8Jbelecer, para vigOTar a rpartlT de 1 de JaneirD de 1959,
urn novo esca:lonamento de va:lo·r es em
conformldade com a nova moeda.
Art. 12." Todas as transac"Oes, contratos e opera"oes cDmerctais de qualquer
natureza feims entre 51 pelos bancos e
casas bancarias au de credlto, entre este::o
e pa.I1t1~culares, entre rparticulares ou entre
esta"oes oficiais e qualquer daquelas entldades, e que Uverem sldo ajustados em
rupias do Estado da India, serao conver tldD5 e liquid ados na nova moeda, adoptando-se para a conversao a rela"ao estabelect:da no' artigo 5 ."
§ (mica. Para a liquida"ao daiS transac"oes, cOilltratos e opera"oes comerciais
de qua:lquer n8Jtureza aj1,lStadas em outru moedas,arplicar·se-Ao as disposl"oes
gerais vigentes, e em especial as dos a rt!l:go's 724.· a 727." do C6digo Civil.
Art. 13.· Na Direc"ao dOiS Sel'vi!lO~ de
Fazenda e Contabilidade do Estado da
India sera 'a berta uma conta de opera"oes
de tesourari:a, sob a epigTafe «Refonna
monetaria>, pela qual serao satisfeltos todos as encargo,s resultantes do custo, fretes, despoohos, seguros e mais despesas
efectuadas com a 'a maeda¢o; do valor
da recolrha de moeda da respons8Jbillidade
dO' EstadD, de conformldade coon a clausula 44." do contrato' entre 0 Estado e a
Banco Nadonall Ultramarino; das despesas com a sobretaxa!;ao de valoores selados e com a prlmeira em1ssAo destes nas
nova'S taxas.
§ 1.0 Constituira recei'ta da conta a
que Se l'efere 0 COIllo deste artigo:
a) 0 contravalor em notas entreguc
pelo, Banco Naclianal Ultramariillo em pa·
gamento da nova moeda divisionaria qu _
Ihe for entregue nos termos da cl'ausula.
43 ." do seu contrato com 0 Esta<lo;
b) 0 lucro eventual da emissao de
moeda divisianarla;
e) 0 lucro eventua:l proveniente da
recoliha das not8Js do actual SilStema monetaria.
§ 2.· 0 encerramento da conta de que
trata 0 corp()l deste artigo far-se-a ou pela

abertura de credlto bastante para solver
0' excess:> de despesa que a mesma venha
a acusa.r, O'U pela enbrega coma receita do
Esta1io - «LuerO's. de amoeda!;ao> - dO'
excesso de receita, iha.venda-o.
AI"t. 14.0 Todos os elementos de receita que no ano de 1958 Se processarem
para produz,irem efeilt os no a:no de 1959
deverlio ja 's er expresses em escudos. A
mesma regra seguir8.0 as traba:lhos pr(lp8Jrat6riO's dos or"amentos e t8JbellaS (lc
de.spesa do Estado e mais organJl.smos aficiais .
Art. 15." Em .rela"ao as receobeda.rias
de Fazenda e O'utros departamentos publicos oude existam cOillhecimentos de receita virtual expressos na actual moeda que
transttem para 0' ana seguinte, sera prO'dU7!;1io em 31 de Dez,embro de 1958 documento de crMito bastante para a sua
anula"ao, fazendo-se debito dos mesmos
c onhecimentos em 1 de JaneirO' de 1959 na
nova maeda.
A~. 16. FIca 0 Govel'lJlo-Geral dO' Elltado da India autorlzado a fixar 0 prazo
durante 0 quaJ se procedera. a recolha e
troca de moeda divisiona~ no banco
emissor, 0 qual podera ser dlferente, confa.nne os 1iistritos.
PubUque-se e cumpra-se como nele se
contern.
Pa"os do Gov·e rno da Republica, 16 de
Junho 1ie 1958. - FRANCISCO IDGINO
CRAVEIRO LOPES - Antonio de Oli·
vclxa Salazar - Raul Jorge Rodrigues
Ventura.
Para ser publicado no Boletim Ofieial
do Estado da Indla. - R. Ventura.

BOLETIM

DO CLUIIE

FILAT~LlCO

ral da Vara, reverendo padre David Lopes Palxl!.o, 0' provedor da Santa Casa aa
Miseric6rdia, ST. eng. .Teao Botelho Moniz
Borba, 0 direc.tor da Escola Industrial e
Co-mercial, sr. eng. Annando de Medeiros,
e muitos, professores, advo'g ados, medicos, oficiais dO' Exercito, jornal1stas, etc.,
alem de quase todos os exposito'res.

OS EXPOSITORES DA CLASSE
DE HONRA
Na classe de Honra, destacavam-se as
participa"oes dO's srs. Prof. Douter Car-

DE PORTUGAL

3

bos em selos). Isto quanto a filatelia. Em
numismatica, a casa Aime!da, Basto 8r
Piombino (maedas e medalhas nacionais
em ouro, prata e cobre). Toaas estes ex'
rpositores da Classe de Honra, c C'tIlvidados,
receberam belas medalhas de veI1Illei1.

OS EXPOSITQRES DA~ CLASSES DE COMPETIQAO
Resumidamente, referimos todcs os
expo.sitores das classes de compeU"ao, I>
pela ordem das medalhas conferidas pel!>
Juri, constituldo pelos srs. dr. A. J. de

0

o
SERVIC;O DE OLTIMAS NOVIDADES

de todo

0

mundo

Grande stock de Purtugal. Ultra ·
mar, Desportlvos, Fauna, Flora, etc.
A venda 0 CITALO 60 HERT 1959
[8161DgO S. PaRelra 1959 } 21$50

..

L Saolas 1959

(PrelWo dos edltores)

COIMBRA FILATELICA
Rua da Sofia 23-1.· - Telef. 24334
COIMBRA - PORTUGAL

Presidente do C am/l ra Mun ic' p/l l d e Setu b/ll, 0 Presidente do Clube Filotelico de Portugo l
e os me mbros do Comissiio Org/lnizodoro

105 Tr1nciio (25 rs. de D. Luis, fita curva) ,
dr. A. J de VasconcelO's Carvalho (colec"ao completa de Israel, somente n "vos,
quase todos com bandeletes, unidades e
quadras, com erros e nuances); eng.
Eduardo Cohen (colec"ao especi8Jlizada de
selos rC'm-enos das emissoes litogrMicas de
1866-1871. folhas e me1as folhas, papets.
erros de denteado, etc., etc.); capitii.~ Sid6nio Paes (ensaios e prO'vas de selos de
Portugal e Ultramar); eng. A . Santos
Furtado (postais maxlmos de portos rna. ritimos e fluvials c!.) mundo inteiro) ;
e C. J. Chambers (tVariedades de carim-

Vasconcelas Carvalho, eng. J. Ferraro
Vaz, eng. Paulo Augusto Ferreira de Lemos, Henrique Mantero e eng. Ant6nio
dos Santos FurtadO'.
FlLATELIA: Medalha de vermellI, com
do juri, de.s!gnado 1.0 premlo
dO' Salao, Rui Filipe Pinto; medalba. de
vermeil, Francisco HO'rta Raposo; medalhas de prata, Carlos Junqueiro Neto, Doming- s Florindo, dr. Eduardo d!l. CQsta
Albarran, JoaO' Capela Bolina, Jorge Gon"alves Ribeiro Borralha e Martinho, Pereira; medalhas de cobre, Ant6nIa Borges
felici~oes

2

ANDNCIOS
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pectlva comh:sao organizad:>ra, srs. dr.
Eduardo da Costa Albarran, dr. Jose
Marques, da Costa, dr. Eduardo Perdigao,
Manuel Pacheco C. W engorovius, Raul
Dias Qulntas, Joao Santana, Domingos
Flo,r!ndo' e Carlcs Junquelro Neto.
Na ausencia do sr . Governador Civil
de Setubal, ii Ultima hora impossibilitado
de comparecer, pl'ocedeu ii inaugura!;ao,
cortando a fita s-imb6lica, com as cores
da cidade, 0 sr. major iMagalhiies. Mexia,
presidente da Camara iMunicipal de Setubal, que seguidamente visitou a exposleao. acumpd.Uhado, e eJucidado oclo sr.
d,·. Vasconcelos Carv8Jlho e membros da
comissao organizadora.
Entre outros, estavam tambem presentes Ob srs. coronel Seql).eira Rocha, tenente-coronel Augusto de Carvalho, 0 CI,·
pitao do Porto de Setubal,
Vigario G2'

°

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente India; Envelopes do
1.· Dia; MAxlmoB e Inteiros. Pre..ari·o a
pedido.
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colee"iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, BO· 3.· -

L1SBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
(;'randes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.

ECONOMICOS
Desejo trocas de selos universals mediante mancolista, base E. Santos, Yvert
ou Gibbons - Eng. L. da Cunha Gomes
- Mapu!;8. - Goa - India Portuguesa.
P ·a rticipo a todos os Ex.mos Clientes e
AmigoS que suspendo todo 0 movimento
de compra e troca de selos, durante os
meses de Ju[ho, Agosto e ·S etembro.
Eduardo de Almelda-Rua de S. Bento, 178-A-L!sboa~PortugBJI-Tel. 662364 .
HANS KELM, de Seelze - Hanover - Alemanha, deseja trocar selos
com fllateUstas amadores de Portugal,
lnteressam-lhe especlalmente selos de Por_
tugal, principalmente selos anteriores a
1914, e desse ano ate 1939

Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou ItaIla, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gennaro - Miano (NapOli) Italia.
Pago b"m. t'urtugal
e Ultrllmar. Coleccoes,
pacotes, stocks e ao
qullo.

SELOS
Grande «strock» de selos naclonws e estrangeiros, a. PJ'e!lOs
especla.ls.
Series completas de «Motivos
Desportivos».
Ma.terial fUatelico da. melhor
qualldade.

o

sr. Dr. Vll sconcelos Ca rva lho llcompllnhando
o sr. Major Magalhae s Mexia , e entrada na
Exposi.. ao.

E quer em patrocLnlo, enslnamentos,
sugestoes, propaganda, premio.s" presen·
gas, etc. - quer dedicando urn nUrnero
deste boletim a cada uma das exposigoes
filaotelicas que 0 mel'ega.

Pe!;a a Revista FilateIica, que
Ihe enviaremos gratuitamente

A INAUGURAQAO
A inauguragao do cI Salao de Fllate·
11a e Numi's matica em Setubab realizou-se com a presenga das autoridades cl·
vis, militares e religiosaos de Setubal, no
passado dia 20 de Julho, no salao nobre
da Camara Municipal de Setubal.
Presentes, pelo Clube Filatelico de
Portugal, os srs.dr. Vasconcelos Carvalho
e tenente-coronel Cardoso S8ilgado, respectlvamente presidente e vice-pres!dente
da Dlrecgao.
Presentes todos cs membros da res·

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

I

Vendo artlgos e modemos Bons descon·
tos. Llsta pre COS
GRATIS

Ferreira da. Silva - Pra!;a do MUnicipio,
32-5.° (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
Desejo correspond·entes em C. Verde,
Gulne, S . Tome, India., Macau e Timor,
para troca de novidades ou de selos usados em quantidades. J. PRATAS - C. P.
237 - Carmona - Angola.
Contra selos do vosso Pais e Ultramar, dou ItaIla, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - Pisclnola (Napoli) ltalia.
Por selos novos e usados, FAUNA,
FLORES do mtramar Portugu/ls (repetidos ate 50) dou S vezes 0 valor it mlnha
escolha, por series completas, 5 vezes 0
valor it mlnha. escolha.. Base Yvert. Resposta imediata Mazzachiod - B.P. 117Bastia ( Corse) Fran!;a. Correspondencla
em franc~, ingles, alema.o, espanhol e
portugu/ls.

(antiga Rua do Amparo)

o

Presidente do C lube Fi latelico de Portugal
explicando ao sr. Pres id e nte da CSmara Municipal de Setubal um d os q Ulldros expostos.

Telef. 868666 -

LISBOA

Contra 250-500 selos de Portugal e Ultramar, dou igual quantidade de Italia,
Vaticanoe Sao Marino - Mainolfi Lucio
- Miano (Napoli) Italia.
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Dou selos do Brasil, por comemoratlvos, aereos e co16oias. A. Rezende-Caixa
Postal, 5725 - S. Paulo - Bra:sU.

I w1sha seric,us stamps exchange of
the Most Beautiful unused sets. Gine Used
or unused Roma.nia and East Europa
(Russia). BaSe Catalogo Yvel1t. Pleruse
send F iirSot. I R eply immediately. Costea
Dumitru - Str. Puskin Nr. 10 - Sibiu
Roumanie.
Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!<ao 10$, 20$, D. Din1s 10$, 20$,
5U$, por 20$- BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·-Lisboa-(Portes
registados extra).

€mlssao COm€mORatlva
bos S€xtOS conqR€SSOS
mt€RnaCIOnalS b€ m€blcma
tRopical € b€ paluOlsmo
A escolha de Lisboa para a realiza!<1lo
dos Sextos Congressos lnternacic.nais de
Medicina Tropical e de Paludismo, constituiu uma homenagem a Portugal, pelo
muito. que ellltre n6s ja se fez nesses campos cientificos. Aos' Congressos, que t~m
o patrocinio do. Governo Portugu~, &lsistirao dezenas de delegados de mats de
cinquenta paises. SimultAneamente, sera
inaugurado 0, .nOVo edifIcio do Instituto de
Medicina Tropical, que fIca ·send!> urn dos
prlmeiros do Mund!>.
Os selos, de que acima se reprrduz
urn, em escala de 1,5 mai~r, foram desenhados pelo Pmtor Alvaro Duar.te de AImejda, e neles se representa a fachada
do novo IlllSititUto, e 0 emblema dos Congressos.
Foram impressos na Casa da Moeda,
a off-set, t~m as dimensoes de 35x25mm,
c ::-..mpreendendo a serrilha com 0 dent. 13.
o pla.no de amissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 8.000.000
2$50 tiragem de 2.000.000
Foi marcada a dBita de 4 de Setembro
para 0 1.. dia de cilrcula!<1lo da nova emissao, tendo side criado urn carimbo para
ser aposto, quando pedido, .nas correspond~ncillS entradas Bite ao· dia acima indicado, e sendo vend!Jdos sobre9Cli.tos esoeciais alusivos ao acontecimento filatelico.

ATENQAO, desejo correspondentes em
todo 0 mundo, para trocas de selos novelS
ou usado-s, base Yvert illtimo, ou 1x1, repetidos ate 10. Minimo por carta 1000 frs.
ou 100 s elos. E scr eva-me para maiores
detalhes. <Resposta imedliata:.. DesejD
especialmente selos de M6naco, Sao MSJrlnho, Hungria e confeccionados pels
c:Courvoisien .
c:Ultramar Po1'tugu~s > .
c:VALORES BAIXOS iDE CADA S~RI~:.
- Eduardo Schmidt - C. Postal, 21 Itajai - Santa Catarina - Brasil.
Prof. Carlos Santos PIlIlheirD - Rua
Corc.alel Leitiio, 3 - Apt.· 202 - Irajai
- RiD de Janeiro - DF - Bra.sll. Selos
novos, folha inteira - ilVIotlivos: Desportlvos, Flores, Relig!ao, iMedicina e Enf ermagem. (S6 colecciono, em folhas inteiras, estes motivos).
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Constituiu notavel exito 0 I Salao
de Filatelia e Numismatica em
Depois do exito, estrondoso da «1."
Exposi!<ao Filatelica na Uoiao de Gremi03 de L'Jjlstas de Lisboa:., a cuja repOl1tagcm ded!camos 0 penilltimo nWllerIJ
desta re'v1s.ta, e com intelra justi!<a e vivlssimo prazer que, ja hoje, dedicamos
este niimero aD <l SaJao de FilateUa e
Numismatica em Setu1baJ>, que constltul
/lxi.to iguaJmente nDtavel, e sDb muitos
a spectos.
[)esde a primeira hora que 00 Clube Filatelico de Portugal prestou 0 melhor da
SUa colabora!<8.0 aos organizadDres da exposi~ao de Setubal. Se a recDrdamDS aqui
e nao apenas para mostrar aos nosscs

associados como e que continuam actuandD 005 corpos directivos. do nosso clube,
em prol da expansao e da presUgio da
Fllatella, - mas, princlpalmente, para
garantirmos que prestaremos igual cOolabora!<8.o, ou maior, se nos for pedida, P.
nos for possivel, a todas as, exposi!<oes
fLlatellcas que venham a realizar-se nu
nDSSO pais.

Cambia sellos con tOdDS paises·. Contesta en s eguida Corr. Anglais, Frances
e Espanol - Sei'i.orilta Genesia Stellato Via Paoli 103-2.° - LivDrno - (ltalia) .

MOEDAS
Coleccionador medio compra e
trDca moedas portuguesas ( continente, ultramar e Brasil co16nJa) em cobre e prata. TamMm
aceita moedas, dando selos no
mesmD vaUor, segundo mancolista.
CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO

R. de S. Mar¢. 5-S.o-Dt.o
LISBOA

NuCLEO FILATELICO DE
ANGRA DO HEROISMO
ANORA DO HEROISMO

AQORES

J

Um /lspecto gerol do exposi~ao

----------------,

Bol€tlm 00 ClUBe ~llat€LICo O€ pORtuqat
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Revlsta mensal enviada a tod08 08 s6cl08 do Clube Fllatelleo de Portugal
OISPENSAOA DE CENSURA

CLlJBE

FILATEIJICO DE PORTUGAL

HAMBURGO

OUTUBRO DE 1958

Para este lellao, estamos a receber rarldades de t "do 0 mundo, colecc;oes especializadas
e geraiS, etc ...
A n j comissao e somente de 15 '}'o

o

FlliADO NA FEOERA<;:AO PORTUGUESA DE FlLATELIA (F. P. F.)

CLU BE DE COLECCION ADORES PARA COLECCION ADORES
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA - Tal. 54936
CORRESPONOENCIA: APARTAOO 869 - L1SBOA - PORTUGAL

Os nf catalogos sao bern conhecldos em todo
o mundo, e circulam por toda a parte. Podemos.
por Isto. garantlr os melhores resultad ~ s .
Os prec;olS llmltes sao fixados segundo acordo mutuo.

EXPEOIENTE- Terc;es " SlIdes-f"ires, des 21 As 24 horlls. " Shbedos, des 16 A. 20 ,",ores

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO

Somos tambem compradores de rarldades de to do
mas somente de primeira categoria.

Contlnente (excepto Llsboa) Ilhas e Prov(nclas Ultramarlnas
Efectivos . ........
Juniores ..... _....

0

mundo. colecc;oes especiais.

Pagamento livre para todos os paIses do. mundo.

60$00, por ano l
30$00, por ana fOU equlvalente em moeda local

8rasU ....... _...................... Cr. $30, por ano

EDGAR MOHRMANN

LISBOA - Efectivos...... 10$00, por mes; Junlores...... 2$50, por mes
PAGAMENTO AOIANTAOO, POR CHEQUE, VALE, OINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

LEILOEIRO

HAMBURG 1 SPEERSORT 6, Tele;phones: 32 65 28 and 33 67 28

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. Lourenc;o
de Gouveia - Rua das Dlficuldades.
28-30.
S . TOM1l - Henrique Vidal de L . A. Corte Real.

TIMOR - Dill - Anibal Ribas Lopes
Prac;a.
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436.
14 th Avenue - Sacramento 20 - CaIIf6rnla.

AUTORIZADO

Endere<;o Telegrafico: EDMORO

CATEGORIZADA FIRMA LEILOEIRA NO CONTINENTE

II

EUROPEU. DE RE'PUTAQXO MUNDIAL

••
PAGAREMOS
S~RIES -

ISOLADOS -

PRE~OS

BONS

POR
MISTURAS -

•

PACOTES -

AO QUILO

Como somos II maior clIsa filllteliclI dll America, estamos constllntemente a comprar grandes quantidades de splos de todas liS
partes do mundo. Actua !mente, estllmos Pllrticularmente interessados
em comprllr:
•

•
•
•

sERIES: De valor baixo e medlo. Completas ou
incompletas, novas ou usadas.

SELOS EM

• SELOS ISOLADOS: Varledades baratas e atractlvas.
• PACOTE5: Feltos culJadosamente, com selos perfeltos.
GRAN DES QUANTIDADE5 E RESTOS DE «STOC:tS» de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PARA
NOSSO NEG6CIO DE RETALHO. t&.mb~m de .. ejamos comprar quantldades

a

mals pequenas de ados em

s~ries,

de

pre~o

medlo e mal,; eleva do.

Dueir., man dar-nos a sua Iista de ofertas. que merecera a nossa pronta e cuidadosa aten~ao.
A

GRATIS

PEDIDOI

A

nossa

nova

Iisia

de

compras:

.Os melhores preGos por selos dos Estados Unldos e Canada.

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO

H.

HARRIS

£.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

&

C.o

II

Telegramas: HARRISCO BOSTON

ESCRITORIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL· BRANCO & FILHO L.DA
APARTADO N.D 44
A SESSAO DE ENCERRAMENTO DO I SA LAO DE FILATELIA E NUMISMATICA EM SETOBAL.
Ver notlcios e ortigos no interior.

Viana do Castelo - (Portugal)
End. Tel. «REPREFILA

»

Te/ef. 2020 (P. B. X)

56c105:

«The British Philatelic Ass., Ltd ... - LONDON
«American Philatelic Society" - U. S. A.

RARIDADES DE PORTUGAL £ ULTRAMAR
5£105 DO BRASI1. £ £STRANG£IRO
REMESSA

A

ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO"
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