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Na nossa qualldade de maiores vendedores por grosso de selos nos
Estados Unldos, estamos permanbtemente compradores, em grandes
quantidades, por grosso, de toda a especle de selos postals.
Enviem-no'3 uma llsta detalhada das vossas ofertas, e receberAo a
nossa Imedlata e cuidadosa atenc;ao. ~viaremos refer~c1as a pedldo (no
caso de alnda nii.o nos conhecerem) ~ fim de que possam tratar connosco
com completa confianc;a.
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H. E. HARRIS & CO. - BOSTON 17, Mass - U. S. A.
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Telelone 5 4936
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$tbados - dIS 16 is 20 baras
LIS BOA

A PAR TAD

Filab~"co

UHoieUm do [lobe fIIatdlfto de Portogal"

de Portugal

o CLoBE DE COLECQOlAoORES PIRA COL£[CIOHloOIES

24 au 32 pAglnu, blmlstral. -

~

LIS BOA - Electlvos 7$50 mensals
Junlores 2$50 mensals
PORT. E ILHAS-Efectlvos 60$00 anuals
Junlores 30$00 anuals (menores de
21 anos)
.
Provlnclas Ultramarlnas -0 equlvalenta

Par cbeque, vale. dinlielro au selos novos em curso.

I

MADEffiA - Funchal- M. M. Louren!<u
de Gouveia - Rua das D1f1culdades,
2S-30.
S. TOMlil - Jollo Paulo Rego Teixeira.
TIMOR - Dlll- Anlbal Ribas Lop e s
Pra!<a.
ARGENTINA - Buenos Aires - Hector
Agulriano-Colombres 1791 (S23).
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Te/al. 2020 (P. B. X.)

sOc lOS:
«American Stamp Dealers. Ass., Inc. - NEW YORK
«The British Phllatelic Ass., Ltd.,. - LONDON
«American Phllatelic Society- - U. S. A.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Corresponda"cla

44

l/S
1/4
1/2
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................... .
.................. ..
.................. ..

1
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.................. ..

Capas .............. ......... ..
Econ6micos ate 8 llnhas
Por c'ada linha a mals ...
0

0

mundili.

80$00
45$00

SO$OO

130$00
250$00
300$00
7$50
1$50

0

Desconfos: 5 / 0 , 10 / 0 , 15 / 0 a 20°/ 0
para 2. 4. 6 a 12 inserl}oes.

INDIA e PAQUISTAO-Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U. S. A.-Manuel L. Gouveia-Liberty
Avenue, 112-10S - Richmond HUlNew York.
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CENSUBA

ATfnTmn PftlnTER~ AnD
PUBU~HfR!

We ~sh to exchange advertising space with other publications Insert this advert in your
Club, paper or magazine and receive same space in T. W. C.
This is our ad: JOIN «THE WORLD
COURIER:t.

Correspondence and Exchange
Club. World~de circulation. Bimonthly publication.
Membership fee: One year U.
S. A. $1.00 or equivalent in other
currencies. Mint commemorative
stamps at face value accepted.
Send for free detalls and application form to :
THE WOBLD COURIER

Apartado 9157
Madrid
SPAIN

Do you subscribe to? ? ? ? ?
«INTERNATIONAL COVERS
JOURNAl»
INTERNATIONAL'S NEW LEADING
STAMP MAGAZINE

$1.00 per annum
Sample Copy 20
Publlshed Bimonthly
Latest World~de Stamp News,
Interesting Articles, Market Notes, New Issue Guide, Etc.
INTERNATIONAL COVERS
JOURNAL

P. O. Box 3350
Manila, Philippines.
(Any Philatelic Publication inserting this advertisement w1ll
be given equal space and number of Insertions in the Internar
tional Covers Journal on receipt
of voucher copies).

Com a devlda v~nla, traduzimos do
Cat8.logo da Exposi!t~Q das falsifica!toes
de Sperati organizal1a pela British Philatellc Association (27-IV a 5-V-1954) :
Nil.o M. dllvida que a melhor habilidade de Sperati consistia em fazer uma
reprodu!til.o que parecia til.o real que 0
comprador nil.o sentia necessldade de se
ma!tar estudando-a a lente. A distil.nc1a
de dols pes, 30 cm, a malorla das reprodU!tOes de Sperati parecem-se com os originals, mas 0 emprego' de uma boa lente
e 0 conhecimento elementar dos metodos
pelos quais foram impressos os verdadelros selos, tornaril.o todo 0 filatelista, que
veja com olhos de ver, capaz de acusar
96% das reprodu!tOes de SperatL

1-0 QUE SPERATI FEZ

ESTA BOMBt E SEMPRE A GARANTIA
DE UM ~ 0 M REABASTECIMENTO
DO SEU AUTOMOVEL

• -===

,

COMBUSTIVEIS

LUBRIFICANTES

Sperati fez 558 reprodu!toes de 391
selos diferentes. 0 conhecimento do que
Sperati fez ~ a malor ajuda poss[vel para
a IdeIltifica!til.o' de produtos do seu trabalho.
Uma lista completa das suas reprodu!toes val ser brevemente pubUcada pela
British Philatellc Association.
Encontram-se reprodu!toes suas em
uma ou mals de cinco formas dlferentes
- provas de «cunho) a preto, provas de
«·cunho·) nas cores adoptadas, selos novos, selos usados e selos obliterados em
sobrescrita. As provas sil.o da maxima
Import1l.ncia para 0 e~tudo das produ!toes
de Sperati.
A maio ria das su~s reprodugoes completas sil.o obliteradalj e as poucas que se
encontram em sobrescritos limltam-se,
segu~do cremos, a alJ:Uns selos da Fran!ta, Estados Italianos, Espanha, Sul!ta e
Estados Unldos, apesar de que ha poucas
dllv1das de que ele deve ter feito varias
outras em ocasiOes diferentes .
Em muitos casos, as provas de «cunho) de Sperati sil.o autenticadas pele.
sua assinatura a lapis na margem inferior do selo, e tern a Impressil.o, no verso
ou na face, de urn carimbo· de borracha
com os dizeres «Reproduction Interdite) ;
out~as vezes aparece urn desenho baseado
no Sol dos primeiros selos do Urugual,
llto.gratado no verso dessas provas de
«cunhO). Este desenho esta normalmente impresso num tom de amarelo cromo
e a. moldura. circular externa. tern 0 dlA;-

metro de 35 mm; entre as molduras interior e exterior le-se: cLes Jean-de-Sperat! Philatellc d'Arh.
A maloda das reprodu!toes que Sperati vendeu nos 111timos dez anos tern a
sua assinatura no verso, mas como esta
escrlta a lapis macio, multas vezes fol
apagada pelos possuidores.

II - COMO ELE F AZIA AS
REPRODUOoES

o processo de Sperati era a fo·tografia, de forma que 0 desenho fosse fielmente reproduzldo; para dar a fotografia uma aparencla mals real, em muitos
casos, Speratl retocou 00 negativo. Em primelro lugar a c6pla era feita por fotogratia de contacto, de maneira a que 0
tamanho fosse Identico. Apesar de haver
pequenas diferen!tas, estas podern ser devldas a contrac!til.o ou expansil.o do papel; entre os multos milhares de selos
que recenternente tern sldo medidos, s6
se encontraram quatro que diferiam do
original em mais de 1/ 50 de polegada.
Se se medirern bastantes c6plas originals,
encontrar-se-a de certeza uma, identlca
em tamanho, a reprodu!til.Oo.
III - COMPARACAO DOS PROCESSOS DE IMPRESSAO nos
ORIGINAlS E nAS REPRODUOoES
Os processos normais para a identificagao de urn selo falso podern ser urn
obstaculo a descoberta das produ!t~es de
Sperati, visto que se 0 selo· original foi
impresso em papel fiUgranado, e d~ntea
do, pode-se estar certo de que Srerati
utillz')u 0 papel genuino com a pej.'furagil.o genuina. I; mU!lto mail]. impoftante
conhecer 0 processo pelo qual 0 verdadeiro selo fei orlginalmente impresso.
Se 0 Bela original foi gravado em talhe doce (exemplo- os selos· escarlate e
vermelho - Iaranja da Terra Nova), 0
efeito ern relevo da tinta, que e lllarca
comum dos sEllos impressos por este m~
todo, falta intelramente na produ!til.o de
Sperati.
No caso dos muitos selos tipografados que Sperati reproduziu (exemplo,
Chlpre-45 p.), urn estudo de urn ou -dois

BOLETIM ·DO CLUBE FJLAT:£J;ICQ DE PORTUGAl,

Qriginal& mostrara os cantos do desenho
perfeitamente determlnados; em compara~1i.o, as cantos da reprodugao Speratl
1940 mal acabado'3. Os selos devem ser
exam1oados por uma lente a aumentar 10
vezes; cada selo ' orIginal tipografado
inostra uma. pequena aglomeragao de
Unto. em excesso num ou mals lados do
desenho, devido a que a superffcie do.
chapa foi pa:osada pela tinta e onde quer
que houve contacto com 0 papel, por menor que fosse a pres'!!ao, 0 metal comprimiu a tin1la contra os cantos de qualquer
l10ha do desenho.
Nenhuma reprodu~ao. de Sperati mOBtra qualquer ~lome~o de tlnta enI
exces80.
Os selos lltografados apresentam urn
problema mals dlficil, visto que e nece'Ssario comparar urn selo suspcito com um
de que ha a certeza ser original; no. generalldade, a reprodugao e mals grosseira
que 0 original; as l1nhas de sombreado
nao sao tao finnes e as letras naf) sao
tao claramente recortadas. Com todas as
probabtUdades, havera ufna aparencia
menos manchada do que nos originais
(com urn aumento de 10 vezes) porque
Sperati limpava. muitas vezes 0 seu negativo e removia qualsquer fendas que
sao constantes n03 originals.

IV - PERDA DE ESP A<;O
BRANCO
Ha alguns anos, 0 falecldo Louis Meinertzhagen fez uma observa!;aO com respeito iI. compara!;ao entre 0 aspecto· de
uma provo. de cunho a preto e uma prova
'de chapa a preto do mesmo selo, que
ocupa papel de relevo nas produ~oes de
Sperati. Mesmo que a provo. de cunho
nao tenha margens, pode-se dizer a partir da prova de chapa que a impressao
e mals f1oa-isto e, no curso do. reprodu~llo h6. sempre uma perdo.
de esp~.o
branco.
.
Dizehdo que a impressao de um original e 100% fina, a impressao do. chapa
nunea 0 sera mals que 90%, visto que, no
curso da reprodu!;ao, todas as l1nhas se
tornam mals espessaS; se 0 processo de
reprodugao foi particulannente born, pqder-se-a esperar que a espessura atlnja
apenas 2%; noutros casas podera, contudo, chegar aos 20%.

(0 ortigo oprO$onto seguidomonto um exem·

A l'\UNDIAL

plo ilustrado, comparando 0 selo de Chipre de
9 piastres com 0 cunho respectivo e com a
rBprodu~iio Speratl),

COMPANHIA DE SEGUROS

V - LINHAS DE SOMBREADO
Em quase todo 0 selo he. algumas 11nhM paralelas de sombreado, como par
exemplo no fundo que rodeia a cabe!;a
do monarca nos selos do Imperio BrItAnico. Se tlver uma reprodu!;ao suspeita, compare essas l1nhas horizontais de
sombreado· com as· de um selo genuino
impresso a partir do mesmo cunho ...
Com 0 aumento de 10 vezes, 0 original
mostrara que essas lin has horizontais de
sombreado· sao contfnuas e de igual es·
pessura. Em contra-partida, a reprodu·
~ll.o mostrara 11nhas quebradas e mais
espe'3sas (exemplo da perda do espa!;o
branco).

VI-A SUPERFICIE DO P APEL
Ao reproduzir selos originals que fa·
ram t!po'g rafados pela casa Thomas de 10.
Rue, Spero.ti utilizava 0 papel de 'outros
selos genulnos mas vulgares, com a competente filigrana e picotagem. 0 desenho original era inteira e hAbilmente
apagado pelo emprego de urn agente
branqueador. Este processo dimlnuia a
eo;pessura do ,papel que Speratl reconstituia, com moderado sucesso, impregnando a papel numa solugii.o- con tendo alga
do. natureza do. goma arabica .
Com 0 aumento de 10 vezes, a diferen~a no. superficie do papel e bastante
pronunciada. Apesar do. pressao subsequente, 0 aspecto o·riginal calandrad:> do
papel tende a desaparecer. Nao se deve
.esquecer, porem, que e possivel afectar
bastante a superficie de urn selo- geJ}uino
por qualquer acidente na sua vida, de
forma que esta. experHincia deve ser t!da
em considera!;ao juntamente com as au·
tras descritas.

VII - DESENHOS DE CHAPA
DUPLA
Quando urn selo foi impressa por dUBS
chapas (po-r exemplo 0 £2 da Austraua,
],913), a fotografia de uma reprodu~i!.o
~er~ti permlte unia no'Va prova, porque
a centragem dO' canguru (2.- imp ressILo) em relagao ao resto do aelo e mui-

tas vezes identica., enquanto no original

SENHORES FILATEllSTAS
Quando remeterem selos pelo correio para exposi~oes ou como
eonsequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»
OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE, ILHAS E ULTRAMAR
LISBOA
Lar~o do Chiado, 8
Telf. (P.B.X.) 30194-30195-30196-30197
Telegromos MUNDIA L

Casa

POR'J'O
Pro Gullherme G. Fernandes, 10
(Propriedade do Componhill)
Telofone (P. B. X,) 25977-25978-25979

Rlatelica J. Ell

Selos raros e novjdad~s
Compra e venda
Especialidade em selos classicos de Portugal. Acores.
India e Madeira
o mais vasto stock de selos da Europa, Tematicos. em
especial despol'tivos e centenarios do selo de todo
o Mundo
Representante do material pl6stico para proteccoo
de selos ettA_W ID' {AlemanhcrJ
Pedidos de Precarios

a

Rua da Prata, 184·2.°
Lisboa

Telefone 23508

BOLETDI DO eLUDE FILAT:lJLICO DE PORTUGAL

A CAS A A. MOL 0ER
e

a posigli.o do bicho varia de folha para
folha.

VIII-SOBRECARGAS

forneeedora das melhores
pe~as c1as~icas de toda a Europa,
raridades pe Portugal e Ultramar,
e realizadora de lei16es filatelieos
mensalS

I

sempre

Sperati reproduzlu muito poucos se!.os com sobrecarga, 0 que conseguia par
dois processos.
o primeiro, que pode ser Uustrado. pe10 selo de 1/- de Gibraltar (selo das Ber·
mudas de 1866 com sobrecarga c:Gibraltar~) conslstia na reprodugao separada
da sobrecarga. Neste C8.l!'O, as . margens
do tlpo nao mosb'am a intcnsidade de
impressao que se nota vUlgarmente nos
e~emplos originais_(V. n.O III cleste anti-

Compra eolec~6es, «stocks .. , variedades,
cartas, bloeps, pares e tudo que ofere~a
interesse fl gran des coleedonaqores.
L'

.gQ) .

Rua 1.0 ~e De zem bra, 101
TElEFONE

21154

LlSBOA
i'

a
Para seu interesse, nao cQmpre

~

t

.e-

Fornecemos NOVIDADE5 e
mas grande STOCK de IPORTUGAL, ULTRAMAR E DESPORTIVOS. ACABA DE SAIR • nova
LIST A DE OPERTAS N 0 4. E~vla.se
gr6t1s.
COIMIRA FILATELlC~ - Rua
de Sofia, 23-1. 0 - COIMBRA (PORTUGAL).

nem venda sem me consul tar

-11-

t nos lelloes de Jelos da tala Molder qne se
expreSS8 8 velorizac;eo
dos selos que possuimos

A .. HORTA\Rua

dOB

Correeiros. lQl-3.O
j.

•

C. BOSCH SOUVIELLE..., Pj". las
Dellcias, l223 Rosario F. N. G. 111.Argentlns-

:1.

. LISBOA

Por 100/400 diterentes au pals, igual del
mlo, repetldos hasta 20 iguales.

o segundo processo, provavelmente a
obra mals notavel de impressao conseguida por Sperati pode ser ilustrado pelo
selo de Ceilao, 18M. sobrecarga <Postage 8 Revenue FIVE CENTS:.' sobre 4C,
rosa malva e 0 24C, castanho lilas. Nestas
reprodugoes as sobrecargws ~Ao auten~
cas. Descorando urn selo original, da
mesma emissao, com a sobrecarga, (provaveimente 0 4C. rosa) Sperati Imprlmla
as suas reprodugoes por cima da sobrecarga original (e muitas vezes da obUteragao). Depois, por processos qu[mlcos,
tomava a sobrecarga e a obUteragiio po·
rosas, de forma que a impressao sua parecia po·r completo estar pOl' baixo delas.
A experl~ncia desmascarara imediatamente e5ta engenhosa reprodu!;ao.
Ha. varios casos em que Sperati utilizou as molduras de selos origlnais e dois
exemplos servirao para os ilustrar.
A moldura do selo de Papua (Nova
Guine Brita.nica) de 1901-05 (2/ 6) foi
impressa por cima da margem branqueada de urn valor mals balxo (provavelmente 0 1/2 d) . A experiencia n.O ill
aplica-se com sucesso.
o outr~ exemplo' e a emiss~!l da Sardenha de 1855-61 com a .moldura tipografada e a. efigie em relevo. Sperati
branqueava a lmpressiio da mol dura e
entao. imprimia a sua moldura, invertlda.
Novamente aqui se apUca 0 processo n.O

'

X -

OBLITERAC6ES

!I& tres classes de
slderar nestas

obUter~es
reprodu~6es.

A primeira e a obl!teragD.o genulna
(referida em·VllI) que foi tomada porosa de modo que a reprodu~ii~ parece
estar por baixo. Experimente 0 sell) e
despreze 0 carimbo.
Na segunda e terceira classes de obUtcra!;ocs, foi fotografado 0 c,a rimbo .original e depois reproduz!do, ma~ todas 8;;8
impressoes ' sao: tilo identlcas cOqIo uma
serie de gra.'vuras do mesmo, iJ.e~tlvo.
A diferenga entre .8. se~nda ~ a terceire: categorias reside em que a ~ egunda
por estar em qualquer p06i!;iio nl:f- reprodugao, enquanto a terceira, esta sempre
na mesma posi!;ilo.
,
A razao provavel para esta tercel~
categoria esta em que 0 selo fotografado
original 'era usado, e, a menos que a reprodugao fosse exactamente carfmbadll,
na mesma posigao, a obllt:eragao original
apareceria na cor do selo e desmascararia 0 processo todo.

XI -

OUTRAS EXPERliijctAS

Ha. tambem experlencias de goma e
de papel nos casos em que 0 materi;a1 ori·
glnal nao foi usado, mall eSSIl-S nao t~m
lugar numa dissertagao tao gers} como
e este artigo. 0 a'lpecto levemente manchado comum a muitas reprodugOes de
selos Impressos pela De la Rue, e urn outro <teste:. que s6 se adquire com a pra·
tica.

XII - EM RESUMO

IX - MOLDURAS

m.

8

a con-

o coleccionador que deseje verificar
um simples selo, po de perfeitamente ~a
ze-lo quando conhecer a produgao de Sperati e utilizar as experlencias d~scritas
nos n.O' III a Vll, comparando sei'npre as
possiveis reprodu!<oes com selos de que
ha a certeza tratar-se de originals.
A familiariza<,:a.o com a obra de Sperati mostrara. que ate mesmo este competentiEsimo artifice nao foI capaz de
esconder a evldencia da sua arte. Ap6s
algum tempo torna-se facil a recpnhecimento dO' seu trabalho po is que, por muito que ele tente esconde-Io, tern lim ca.;
mcter pr6prio que os' fUateUstas, com·' 0
talento que Ihes e pecuUar, n1l.o terli.o df~
ficuldade em reconhecer, urna vez:que tenham estudado 'a s suas imitagaes .
Para concluir a trans<:rigao deste interessante artlgo sobre a forma de trabalho de Jean de Sperati. passamos Q. indi-

,
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UtSOftta
Por nos parecerem interessantes algumas consideragOes do Sr. Marion Hargrove, que lemos ha algum tempo na
grande revl'!ta norte-americana cHarper's Magazine:., aprove1tilmos para as
copdensar- para 0 nosso Boletlm, esperan.,ados que os nossos cons6cl08 no's perdoarAo, se Ihes desagradar.
. Neste artlgo. pode vcr-llc que alem dos
varlos aspectos fascinantes do paHsatempo mws popular do Mundo, outros M.
que, decerto serllo desconhecidos da
mator parte dos co1ecclonadores, razllo
por que ·hoje apresentamos urn delell-a
terap6utica para a ins6nta.
Pasaemos entAo ao que nos dlz 0 Sr.
Marlon HAU'grove :
cHa ~guns meses, um director de
propaganda de Nova Iorque comegou. na
hora do almogo a falar da sua habitual
Ins6nta. ~ seus dias eram tAo horrlveis
dizla ele, qpe, quando Sli! deitava a nolie,
na.o conse~la i~014r-se das preocupac;Oes.
Urn amigo 'aconselhou :
-Trate de dlvifrtir-se com selos. lil a

.

Frederic.o Villoni

e a

COMPRA, AOS MELHORES

melho,r maneira de repousar.
Achando que nada tlnha a perder, 0
publlcltlirio entrou numa loja cujos animcios de sel!)s tlnha visto· num jomal. Salu
com urn enorme embrulho que, disse 0
vendedor, ,!!e encarregaria da sua Ins6nla
por um aQo: IJIIl enOl'1I\e ,'oll1me Inlltulado cThe Master Global Stamp Album)
(o mats completo e compacto album de
selos jli publlcado num s6 volume ... 1.250
pliginas ... espago para mats de 55.000 selos de t040s os palses do munde), uma
plnga, uma pro-vi sAo de charneiras, e um
sortimento de mals de 10.000 selos.
Tr6s dias depois veltou a loja. Tinha
encontrado dif1culdades em classiflcar
certos se10s; havia numerosos seles para
os quats nAo havia um lugar no album;
nalguns nAo conseguia saber a que pals
pertenclam. Dessa vez satu cem um pequeno volume sobre Ident!f1cagilo de selos e um exemplar da Enclclopedla Filatell ca.
No dia segulnte, com os olhes vermeIhes de cansago, tOl"lleu a vol tar. Era ev!-

,~

Ha.\r~

~5),

Honduras Brlta.nlca, (2),

Hong-Kong (2), Hungria (3), India (5).
Estados da Igreja (3), Inglaterra (4),
L!ligos (3')' Levante ItaUano (1), Levante
Russo (1), Lubeck (1), Luxemburgo (2),
Malta (1), Maurlcla (4) , MecklemburgoSchwerin (1), Mexico> (3) , MO!;8IDblquc
(I), M6dena (2). Monaco (1). Montserrat (1), Napoles (5), Nevis (3). Nigeria
do Sui (2). Oldenburg (17). Panama (1),
Papua (1), Paragual ( 1 ), Parma ( 6 ),
PerSia (2). Peru (2), Porto Rico (6). Rio
do Ouro (1). R omenla (5). Sardenha (8),
Sax6nla (7), S. Crist6vao e St.' Lucia (2),
Serra da Leoa (1), Sicilia (6), S. Marino
(2), Suecla (7) • Suiga (73) • TasmAnIa
(1). Terra Nova (12). Thurn und Taxis
(1). Tobage (2), Tonga (3). Toscana (3),
Transvaal (1), Turquia (9), Uganda (1),
Uruguat (41), Wenden (3). e Wurtemberg (2).
Esperamos dar multo brevemente noUcla pormenorizada sobre 0 Unlco se10
portugu~s

Roa cIa Cruz

que Speratl reproduziu,

S~CRAMENTO

Vermelb~,

6-8. O-Jr.R::{.

LISBOA·N

PRECOS, SELOS USADoa DE

,.........-:~~.." ..... owtIIIr~~.....~~~~.."... . . .~ ......

car a llsta dos palses de que se sabe exlstirem reprodugoos suas. Entre parl!ntesls
esta 0 nWnero de falslficagOes dlferentes
que se sabe que ele fez mas, para algun,
casos, Speratl repreduzlu mats de que
uma f olha do mesmo se10.
Africa Oriental Ingles8 (3) , Argentina (3), AustrRlla (1), Australia Ocldental (1), Austria (1), Baden (3). Bahamas
(2), Bal'bados (1). Baviera (10). Belgica
(2). Bergedorf (1), Bermudas (1). Bellvia (3), Brasil (2), Bremen (9), Brun'!wick (2), Bu~nos Aires (18)' Cabo da
Boa Esperanga (1), CellAe (8). Chlpre
(4). Co,IOmbia e Estados Colomblanos
(14), Columbia BrltA.n1ca (3) ; Congo
Belga (1), Costa do Ouro (3), Cuba (3),
Dom1n1ca (1). Republica Dom1n1cana (5),
Elobey (1). Espanha (80). Estados Confederados aa America (3), Estados Untdoe (5), Fernando P6 (1). FiUplnas (10).
FlnlAndla (1). Franga (89), Gibraltar (7).
Grecla (3), Guatemala (1). Hanover (4),
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SELOS PARA COLECgAO
ALBTJNS
MATERIAL FIL!-. TlilLICO

Frederico Villoni

Fornecimentos por mancol1stas,
ou por rcme~sas a. esco111a

R. DOS REM1JDIOS (A Lapa), 60

Cadernos com selos Isolactos; foIhas com series comph,tas
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Desejo sMles novas t - Des porlo. ReIIglilo. Animals. Avlacilo. Flores. Todaa as
Ilovldadell de Portugal e Provlnelaa Ultra.
marinas: 10 de eada. Ofere co por maneolIata a~r1es e blocos ~omemorativos. novas
da BJ!:LGICA COL6NIAF'. Europa. AVlACAO de todo 0 Muudo, base catl\logo OU
a comblnar. lDnderel;Br as vossas m&ncoIIstaa e envlos a HENDRICKS - 86, Rue
d e Blrmlngqam - Bruxelas - (B~l glca),
que v')s dare Intelra satis fac;ilo, na volta
do correlo.
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LOURENCO MARQUES
Clube de coleccionadores para
coleccionadores
S6cios afactivos, 20$00 man so is
S6cios corraspondants s, 60$00 onuo is

Membre 2.136- France - Propose Ie catalogue Yvert 1955 en
3 vol. pour 2.400 frs. (ou 180 escudos, $6.75-U.S.A.,) ou 80 coupons ' r~p. int~r. Port. recomm.
comprls, affr. philat. J'accepte
en paiement t . p. neufs, nouveaut~s, val. fac . Pour les autres pays,
~crire. pour se mettre d'accord.

SELOS OA REPUBLICA DAS
MOLUCAS DO SUL
(Cont1nua~ito

da paigbla IS)

Tendo em conta que 0 terrlt6rlo das
Molucas do Sui, em indon~slo cMALUKU
SELATAN:t, ~ uma parte integrante da
provincia cMaluku:t- ReplibUca UnitA.ria
da Indon~sla, a Admlnistra"Ao dos Correlos da Indonesia declara os dUos selos
Uegais e nll.o vA.lldos,

dente que da nolte para 0 dia ele tinha
adquirldo boa dose de interesse e de conheclmentos de fllatella. '
A gua compra desta vez consistiu nllrna lente, num pequen o odontemetro e
num flllgl'an6metlo.
A sua ius61110. deflapureceu completamente. Agora repousa entretld'J com os
selos durante horas todas as nolte:!, ou
at~ que a mulher 0 chame para dormir.
EntAo mete-se na oalllo. e (]orme um sono
de pedru.
1!l possivel obter dudos sobre 0 nlimero de coleccionadores de selos em todo 0
mundo. Calcula-se, por~m, que nos Estados Unidos urna em cada quinze pessoas
~ coleccionadora, e na Europa pelo menos
uma em cada vinte nao '0 ~.
Nos Estados Unldos este passatempo
cresceu duma maneira grandlosa nos tiltImos 20 anos, principallllente devido a
homens como Franklin Roosevelt, que
era urn ardoroso coleccionador.
At~ Roosevelt, 0 coleccionador m~dlo
americana ocultava discretamente 0 seu
passatempo favorito, pensand'J que a viz!nho pudes::e consldcrA.-lo infantil. A dedlca"Ao sem constranglmento de Roosevelt aos selos nli.'J s6 atralu milhOes de
pessoas para esse passatempo, cemo 0
tornou respett6.vel.
Nlngu~ consegue explicar a fasclna!lAo exercida pelo h6.blto de eoleccionar
selos. A principia, ao que parece, atrai
a pessoa como dlversao ociosa, C'Jmo urn
quebra-cabe"a; toma-se uma pella, Imaglna-se onde coloc6.-la e procura-se outra. Gradualmente perde-se a n'Jcao do
tempo e dos cuidados que enchem a vida.
A preocupa"ao mec4nica nil.o tarda. a
ser substituida pela preocupa"Ao com os
pr6prios Se109--09 diferentes tamanhos.
formas, cores, faces, Unguagens, usose pelo desejo de saber alguma coisa a
respelto deles. No momento em, que 0
pnnc1plante procura urn livro de informaQOe'3 (para descobrlr por exemplo onde tica Ingermanlandia ou por que urn
!'lela do Haiti comemora Alexandre Dumas, pal) ~ a hora em que ele perde a
sua alma.
At~ mes:mo os usos a que se destinam
os selos sao duma lncrivel variedade.
AI~m dos comuns e dos comemorativos,
0'3 do correio a~reo, de corre!o expressa.
porte a pagar e outros, h6. selos para
mandar cartas por Zepellm ou pelo correlo pueumAtico, para cobrar taxas espe-

cials ou de beneflc~ncia e num caso 10
de 1855, edi,,!l.o «Tarde Deinals:. da col6nia de Vit6ria, AtIstra.1ia) para mandat'
uma car.ta depols que fechou 0 correio
comum. Na Checoslov6.quia havia um se10 para cartas que samente deviatn set
entregues ao pr6prio destinat6.rio.
A guantidade de conhecimentos que
se adqulre com as selos ~ enorme e a curiosidade que eles podem despertar ~ inflnita. Uma vista de olhos lan"ada num
album qualquer pode desvendar a tiBionomla de Pasteur, Sarah Bernhardt, urn
negro, cabanas de cafres, 0 cbungalow:.
de Robert Louis Stevenson, em Samoa,
e uma cena da Segunda Guerra Mundia!.
As legendas, algumas veies sobrepostas nos selos, para indicar uma mudan"a de valor ou de gove~no ('sobreca~
ga)" sao, em muitos casos, mala curiosas
do que os pr6prios selos. As sobrecargas
da lnfla"il.o de 1948 mostram selos chine-ses com 0 valor ate 60.000 d61ares chineses; em 1923 houve selos alemil.es de lIO
bUloes de marcos.
Tendo pass ado pelo mesmerismo do
primelro est6.glo e pela fascinaQ!o do segundo, 0 coleccionador encontra-se na terceira fa'!e, caracterizad~ pela inquietitude e pela compulsil.o. Nesta fase, 0 seu
album parece mals urn jogo· de palavras
cruzadas--cada casa ~azia ~ uma acusa"ao, ccompletar a s~rie:. passa a ser uma
ob!!essil.o. Numa colec!liio abrangendo todos 0'3 paises do Mundo, ~ impossivel ter
todos os selos-j6. h6. mais de W.OOO variedades malo res, com valores que variam de 5 centavos a urn milhAo de escudos (0 selo de urn m11hdo de escudos e 0
20 centimos de 1856, da Guiana Inglesa,
Impressa por engano em papel roxo. 86
se conhece um exemplar do mesmo).
Em cada ana aparecem 2.500 novas
selos, muitos deles emitidos especialmente
para as coleccionad9res. As economias
nacionais de pequenos estad09 como, Andorra, Liberia, Liechtenstein, ~uxembur
go, Monaco e S . Marino dependem grandemente da exporta"a'o de se1gs. Diante
dessa torrente, 0 coleccionador «geral:.
pOe de lado 0 album e comella a espectalizar-se. 0s feUzardos encontram um interesse grande em p6.8~~, tIpos de barbas, mapas, e diverten'i-se' muito com menos dlnhelro.
Cada vez que sal urn novo selo, mu1tas pessoas compram uma ou mals folhas
inteiras (com 50 a 100 selos cada), cer-
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Federo~ao Portuguesa de Filotelio
Sede provls6rla:
A vanilla de A1mtrante Rels, 70-S.0-Dt. °
LlSBOA

REGULAMENTO
DA

COMISSAO DE PERITAGEM
Artigo 1.°
Nos termos e para os fins. dos artigos
27.· e 28.· do Estatuto da Federa!<lI.o Portuguesa de Filatel1a, e criada, na sede dB.
mesma, uma Comissll.o de Perltagem de
f6rmuIas de franquia e marcas postals.
Artigo 2."
Os pedidos de peritagem devem ser
dirigidos a referida ComissA.o. em carta
registada e com valor dec lara do sempre
que .tlela seja incluida a f6rmula a perItar.
Artlgo S.·
.
86 siio passados cerUflcados de peritagem no caso de unanlm1dade de parecer d6s perito9.• Esses certificados sll.~
acompanhados de fotografia, sempre que
tal seja. julgaao conveniente, e aS9inados
pOl' to~os os perltos. No arqulvo da Federallao .fica depositado urn dupllcado de
cada certiflcado.
ft tiDieo
-.' A Federalllio Portuguesa de. Filatelia.
POl' prop~sta da Com1~slio de Perltagem,
tas de que algum dia valerA.o mals. 0 que
valeriio 'dependera de quantas pessoas tiverem Ii mesma idela e da possib1Udade
de alguem preclsar deles quando 0 dono
qUiser vend1!-los.
.
Existe certo desprezo mutuo entre
esses compradores de folhas intciras e os
entusiastas dos selos, que I111.0 os consl~
deram coleccionadores, maS s~m especuladores. Os especuladores, par sua vez.
conslder!rln os donos de a.,tbuns gente an:'
tiqua<!a. •
. - Que especte de passatemp9 ~ essll!
que pr.ec,ls.a...de lente Rara.

-cj.i~em el,t;S dar prazer ?

Talv~ 0 nlals afoi'tunkdo compradOr
de folhas tenha sido urn coleccionador de
Washington que fol ao correia no dia em

reserva-se 0 direlto de publicar reprodu~oes dos exemplares reconhecidos como
falsos ou falsiflcados.
Artigo 4.·
o simples pedldo de peritagem sIgn1fIca que 0 interessado aceIta, sern reservas, 0 disposto no presente Regulamento.
Artilgo 5.·
A Comissiio flxa, para cada caeo, 0
pre~o a cobrar dos intel'essados. atendendo as dlficuldades de peritagem e ao valor i:l6 exemplar em questao. Este prello
nunca sera inferior as despesas efectuadas, e e fixado num minimo de Esc. 20$00.
Artigo 6.°
A , devolu~lI.o das f6rmulas peritadas,
acompanhada9 dos certificados respectIvos, e feita em carta registada, com valor declal'ado, contra reembolso.
ArtigOl 7.°
E ste regulamento entra em vigor ap6s
a sua pu):>llca~ao no 6rgao ou Ol'gaos of1cials da Federa!<ii.o.
Llsboa, 26 de Novembro de i954.
NOTA - Desta Comissao f~zem pa.rte os distin~os coleccionadores Prof. Doutor Carlos TrincA.o, BrIg. Jose da' Cunha
Lamas, A:lvaro de Castro. Brandao, Dr.
Aht6nIo Fra~OsQ, Ral;ll Abecassis e Cap.
A. Guedes de Magalhll.es.
que fol emlUdo 0 selo aereo de 24 cts.,
em 1918.
0 homem que estava a sua frente na
blcha pediu uma folha, provavelmente
com a s6rdida intenlliio de selar cartas e,
indignado, devolveu·a 11.0 funcionario porque os avloe~ do selo estavam de cabe!ia
para baixo.
Sentlndo a mao de Deus no ombro, 0
colecclonador tomou 0 seu lugar no 4:GUlchet:..
•.
•
- Uma folha de £elos aereos de 24
cts. - disse ele - e quero a que 0 outro
sujelto devolveu.
A folha, que era a (mica a apresentar
tal erro de impressiio fol vendii3a em poucos- dias por 15.000 d61ates, e hoje qualqucr daqueles selos vale 3.500 d6Iares,.
J0RGE}{)LIVEIRA PEREIRA
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Dispenso vinhetas diversas, varios
motivos, em troca de selos vulgares do
correia nacional portugul!!s. Selo por salo.
Domingos des Santos- R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

FAVOR REMETER-ME 250 selos de
Portugal. En trooa recebera 400se11os de
Alemanha. - Walter Kleinet, Soellingstrasse, 5- ESSEN-RUHR, ALEMANHA.

KARL KUSTLER - Marla Hilferstr.
189/ 12 Vlenne XV.- Donne Europe, cherche d'Outremer, aussi piece c~ntre piece.

Jose tie Freitas - Casa Paiva - Rua
de S. Bento, 259 - S. PAULO- BRASIL.
Deseja permutar com princlplantes. Oferece Brasil.

Forne!<o postals Ilustrados, colorldos,
dlversos motiv~s, em troca de selos do
Ultramar Portugu1!s. Base a comblnar.
Domingos dos Santos- R . Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.
Troco selos com todos os pals es do
Mundo, selo pOl' s elo ou a base de catalogo. Dou E spanha. Gil RuIz, Padte Calatayud, 13-4.·, Pamplona (E'3panha).
Contra 300 hasta 1.000 sellos surtidos
de Portugal y Col6nIas, remito Igual canUdad y caUdad en sellos de ItaHa, . Colonlas, Vaticano, S. Marino, Trieste, etc ..
Envios certificados y fraqueo fUatel1co.
ALFONSO CORSI-VIa del Gelso~ino,
64-FIRENZE-(ITALIA) .
Aceito e trocG selos de asslst1!ncia naclonal aos tuberculosos e tambem do estrangeirG, sortidos. Selo POl' selo. Domisngos dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO - Av.
Dias da Silva, 125- Colmbra- Vende com
grandes descontos selos novos e usados
de Portugal, Col6nias e Estrangelro.
Postas ·l ocals da ChIna, Anoy, SinKlang, Tchongking, Formosa, Han-Kow
lchan, Nankin, Wuhu. Rua da Prata, n.'
53 - LISBOA.
Join <FllateUst-Registeu , International postage stamps magazine. Advertising from whole world. Seven Issues per
year. Yearly subscrIpUon : US $ 0.50 in
unused comm. stamp'3. Other countries
equivalent. Prospect free . FILATELIST-REGISTER '---"--Postbox, 44 036, Stockholm, 44 - Sweden;

Selos de Portugal e mtramar. Compra, troce. e venda. Catalogo S. Ferreira
- 1955. Responde logo - Troca 100 selos
diferentes. Domingos F. Fernandes Agente do C. F. P. - INDIA E PAKISTAN - 7, Haveiock Road, Belgaum, In, dia.
Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de salos de correia, usados, de Portugal e Ultramar. Selo por selo. Domingos dos Santos--R. Dr. Manuel Arriaga,
13 - Queluz.
Forne~o selos da Rlissia, em troca de
selos de Portugal. CorrespondG em fran c1!s. G. A. Lubltzky - Poste RestanteCharcof-4 - (Rusl!ie).

Troco notas antlg.as e cedulas das Cft.maras Municipals pOI' selos ultramarinos
il adjacentes. Base a combinar. Domingos dos Santos- R. .Dr. Manuel de Arriaga, 13- QUELUZ.
Grupo DesporUvo da Junta Nacional
do Vlnho- Rua Mouslnho da Silveira, n.O
5- Llsboa- Deseja correspondentes s~rloil
em todas as Provinclas mtramarinas e estrangeiro. Trocas· 100 X 100 ate 10 iguals.
Envlo 50 a 75 selGB diferentes, do Estl'angelro, por iguals quantldades de Portugal e Ultramar, l'epetldos. Domingos
dos Santos- R . Dr. Manuel de Arriaga, 13
- QUELUZ.
COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoes Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos a pena, etc. J.. DlAS
MOTA, Ambrlzete-ANGOLA.
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DE PORTUGAL

ANUNCIOS ECONOMICOS
Wanted exchange 50/ 100 different
stamps with Animals, Birds, Fishes, Flowers, Insects from Portuguese colonies. I
offer better Scandlnavla, Finland, Iceland, RussIa, New Zealand, Australia,
U. S.A.
Hjalmar Holmqvlst, Nykoplng, Sweden.

David Lopes dos Santos--Rua de Belem, 48, 1.·, E sq., Lisboa. Troca Portugal
e Ultramar, Europa e correio aereo universal.

DESEO - PORTUGAL Y COLONIAS
- TODOS PAISES - 100/ 300 dlferentes,
2.000/ 10.000 francos Yvert, hasta cinco
de cada. Doy E spana Co16n1as mlsmo valor, en diferentes, cinco de cada. Mancollsta por mancollsta Base Yvert. SOLICITO CQRRESPONSALES para camblar
Novedades de Por\tugal y todas sus Co16nlas, Francia, por N'Jvedades de E spaiia
CoI6n1as. Series completas nuevas. Miguel March .- Rambla Caudillo, 46-2.· VILLANUEVA Y GELTRU. - (Barcelona) ESPA~A.

MANUEL GUIMARAES~Vila General Machado-ANGOLA - Procura correspondentes, colecclonadores serios para
trocas - (!XI) Portugal. Provo Ultram.,
Ilhas e IDdla Portuguesa, Brasil, toda a
Africa e Europa. S6 usados.

SA CARVALHO-Heroes AfrIca, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes desconto8, selos novos e usados
de Portugal, Col6n1as e Estrangeiro.
SELOS - Troca, novos e usados, Portugal Continental e Ultramarino . - Ernesto Lopes Nunes- R. Dr. Dlas F erreira, 54-2."-Coimbra.
INDIA e Outras Provlncias Ultramarinas, Selos, MaxImos, Envelopes do 1."
DIa, Etc. PreQarios a pedldo·. L. M. NoOro.
nba. Ucnssalm, Eardez, Goa.
Vendo colec!;lio completa de selos novos comcmoratlv;)s do 75." aniversarlo da
U. P. U., montada em album editado pela
casa Eladio, e colocada num estojo de luxo (vel'melho). ('om a'3 palavras ALBUM
DE SELf>S -DA U. P. U. a letras d'oiro
na lambada.
A mesma colecr;fio c'Jntem alguns blocos e varledades, algumas raras. Tratar
com Jose Joaqulm Cabr!ta, Seixal, telefone 022105,

SELOB-Gl'ande varledade de Portugal e Ultramar, a venda na Tabacarla da
Rua da Prata, 53- LISBOA.

Caravela 15$ por
Vendo usadll\8 : 1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Na<;i!.o 10$00 : 1$80; 20$: 2$20. Pedlr 11sta de preQos doutros selos. Brito Cunha
- Av." RIo de Janeiro, 24-1.· · Dt."Lisboa.
TIMOR - PORTUGUESE TIMOR Exchange r elations wanted whole over
the world. I recieve U .P.U., sports, botanic, zooologie, r eligious and 1st stamp's
century. Give Portuguese Timor and other
Portuguese c ountries. Yvert 1955. Write
to : ADRIANO E. MARTINS- D1li. Portuguese Timor.
Desejo correspondentes nas Provlncia s mtramarinas.
FERNANDO JORGE Sn.VA
Rue Meria, n." 65-1." - LlSBOA - PORTUGAL
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal eu Ultramar Portugues, troco por seWs para a sua o'Jlec<;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rue Ladislau Pi/Sarra, 2-r/e-Esq." - LlSBOA
Desejo selos fauna e flora do Ultramar, usados, 1/ 5 de cada, oferer;:> ArgeHa, usados, 1/5 de cada 61. ou 90.
.
GEORGES THOMAS
13, RUB Blissat-Constlintine-ARG~LIA

h 6 tETIM DO CLUBE F'ILA'l'1JLICO DE PORTUGAL

ARNALDO LOURENQO
FRAGOSO
Filho de Jos e LourenQo e de Margar!da da ConceiQiio Frago·so, nasceu em
Lisboa a 16 de Dezembro de 1885.
Tinha apenas catorze anos de idade
quando, em 27 de Julho de 1899, deu entrada na oficina-escola de gravura da Casa da Moeda, onde, no decurso da su a
aprendizagem, recebeu liQoes dO's competentIssimos artlstas Venancio Alves, Jose
Sergio e Domlngos do Rego. Ao mesmo
tempo frequentou a Escola Industrial
Principe Real (hoje de Machado· de Castro) , cujo curso completou em 1905, com
disUnQil.o, premIo em algumas cadeiras,
e a elevado apreQo dos Seus mestres nas
disciplinas de belas artes: Roque Gamel1'0, Casanova e Crlstofanettl.
Termlnad'J 0 periodo de aprendizagem
na oficina-escola de gravura, em que revelou excepclonal apUdao, comeQou a dIrec¢o da Casa du Moeda a confiar-lhe
trabalhos de responsab!lidade, ate que,
em 11 de Julho de 1914, 0 integrou no
quadro como 2.° gravador.
Por forr;a da Lei 1.452, de 192il, pa2sou
a ter categoria de 1." ofic!al; e em 10 de
Outubro de 1931 assumlu a chaf la du of icina de gravura e galva nopla "ItIa, lugar
para que vei') a ser nOl11eado defini tivamente em Setembro de 1934. Quatro anos
depols, a 25 de Setembro de 1938, aposentou-se com 37 anos de serviQo publico.
No decursa da sua carreira oficial imi meros foram cs trabalhos entregues a
sua competencia e habilidade, tals como:
moedas metalicas para a 'l nos o:as col6n1as
c para a metr6po·le-salientando-s e entre estas ulUmas as elegantes moedas de!
prata 2$50, 5$00 e 10$00, actualmente
(1950) em c!rculaQao ; cunho do selo fiscal de 1914 ; desenho e gravura do papel
selado e dos selos fi~cais em curso; desenilo e gravura dos selos da taxa mllitar; muitos selos de correia, a que
adiante nos r eferlremos com pormenor,
etc .
NotaveIs tambem, na sua magnIfica
execuQiio, as muit!:\.s medalha'l devidas
ao seus buris, de que destacamos as seguintes:
Da Vlt6rla.--condecoral;lio m~lltar . cu- ..

por GODOFREDO FERREIRA

nhada ap6s a guerra mundial de 1914-1918.
De comportamento exemplar - 1910,
de bon); servl~os milltares e de campanhas milltar~1916-3 medalha'3 dUerentes.
.
Do termo do lavramento da prata-.
oferecida ao Senhor Dr. Oliveira Salazar
- 1933.
Com a effgie do Senhor Presidente da
Republica (Marechal. Carmona) - 1926-·
-1936.
.
De homenagem a Narciso Ferrel:ra, de
Riba d'Av&-1880-1933 .
Da Policla de Segura.n~ Pciblica1926.
(CONTINUA)

A N G 0 L A tem

DOVOS

selos

de assistencia

R eproduzlmos, de entre os selos da
nova serle cAssisUincia" os valores cuja
afixaQil.o e obrigat6rla, como sobretaxa,
nas correspond~ncf'as e encomendas postah , permutadas no serviQo, interno da
ProvIncia, nos periodos de \1m a trinta
e urn de Julho, e de 8 de Dezembro a 8
de J aneiro de cada ano, senao da taxa
de $50 para as correspondenc!a.S, e de
urn e::cudo para as encomena~s.
N. R. - Estll serie fem lIindll outr06 velores
que -1100 _in;te res$.om eo filotBHstll.
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2520-.I\nt6nlo Manuel Bispo - Avenida
Pinheiro Chagas, 220- Casa n." '1
- LourengG Marques - (M) Po,
dompreende In, e Es, T. N. U. 60.
1. 2. 93. 94.
GUATEMALA-No mes de Malo, a
Sociedade Fllatel1ca de Guatemala comemorou 0 vigesimo terceiro aniversArlo da
sua fundagiio, sendo, portanto, uma das
mals antigas colectividades filatelicas da
America do SuI.
TOULOUSE-No leiliio de selos do
perito A. Castel, que se realizou no dia
2 de Mar!lQ, foram vendidos 6 «Cavallinis:. recortados (azuis e em relevo) por
10.000 francos.
PAMPLONA - A revista espanbola
eEl Eco Filatelico> publicou, no seu numero 215, um artlgo do Director do nosso Clube, Jorge Pereira, sobre colec!loes
tematlcas, genero de colecgoes que VaG
tendo 0 agrado de multos filateUstas.
Nos Estados Unldos, existe, desde 1949,
a American Topical Society, que agrupa
um grande numero de coleccionadores.
Portugal tern contribuldo ultimamente
para 0 engrandecimento da~ colecgoes,
Ilmitlndo selos com motIvos dos mais variados, c:>mo sejam flores, fauna, mapas,
religlosos, etc.
Estuda-se, por outro lado, a possibilldade da flIiagiio na Federa!liio Internaclonal de Fllatella Construtlva, enUdade
de grande presUg10 internacional da especialidade, e que tem a sua sMe no Sarreo
TORINO-Alberto Bolaffi esta comprador de selos de NApoles 1861- selos
falsos usados postalmente-da taxa de 5
grana vermelho, por 175.000 liras, e dos
exemplares sobre carta completa, por
250.000.
MlLANQ-Enzo Muggla anunciou para vehaa urn 'dos selos mals 'raros no
Mundo. Trata-se do selo de 2 d. sobre 51.
(Sassone n.· 30) Ufficio Postali Italiani
in Clna, dos quais s6 se emiUram 10
exemplares.
LONDRES-A cRoyal Philatelic Society> jA atribuiu os premios referentes
ao ano de 1954 a saber: - Medalha Tilleard a Marc Fitch, pela apresentagao
da sua colecglio de selos da Austria e
Lombardo Veneto; Medalha Tapl1ng a
Arthur Luiz, pelo seu arUgo <15 Piastras
da emissiio de 1863 da Turquia>, e a Me-

dalha Crawford J . R. V. Purves, pelo
seu livr~ cHalflingth::\>.
NEW YOBK-Na primavera de 1956,
sera organi2ada nesta cidade a FIPEX
(Fifth International Philatelic Exhibition).
BERNE - 0 afielo tnternacional da
Uniao Postal Universal recebeu e distrlbuiu ern 1953, 2.928 selos diversos de novas ernissoes, contra 2.309 em 1951 e
2.632 em 1952.
ZAGBEB-A revista filatel1ca jugoslava cFilateUja> esta pubUcando a lista
dos nomes das flores que figuram nos
selos de vArios paises. l!l uma complIa!lao
de Dragan Novak.
PBAGA - A Checoslovaquia conta
presentemente com 75.000 coleccionadores devidamente organizados, e a sua revista cFilatelie:. constitui urn elemento
de ligagiio entre todos os coleccionadores checos.
VmNA- No dia de S. Gabriel- 24 de
Margo- a Admiliistragao dos Correios da
Austria obliterou correspondencia com
um carimbo comemorativo, utiUzado em
Wien 10.
PBAGA- Foi editado um postal maximum de tema desportivo, para aproveitamento do selG da taxa 30 h., dedicado a Emil ZAtopek.
GBANADA- A exemplo dos anos anterlores, ja foi publica do 0 Anuario Filatelico Hispano- 1955, interessante e volumosa obra, de grande prestigio e utiUdade para os troquistas com Espanha.
PABIS-A colecgiio Iris, de l1vros ~o
bre selos, acaba de ser aumentada com a
publicagli:> do livr~ «Les Poissons et Ie
timbre-paste:., po·r F. E. Houdener.
, BELGBADO-Os Correios da Jugoslavia comunicam aos coleccionadores de
todo 0 Mundo que a vinheta cH. ·D. Hrvatska:. nlio tem qualquel' valor postal.
NEW YORK-A American Broadcasting Co. transmitiu uma serie de programas televlsionados com 0 titulo cA
Hist6ria dG Correio>, em que se descrevia 0 funcionamento do servi!lo postal
americano; e quando da apresenta!;4o

S . TOME E PRINCIPE
642 - Leonel Duarte Henriques - Caixa
Postal n." 20-S. Tome-Nlio Trock. N'echange pas.
2234-Jbse da Purifica!llio Baptista Bispb- Calxa Postal n.· 336- (M) Po,
Fr, Es, T. C. V. N . U . 60. 3. 90.
9S . 94.

BRASIL
1466- Eng. AntoninG de Lucena e MeloCaixa Postal n ." 2.217 - RecifePernambuco- (A) Po, Es, In, T.
C. V. N. 60.
2501- Elmo PIgnataro- Banco do BrasIl
S.A.- Natal- R. G. Norte- (M/A)
Po, Fr, In, Es, T . N. U. 60. 90. 91.
2504-Clube Filatel1co de S. Paulo- Rua
Wenceslau Bras, 78- S. Paulo .
2509- Dr. V. Kolos- Caixa Postal n ." 729
- Belo Horizonte- Po, 60. 90/ 1955.
2514-Prof. Ant6nio Sales Oliveira- Rua
Anbanguera, 157-Caixa Postal n."
157- Birigui- hlstado de S. Paulo
- (M) Po, T. V . N . U. 60. 63.
2515-Circulo Filatel1co Sao GabrielCaIxa Postal n." 23- Petr6poUsRio de Janeiro-(A) Qualquer idiorna. T . C. V. N . U . 60. S6 de motivos rel1glosos.
2524-~.e Otto W Amann SCJ- G!nAsio
Sagrado Coraglio de Jesus- Calxa
Postal n." 57- Tubarlio--S. Catarina- ('M) Po, Fr, In, Compreende
Ea, T. N. U. 60. 90. 97. Schiffer.

ESPANH A-ESPAGNE-SPAIN
1552- Domingo Cid Bel-Carders, 12-pral
- (M) Es, Fr, T. N . U. 60. 3.
2108-Dr. Candido Herrero Serra- Calle
de Los Hnos.- Garcia de la Torre,
n." 23- Las Palmas - Gran Canaria- eM) Ea, AI, In, T. N. 1. 2. 10.

I
,AUSTRIA - AUTRICHE
2519- Briefmarl{ensammicr-Verein cFavot-iten:. - F'avorltenstrasse, 67 (Cafe Kellner)- Wien X- To N. U.
60! 3. 90.
2528-Concordia Club - Lerchenfelderstrlisse, 19- Wien VII.

INDIA - INDE
2516- H . j N. Gauba- President Hind Pen
Friend's Club-Meerut~ln, T. 60.
F. D . C. 68.

INGLATERRA - GRANDE-BRETAGNE - GREAT BRITAIN

2268-cT~iage.

Internacional Exchange
Club-2, Cedar Park.

JUGOStAVIA -

YOUGOSLAVIE

251l-DU~c Bran1miv-C~rnomevic,

19-

Zagreb- AI, T. 60. 3.

NIGERIA - NIGJERIE
2502-P. A. Alegbe-Marshall College of
Cohunerce-Box 84 - Ibadan - In
(only) T. 60. 70.

1." EXPOSIQAO FILATJELICA DO
DISTRITO DE SETOBAL,
REALIZADA NO BARREIRO
(Contillua~ilo da pd.glna 15)
sido lida a mensagem de sauda~lio ao Sr.
Pl'es!dente da Cltmara, agradecendo a sua
comparencia e enaltecendo 0 valor da filatel1a no conceito mundial.
Os expositores cltados, que apresentaram parte das suas. colecgoes, foram fellzes, tanto pelo aspecto que a refarida
Exposi!:lio of ere cia, como pelo conjunto
apresentadG, onde sobressaiam os temas:
flore! , desportos, monumentos, Homens
celebre'! e fauna, quase tudo em colorido
muito agradAvel e atraente.
Bep6rter K

H.U.6.~.n . ~.2~~.OO.~.

2523- Fernando Jose de Taramona-General Sanjurjo, n." 44- Madrid(A) Po, Fr, In, It, T. C. V. N. U.
1. 2. 6. 7. 8. 14. 16. 18. 60. 69. 70.
80. 90. 91. 92.

A fllat lllla e alg') de grande e de belo,
e e 0 meio poderoslssimo para realizar a
amizade e a fraternidade dos povos.
Bel Carol
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MH6L1EDEftllSTf - MEIBElS LIST - LISlE DES MEMBBfS

-xAlterac;oes -

Reingressos -

PORTUGAL
728 - FREDERICO VILLANI-Rua dos
Remedios a Lapa, 60-Lisboa-(A)
Po, Fr, In, Al, Hu, T. C. V. N. U. 12.
dent. de 14, classicos e falsos. Neg6cio. Bervig') de Novidades de
Portugal e Ultramar. Selos raros,
selos medios novos ern quantidade.
90. 91. 92. 93. 94. 96.
1114--Manuel Baptista Morals-Rua Latino Coelho, 114--P6voa do Varzim-(M) Po, T. C. N. U. 60. 3.
90. 93. 94.
1554--Jose Ramos Vaz de MascarenhasCascals-(M) Po, N. U. 60. 3.
2314--Edgard P1l6-Praceta do Conde de
Bonfim, Lote 4, 3.°-Dt., (Estrada de
Benfica, n.O 366.)-Lisboa-(M/A)
Po, T. C. N. U. 60. 3. 91. Harris.
2500-C1rculo Filatelico de Alfama-Rua
. dos Remedios, 124-2.° (a Alfama)
-Lisboa- (Fazem parte P.M.A.)
T. C. V. N. U. 60. 65. 66. 69. 70.
71. 72. 80. 81. 90. 91. 93. 94. 95.
2505-Americo Augusto de Sousa Nogueira-Rua Ramalde do Meio, 170
-Porto-(P) Po, Fr, T. N. U. 60.
1.2.94.
2506-Raul Amaro da Veiga Martins CoeIho-Rua do Bonfim, 150-2.0-Porto-(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60.
1. 2. 98.
2510-Belmiro dos Anjos de Sa Pires-Rua Alexandre Herculano, 61'Braganga (Tras-os-Montes) - (P)
Po, Fr, In, Es, It, T. C. U. 60. 1.
2. 3. 93.
I 2517-Ant6nio Alves
Tomaz Agria-Figueir6 dos Vinhos - (M) Po, Fr,
Es, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.
251B-Jo£\0 Carlos Moska de Almeida
Coelho - Avenida Infante Santo,
351-2.0-Li~boa- (P/M) Po, Fr, In,
AI, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 10. Austria. 90. 94.

Novos s6cios

2521-Joao Tomas Ferreira - Rua do
Benformoso, 216-3. 0-Lisboa - Po,
T. C. V. N. U. 60. 1. 94.
2522-Eurico Rasado - Rua Actor Valle,
14-2.0-Dt.0-Lisboa - (M) Po, 60.
2526-D. Maria Jose Moutinho de Campos Ferreira- Idanha-a-Nova-(P)
Po, Fr, T. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
2527-Belarmino Coutinho RodriguesRua Dr. Manuel Pals, n." 6B-Barcel'Js-(M) Po, Fr, Es, T. U. 60.
Postals llustrados . 90. 94.

ANGOLA
181- Joaquim Dias Mota-Calxa Postal
n.O 22- Ambrizete-T. C. V. 60. 1.
2. Reimpressoes. T. 60. por 71. papel mo.eda, Aguarelas, Crayons.
etc. Po. Compo Es. Fr. 94.
2503-Eng. Alberto Lopes da Silva- "Repartigao de Obras PUblicas-Calxa Postal n.o 37- Benguela - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
2525-Te6filo M. da Cuilha-Caixa. Postal n.O 256-Luanda- (M) Po, Fr,
Es, In, T. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94.

MOQAMBIQUE
2507-Augusto Ferreira Gomes - Caixa
Postal n.O 582 - Beira - (M) Po,
Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2.4. u. P. U.
90. 93. 94.
250B-Fernando Martins GongalvesAven1da Latino Coelho, n.O 32-r/c.
-Caixa Postal n.O 605-Lt>urengo
Marques-(P) Po, Fr, In, '1. N. U.
60. 1. 2. 3.
2512- Fernando de Sousa Ladeira-Calxa Postal n.o I-Vila de Manica
(M) Po, Fr, In, T. N. 60. 1. 2.
93.94.
2513-Carlos Fernando ae Campos 011veira-Caixa Postal n.O 2-Vila de
Manica-T. C. N. U. 60. 1. 2. 18.
93/1954.

BARREIRO: - Os filatelistas barorganizaram uma tertiilia filateI1ca, denominada Tertiilia FllateIica do
Barreiro, e que tern por finalidade reunir
t'Jdos os coleccionadores residentes no
Barreiro. As suas reuntoes t@m lugar
nas salas do Clube 22 de Novernbro, todas as semanas.
PORTO: - Val ser editado muito
brevernente urn catBlogo de marcas p~ 
tals do Continente.
COVILIIA : - Continuam a realizar-se na sede do Clube Naclonal de Menta,..
nhismo, reunioes filateIlcas dlrlgidas pe10 nosso estimado cons6cio Sr. AfonS')
da Cruz e Silva.
LISBOA : - Os servigos filateI1co s da
Agenc1a Geral do Ultramar atendem actualmente com mals rapidez as encomendas que Ihes sa') dirigidas.
COVILIIA. : - Tudo se prepara para
que a <1.' Exposigao FilateIica da CoviIhib, venha a constitulr um @xito. 0 certame tera lugar na Sede do Clube Nacional de Montanhlsmo, e conta com 0 patroclnia do nosso Clube.
SET"CrBAL : - Por cdesinteresse geral, abandono dos Directores e falta de
nllmero de s6cios~, foi votada, em Assembleia Geral, a dissolugao do Clube de
reirense~

mundial do fHme cO Egipcio>, no Cinema Roxi, foram expostos, em vitrinas, varios selos provenientes da colecglio do
ex-Rei Faruk.
DINAMARCA-Reallzou-se no dia 15
de Novembro do ano passado, 0 primeiro
voo regular entre a Escandinavia e Los
Angeles pelo Polo Norte, inaugurado pela s. A. S.
Foram editados sohrescritos comemorativos na Suecia, Dinamarca e Noruega, e apostos carimbos muito interessantes alusivos ao acontecimento, constituindo urn canjunto de valor artlstico e
fllatelico. Aos escrit6rios da S. A. S. em
Lisboa, apresentamos os nossos agradecimentos pela oferta dos exemplares a
que fazernos refer@ncia.

Intercllmbio Bocage, que tinha sido fundado ha perto de ano e meio.
GUlMARAES : - 0 Centro de Recreio Popular de Guimaraes esta a organizar uma Secgao· de Filatelia e Numismatica, integrada nas actividades da F.
N. A. T.
LISBOA : - A s reunioes filateI1cas
na F. N. A. T., continuam a efectuar-se
as quartas-feiras .
LISBOA : - 0 Clube FilateI1co de
Portugal esta na melhor dispasiglio de
colaborar com a Cllmara Municipal de
Lisboa nas Festas da Cidade, organizando uma pequena exposil)ao filatelica com
os selos de Santo- Ant6nio.
DUNDO - LUNDA - (ANGOLA) :
- No f1m do ano passado, realizou-se
nesta localidade a VII Exposi~ao Filatelica entre os empregados da Companhia
de Diamantes de Angola.
VIANA DO CASTELO: - 0 nosso
cons6ciQl Ex.mo Senhor Ant6nio Maciel
Faria Barbosa, foi convidado a escrever
a pag1na de filatelia da revista cat6lica
cMagnificat>.
FIGUEIRA DA FOZ: - Assinada
por C. Correia, 1n1ciou a sua publicaga'O a cColuna Filatelica> no importante
bi-semanario da Figueira da Foz cO Figueirense>.
MORMUGAO: - Alguns coleccionadores de selos, por fazerem parte da expedigao a India Portuguesa, encontram-se na contig@ncia de verern paralizadas
as suas colecgoes, por car~ncia de comunicagoes com a Metr6pole.
Por isso agradecern, por intermedio
do C. F. P. a todos os fllatelistas qualsquer ofertas de selos, quer portugueses,
quer estrangeiros.
Ao. dispor, e para 0 efe1to, encontra-se 0 nosso cons6c1o n.O 938, sr. Joaquim
Grades de Nunes, furriel da Bataria Anti-Aerea, de'ltacada em Mormugao.
SANTAR£M : - A secglio de Numismat!ca, FilateUa e Ex-librismo do Circulo Cultural Scalabitano., acaba de publicar 0 seu Boletim n.o 1.
LISBOA : - 0 nosso cons6cio Ex.mo
Senhor Henrique Mantero foi eleito s6-
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OSLO-1955
A Noruega comernorou 0> centenario
do seu primeire selo postal, levando a
efeito urna bela Exposi!Otio Internacional
de Filatelia, sob os au~icios da Federa!Oao Internacional, que excepcionalmente
patroclnou esta Exposi!Oao quase slmultlmea com a eStockolmia 55:. que cememorou 0 centenario do prlmeiro selo da
Suecia, pois, em principio, a F. I. P. s6
concede p seu patro'Cinlo a uma Exposi-

cie. efectivo do Instituto Portugu~s de
Arqueologla Hist6rica e Etn')grafia. 0
facto e bastante significativo, mormente
P9r ser a prlmeira vez que urn filatelista
e distinguldo com sernelhante honra.
L1SBOA : - Tern de'lpertado muito
entusiasmo. a campanha que, com a colabora!Otio do nosso Clube, tern desenvolvldo a sec!Oa.o filatelica do eDiario de Lisboa:., para 0 celeccionamento e valoriza!Oao das cartas com selos, ou inteiros postal'!. Ha muito que nos outros paises se
faz tal celeccionamento, para 0 qual estamos procurando chamar a aten~tio des
coleccionadores portugueses, e, a titulo
de curiosidade, reproduzimes da revlsta
italiana en Collezzlonista:. 0 anUncio da
firma A. Bolaffi, pelo qual se verifica a
excepcie·nal diferen!Oa de pre!Oo entre
exernplares soltes e sobre carta completa :
EmlsliAo Napoles-1861-(Pre!Oo em
liras) :

meio grana
meio grana
5 grana
:.
20
50
:.
:t
50

Selo sollo

Selo soble carta
complela :

6.500
7.000
10.000
27.500
200.000
200.000

10.000
10.000
15.000
35.000
1.250.000
1.350.000

por HENRIQUE MANTERO

!Otio Internacienal eOficial:. por ano.
Sua Majestade Haakcm VII, rei da Noruega, deu igualmente 0 seu alto. patrocinio, dignando-se inaugurar, pessoalmente,
as festas centenarlas des selos postals do
seu pais, numa sesstio magna reaJizada
nos edificics da CAmara de Oslo.
A eNorwex:t teve come Comlssli.Ol de
Honra, Oficlal : 0 Ministro das Comunica!Ooe~, Kolbjorn Varmann; 0 Directo.·r d')s
Correios, Sten Hang; 0 Presidente da Federa!Oao Norueguesa, Walter-Johannesen;
presidente da Ctimara, Oscar To.rp; Brynjulf Bull; Egll Stortein; Embalxador
Aagaard Wassard; Professor Jean Heiberg; Stimius Fredriksen; Jen'l von der
PIppe e OJnsul-Geral Sejersted-Bodtker.
Comissao de Honra Fllat6lica - E. Friederich, Dignissimo. Presidente da Federa!Oao Internacienal de Filatelia; Alemanha.: Hermann Denlnger; Argentina:
Bernardo. Schiffrin; Austria: otto Bojkovski; B61glca: G. Trussart; BraiJU: MirBibeau Pontes; Ca.nad8.: C. P. de Volpi;
DinamaIrca : Einar C. Hansen e M. Brun
Pedersen; Eglpto: Ahmed Mazloum; Espanha: Palau Rabasso; Estados Unid08:
Burleigh Jacobs, Jenh Britt, Ben Reeves
e Ge')rge Wiberg; FlinlAndia: Veikko Hietalahti; Fran!;&.: Lucien Berthelot; Inglaterra.: K. M. Beaumont, Leonard
Hearn e King-Farlo.w; Groola: Kimon
Zoides; Hungria.: Jules Gazda; Israel:
M. Ophir; ltalia.: Maria Diena; Lnxembnrgo: Leon Putz; Holanda. : Jan Poulie;
Portugal: dr. Vasconcelos Carvalho;
Suoola: Schultz-Steinheil; Sui!;&.: Arnold
Gubser; Cbecoslov4quia: Ladislav Charvat; Jugosl6.vl.&: Ziva Djordevic.
Jt'irl: Abr. Odfjell, Presidente de Honra, Lucien Berthelot, J. Buhler, Mario
Diena, E. Friederich, Per Gelein, Ch.
Holm, H. R. Holmes, Charles Joncker, H.
L. Lindqul'lt, Georg Menzinsky, otto
Niesdernus, Stian Sanness, Nils Strandell,
Daen Thune-Larsen, sir Jehn Wilson, W.
S. Wolff e Beer e Benj Zimmermann.
Representantel ou ComlssAr108 - Argentina: Professor Walter B. L. Bose;
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A lmportante e laboriosa Vila do Barreiro, que desde ha multo desenvolve Interessantes activldades culturais, e que
tamMm ja conta urn razoavel nI1mero de
filatelistas, organizou, por lntermedio do
Sr. Ant6nlo Borg,e s de Brito, no Sallio da
Magnifica Biblieteca do Luso Futebol
Clube, urna Exposi!08.0 Filatelica.
Essa man!festa~a.o de fllatelia coincidiu com a cria~o, na referida colectividade, de lJIl1.a nova Sec!Otio Filatelica, ja
cultivada por alguns dos seus cons6cios,
e diriglda por A. Borges de Brito.
Dignou-se fazer a sua lnaugura~lio 0
Sr. Presidente da C4mara Municipal do.
Barreiro, Engenheiro Ant6nio Augusto
Pessoa Monteiro, assitlndo tambem os
representantes dos jornals da capital e
muitas outras entidades e autoridades locals.
Ap6s 0 co.rte da fita slmb6lica, 0 Chefe do Municipio, acompanhado do organizador, Direc!Otio do Luso e restantes convidados, percorreu demoradamente, sempre multo lnteressado, as estantes onde
se encontravam os selos expostos.
Tal exposi~o, sem sombras de dllvi-

~attt!it"
das, constitul urna aut6ntica surpresa
para todos aqueles que ali aco.rreram, pela
demonstra!08.Q verificada de que os selos
stio, pelo seu colorido disperso e 0. seu
conjunto atraente, urna verdadeira galeria de arte.
Esta 1.' Exposi~o, que esteve patente
ao publico. nos dias 18 a 22 de Malo findo,
foi multo visitada, tanto. por cavalheiros
como p~r senhoras, as quais ern grande
n11mero. ali acorreram.
o seu iniciador e organizador, filatelista Sr. A. Borges de Brito, e 0. Sr. Francisco. Horta Raposo, expuseram, respectivamente:
Fo.lhas de Albuns 116 com 1565 selos
:t
:t
:t
67:t
684)
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representar na cerlm6n1a da inaugura!O8.0, bem como 0 Presidente da sua
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(ConUlnua DB. p6.g1na 17)

Dois aspectos da exposi9iio filatelica realizada na importante
vila do Barreiro, de 18 a 22 de Maio de 1955
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BQgIca: General Louis Wouters e Willy
Balasse; 0anadA: J. N. Sissons; DlJIa.

Canada, Nova Brunswick, Barbados e

clos, Cabo da. Boa Esperanga, Guiana,

marca : director Erik Houlberg; Egipto :
Jean Boulad d'Hurn16res; FiDlA.ndla: Diplomata Arnold Nyman; Fran~: Federa"ao das Sociedades Filateucas francesas;He18~: Pandel1s J. Drossos; Israel:
dr. M. Ophir; ItAHa: Glullo Bolaff1; Lnxemburgo: Jules Colbach; HolaDcIa: Jan
Poul1e; Portugal: Henrique Mantero; Espanha.: J'lS~ Ma Borras Fel1u; Inglaterra : Frank Godden; 8n&lla: Director EInar Lundstrom; Checoalov6.qula: Professor J. Gruss; A.ustria: dr. Alexander Kalmar.
Com.JssAo Organlzadora - Presldente:
Arnstein Berntsen; Vlce-presldente: Per
Gallein; Secretario-geral: Le1r A. Brecke,
representante da Direc"A.o-Geral dos Correios: Oscar Homme; tesourelro: Sven
Chr. Francke; Presidente da Com1s'lAo de
Recep!<40 e Festividades: Bjarne Grontvedt; Presidente da ComissA.o de Propaganda: Jarle O. Stensdal; Presidente da
ComissA.o T~nica; Wilh. Vlleberg; Representante do Juri: Dan Thune-Larsen; Tor
Joh. M. Holtan e I. I. Jacobren.
Deram a sua col8lboragAo os Clubes
Fllatellcos Noruegueses: dois de 0910 e
outro'! de Bergens, Drammens, Eger
Sund, Elverum, Fredr1kstad, Gjovik, Grimstad, Hamar, Horten, Honefoss, Halogo land, Kristiansand, Krlstiansund, Moss,
Notodden, Odda, Sandnes, Sarpsborg,
-Sldena, Stavanger, Troms, Orsta e Aalesund.
A Expo'!i,,40 teve lugar na Oasa do
Arttlta, em Oslo, pavilhA.o bastante elegante, no melo de urn parque dOB muitos
espalhad ~s p'Jr esta bela cidade da Escandinavia. Digo bela, pois ~ grande a
emogAo. recebida, quando do alto da montanha, em Holmmenkolmmen, baixando
os ?lhos ao tapete maravilhoso, que se
desdobra aos no'!8OS pes, se v~ 0910 deJtada nos bra"os lascivos dos fiordes. Panorama lnesquecIvel de grande, extraordinaria beleza..
Uma visita pela Exp'Jsi!<40 enche-nos
dOo malor prazer fllatel1co, na arruma"A.o
e organ1za~A.o impecavel de tanta part!cipa"A.o de grande classe.
Na Sala de H'Jnra, encontrava-se a rica participa"A.o de Sua Majel)tade Isabel
n, Ba.lnha. de Inglaterra., com os primelros sel')s da Inglaterra e os da British
Commonwealth, contemporAneos dos primeiros seb s da Noruega- Indla, Mauri-

Trindade.
Uma parte da coloo"OO especlal1za.da
do Eglpto de Ibrablm KhaUl Chaftar.
Pe"as dos Mauricios e Cabo da Boa
Esperan"a, de mrs. Louise Boyd Dale, de
Nova I'Jrque.
Urna selec!<il.o dos Estados GermA.nlcos, em cartas, provas, blocos, etc., de
Bremen, Baviera, Hambourg, PrUssia,
Sa.x6nia e Wurtemberg, do 1ngl~s William Swart Gerrish, etc., etc.
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os dr. Wolff de Beer, de Bussurn, Berntse, de Blomrnenhoim, Buhler, de Zurich,
H. R. Hoimes, de Londres, Joncker, de
Bruxelas, LIndquist, de Nova lOorque,
Menzinsky, de Djurshoim, Heltor Sanchez, de SA.o Paulo, Schultz, de Estocoimo,
Thune-Larsen, de Oslo, John Wilson, de
Londres, Ste1nway, de Nova Iorque, Enill
Moestue, de Oslo, e Forente Nasjoner, de
Nova Iorque.
Na Claase de Houra, encontravam-se
as belas pal'ticipa"Oes de BaUlu81 de Friedricb.etal com urn estudo dos selos da
Prus'iia; Crustln da. B&gica, com urn estudo dO!! medalMes belgas; Hennan, de
Chicago, com especializa"Oe!! dos selos
de Costa Rica, Dominica, Guatemala,
Haiti; Nicaragua, Honduras e S. Salvad"lr; Juan-8anabre, de Vwl~ncia, com ensalo'!, provas, reconstrugAo de pranchas,
blocos, aplitera"Oel:t, cartas, franquias miUta.res e falsos dos selos Carl1sta'l de 1873
de Espanha; LuUtn. de ~ova, com os
carimbos utilizad'Js em M6naco, de 1792
a 814 e 820, 833 e 1835, etc., oblltera"Oe'l
azuis, pretas, duplo-cIrculo, etc., carimbos usados no Imperio de Napoleao, eftgle Lauree, Si6ge de Paris, cer6s, Bordeaux em pares, tiras e blocos, etc., etc.,
etc.; Poulle, de AmsterdA.o, com uma colec"i!.o de 5.500 selos das primeiras emis~Oes da Holanda, as 6 pranchas de 5 cent.,
e as 10 pranchas de 10 cent., quase reconstituIdu, etc. etc.; Wlnkler, de Zurique, com as obl1tera"Oes postals suigas.
Esta colecgAo de estudo e especlalizada,
~ a mals completa que se conhece no seu
g~nero. 0 «Manual dos Carimbos da Sui"a, 1650-1850), de Henriond e Winkler,
esta feito com base Beata cl'lec!<40.
N a Classe de CODC1ll'8O~ ou Cla.sse llvre
foi grande a satisfa"A.o que tive ao ver a
participa"A.o portuguesa.
Depots de atraveftsarmos oito paIses
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para atingir aquele, em que 0 sel !!e poe
meia noite, sentimos a distAncia da
patria.
Nessas paragens des <Vikings:., uma
simples nota musical, a vista da nO'lBa
bandeira e a palavra escrita - P0RTUGAL - fazem vibrar os nossos cora!<oes
de portugueses. Algo percarre 0 sangue;
que aperta 0 c c:ra!<ao, urna como!;ao desconhecida embarga-nos a voz, e urn sentimento de o,rgulho enche-no'! a alma: samos portugueses em frente do que e
portugulis!
Tudo isto sentimos perante os quadros
que ostentavam os pedacinhos de papel,
desta nossa querida terra. Sentimento
bern portugu~'l, eSBa am8l1gama de nostalgia da patria distante, com outra sentimento suave e doce, de lembran!;a'S tristes ou agradaveis, que marcam uma ausencia e que n6s traduzimos tao portuguesmente nessa eIiorme pa,lavra de sete
letras - SAUDADE. Ali, olhos PCYltos' no
que era portugulis, era tambem 0 sentimento de orgulho, porque esses pedacinhos de papel eram algo de grande, no
meio de tao rico mostruario das magnlficlinclas filatelic!ls dll outros paises. EI'am
a demonstra~o de que Portugal poderia
competir, sem receio, quando representado por aqueles sete po,rtugueses: prof.
dr. ·Carlos Pinto Trincao, cor6nel Vitorino
Henriques Godinha\ dr. Ant6nio Mar!;al
Correia Nunes e dr. Armando de Vasconcelos Carvalho, de Lisboa;, A'nt6nio Joaquim. Correia JUnior, do Perto', e Jose HIp6llto e Ant6nio Hip6lito, de Torres Vedras.
Penoso foi 0 encontrarmos vaslos os
quadros destinados a M;anuel Pereira Pedroso, do Lobito, que na <Lisboa 1953:.
com tanto brilho conquistou a medalha
de vermeil, para a sua colec!;ao espec!alizada de Angola. Fressentimos sem
saber-se como nem porquli, a triste noUcia encontrada em Lieboa, do seu repentino falecimento.
Na Classe livre, estavam umas duzentas e setenta representa!;oes, de trinta
paises. Foram atribuidas duzentas e vinte e seis medalhas: vinte e trlis de ouro;
quarenta e oito de vermeil; oitenta de
prata, e setenta e cinco de bronze.
o Juri, ao cabo de muito trabalho,
pela grandeza das partic!pa!;oes, conferiu:
Grande PremIo da classe de honra a.
Clarence Hennan, da America.

a.

..

BOLETIM DO CLUBE FlLAT£LICO' DE PORTUGAL

BO~TIM

.

Hans ' Claus Baldus (Alemanha). J.
Crustin (Belgi~), . Lionel Dawson (Irlanda) ; Vicente Juan-Senabre (Espanha),
Robert: Luilln (Sui!;a), Jean Poulie (Holanda) e. Jean Winkler (Sui!<a).
Grande PremIo das Autoridades PO'ltais norueguesas a Age Bieringe (Noruega) e Grande PremIo do .oslo Follateli'ltklubb a William F. Foulk (Amel'ica)
na classe livre.
Medalhas de ouro da : classe livre a:
Wtlliam Foulk, John David Baker,
Mortimer L. Ne!nken, Earl A. Weather,
ley e Richard W. ,Canman (Am~rica)-5
medalhas;, Mic;:Jtel Liphscl).utz, <Vineuse:.,
Joseph , Schatzkes eVictor Bompar
(Fr811!<a)-4 medalha'l; Edward W.illiam
:t,.ea,. capitAo Emerson Hus!?n e J. A.
Great Kilfoyle (Inglaterra)-3 medalhas;
prof. dr. Carlps Pinto TrincaQ e coronel
Vitorino Henriques Godinho (Portuga.l~ ,
..:...2 medalh~; Aanon Hansen e A~ge
Biering (Noruega) - 2 medalhas; Herbet:t Dieden .e Gosta von Moller (Suecia)
- 2 medalhas; Jacob Engel _e Andersen
J. Schmidt (Dinamarca) - 2 medalhas;
Dimitri Tziracopoulo (Egipto), L. Linder (FinlAndia) e Orhan Brandt (~r- .
.ql,lia) 1 medalha cada pais.
.1 ..
Portugal alcan!<ou alem das suas me" "
dalha'l ~ d~ ouro mals duas de pratl:\ e
quatro -de' bronze, aseim distribuidas:
Dr, Ant6nio Mar!<al Correia Nunes
(prata), Ant6n10 Joaquim Correia Junior
. (prata) e duas de bronze, dr. Armando
da-,Vasconcelos Carvalho e Jose Hip6lito .
(bro~e).
·
; ,
, .
'P,ortugal conseguiu, com as suas par-

.

;

Segundo 0 rinquerito aberto entre to: ....' "'/ dos os coleccionadores que fazem parte
tic~pa!;oes, eptre trinta. paises de alta Fida Union Pliilatelique Chretienne Monlatella, uma coloca!<Ao de grande destadiale--<:om sede em Zollergasse, 34, Vienque.
,- " ', "
1 __ .ne, 6~, Ap'ltria, e do qual partic!param
Continuaremos, noutra revista portu- . 20 ~alses, foram considerados como, os
mals belos selos dedicados a Nossa Seguesa da esnec!alidade, com algumas con.,JJ.hQrl;!....,O. .d~_ JJL~... .cIa. ~ri~ . ~a~RI!a _d,?
sidera!;o.E!S 8I?1)re. o.lixito de P.ol'tugal- nesSarTe, a cMe;done Sixtine:. ' de R~el~-, 0 ~
te grandioso certame internacl'onal.
da serie ' benef!clincia: da Argentina ,'de i
1952, a celebre cPledade:.- de l Miguel An- f
HEN "RiQUE
MANTERO
gel!>; e 0 emitido pela Hlingl'ia eIIJ '1940, )
cMaria Patzwm da H~pa perseguida:..
A medalha de honra da UninIi Mondiale 1
st. , GBibriel foi .atribuida a Direc~Ao doe i
As importa~oes.,. D~ Inglaterra
COrreios do Barre.
I

I .

Segundo comunlca a B.P .A., consegulnovas facilidades alfandegarias,
e assim os filatelistas .podem agora importar livremente de to-dos os pai'les incluindo os E. U. e 0 Canada, aero pagamento de impostos de entrada, os seguintes artigos .:
Livres, impress?s, excepto revistas.
Cliches de impren"a gravados a mAo
ou"com acido, bem comn as suas impressoes, enquadradas ou nl!.o.
I Estas concessoes 1lermitem a todos os
filatel1stas a importa!<Ao livre, dos E&tados Unidos e do CaIiad~, dos cat{ilQgos e outras publica!;oes filatelicas, que
ate a data era imposslvel importar, a nAo
ser por unidade.
ra,m-s~

Antonio Nunes
J •
da Silva
lfl da autoria do nosso .prezado cons6clo

Sr. Ant6nio Nunes da Silva 0\ interessante quadro que reproduzlmos na capa do
ultimo nl1mero deste Boletim :-<Interpreta!<4o filatelica da primelra "estrofe
dos cLuslada'l:. lie Luis de Camoes:.·. Por
amabilidade do seu 'autor e proprietario,
tal quadro encontra-se ha anos a valorizar uma das salas da nossa sede social. ..
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Medalhas de Duro, da classe de honra, a: ;

DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL

SELOS DA REPUBLICA DAS
MOLUCAS DO SUL '
A circular n.· 2, de 4 de Janeiro de I
1955. da UniAo Postal Universal, rela- '
cionada com a emissl!.o ilegal de selos
postal'l, denunciada pela Administra!;!i.o ·
da ;I:ndonesia, comunlca 0 seguinte :
Tenho a honra de informar que, segundo parece, nalguns paises estrangeiros, tlim sido postos em circula!<Ao selos I
postal'! chamados da cRepublica das Mo- I
lucas do Sub, com fins de propaganda '
polItica e fllatelica.
(
J
(Continua. na paglna 20)
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e organ1za~A.o impecavel de tanta part!cipa"A.o de grande classe.
Na Sala de H'Jnra, encontrava-se a rica participa"A.o de Sua Majel)tade Isabel
n, Ba.lnha. de Inglaterra., com os primelros sel')s da Inglaterra e os da British
Commonwealth, contemporAneos dos primeiros seb s da Noruega- Indla, Mauri-

Trindade.
Uma parte da coloo"OO especlal1za.da
do Eglpto de Ibrablm KhaUl Chaftar.
Pe"as dos Mauricios e Cabo da Boa
Esperan"a, de mrs. Louise Boyd Dale, de
Nova I'Jrque.
Urna selec!<il.o dos Estados GermA.nlcos, em cartas, provas, blocos, etc., de
Bremen, Baviera, Hambourg, PrUssia,
Sa.x6nia e Wurtemberg, do 1ngl~s William Swart Gerrish, etc., etc.
Fora dOl ooncurso, estavam presentes
os dr. Wolff de Beer, de Bussurn, Berntse, de Blomrnenhoim, Buhler, de Zurich,
H. R. Hoimes, de Londres, Joncker, de
Bruxelas, LIndquist, de Nova lOorque,
Menzinsky, de Djurshoim, Heltor Sanchez, de SA.o Paulo, Schultz, de Estocoimo,
Thune-Larsen, de Oslo, John Wilson, de
Londres, Ste1nway, de Nova Iorque, Enill
Moestue, de Oslo, e Forente Nasjoner, de
Nova Iorque.
Na Claase de Houra, encontravam-se
as belas pal'ticipa"Oes de BaUlu81 de Friedricb.etal com urn estudo dos selos da
Prus'iia; Crustln da. B&gica, com urn estudo dO!! medalMes belgas; Hennan, de
Chicago, com especializa"Oe!! dos selos
de Costa Rica, Dominica, Guatemala,
Haiti; Nicaragua, Honduras e S. Salvad"lr; Juan-8anabre, de Vwl~ncia, com ensalo'!, provas, reconstrugAo de pranchas,
blocos, aplitera"Oel:t, cartas, franquias miUta.res e falsos dos selos Carl1sta'l de 1873
de Espanha; LuUtn. de ~ova, com os
carimbos utilizad'Js em M6naco, de 1792
a 814 e 820, 833 e 1835, etc., oblltera"Oe'l
azuis, pretas, duplo-cIrculo, etc., carimbos usados no Imperio de Napoleao, eftgle Lauree, Si6ge de Paris, cer6s, Bordeaux em pares, tiras e blocos, etc., etc.,
etc.; Poulle, de AmsterdA.o, com uma colec"i!.o de 5.500 selos das primeiras emis~Oes da Holanda, as 6 pranchas de 5 cent.,
e as 10 pranchas de 10 cent., quase reconstituIdu, etc. etc.; Wlnkler, de Zurique, com as obl1tera"Oes postals suigas.
Esta colecgAo de estudo e especlalizada,
~ a mals completa que se conhece no seu
g~nero. 0 «Manual dos Carimbos da Sui"a, 1650-1850), de Henriond e Winkler,
esta feito com base Beata cl'lec!<40.
N a Classe de CODC1ll'8O~ ou Cla.sse llvre
foi grande a satisfa"A.o que tive ao ver a
participa"A.o portuguesa.
Depots de atraveftsarmos oito paIses

10

BOLETIM DO CLUBE FILATi!lLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FlLATi!lLICO DE PORTUGAL

1.a

&plJSlfalJ

7-llatlliea ~IJ 7)lstutIJ ~€ S€tu6al

7C€ali~a~4

OSLO-1955
A Noruega comernorou 0> centenario
do seu primeire selo postal, levando a
efeito urna bela Exposi!Otio Internacional
de Filatelia, sob os au~icios da Federa!Oao Internacional, que excepcionalmente
patroclnou esta Exposi!Oao quase slmultlmea com a eStockolmia 55:. que cememorou 0 centenario do prlmeiro selo da
Suecia, pois, em principio, a F. I. P. s6
concede p seu patro'Cinlo a uma Exposi-

cie. efectivo do Instituto Portugu~s de
Arqueologla Hist6rica e Etn')grafia. 0
facto e bastante significativo, mormente
P9r ser a prlmeira vez que urn filatelista
e distinguldo com sernelhante honra.
L1SBOA : - Tern de'lpertado muito
entusiasmo. a campanha que, com a colabora!Otio do nosso Clube, tern desenvolvldo a sec!Oa.o filatelica do eDiario de Lisboa:., para 0 celeccionamento e valoriza!Oao das cartas com selos, ou inteiros postal'!. Ha muito que nos outros paises se
faz tal celeccionamento, para 0 qual estamos procurando chamar a aten~tio des
coleccionadores portugueses, e, a titulo
de curiosidade, reproduzimes da revlsta
italiana en Collezzlonista:. 0 anUncio da
firma A. Bolaffi, pelo qual se verifica a
excepcie·nal diferen!Oa de pre!Oo entre
exernplares soltes e sobre carta completa :
EmlsliAo Napoles-1861-(Pre!Oo em
liras) :

meio grana
meio grana
5 grana
:.
20
50
:.
:t
50

Selo sollo

Selo soble carta
complela :

6.500
7.000
10.000
27.500
200.000
200.000

10.000
10.000
15.000
35.000
1.250.000
1.350.000

por HENRIQUE MANTERO

!Otio Internacienal eOficial:. por ano.
Sua Majestade Haakcm VII, rei da Noruega, deu igualmente 0 seu alto. patrocinio, dignando-se inaugurar, pessoalmente,
as festas centenarlas des selos postals do
seu pais, numa sesstio magna reaJizada
nos edificics da CAmara de Oslo.
A eNorwex:t teve come Comlssli.Ol de
Honra, Oficlal : 0 Ministro das Comunica!Ooe~, Kolbjorn Varmann; 0 Directo.·r d')s
Correios, Sten Hang; 0 Presidente da Federa!Oao Norueguesa, Walter-Johannesen;
presidente da Ctimara, Oscar To.rp; Brynjulf Bull; Egll Stortein; Embalxador
Aagaard Wassard; Professor Jean Heiberg; Stimius Fredriksen; Jen'l von der
PIppe e OJnsul-Geral Sejersted-Bodtker.
Comissao de Honra Fllat6lica - E. Friederich, Dignissimo. Presidente da Federa!Oao Internacienal de Filatelia; Alemanha.: Hermann Denlnger; Argentina:
Bernardo. Schiffrin; Austria: otto Bojkovski; B61glca: G. Trussart; BraiJU: MirBibeau Pontes; Ca.nad8.: C. P. de Volpi;
DinamaIrca : Einar C. Hansen e M. Brun
Pedersen; Eglpto: Ahmed Mazloum; Espanha: Palau Rabasso; Estados Unid08:
Burleigh Jacobs, Jenh Britt, Ben Reeves
e Ge')rge Wiberg; FlinlAndia: Veikko Hietalahti; Fran!;&.: Lucien Berthelot; Inglaterra.: K. M. Beaumont, Leonard
Hearn e King-Farlo.w; Groola: Kimon
Zoides; Hungria.: Jules Gazda; Israel:
M. Ophir; ltalia.: Maria Diena; Lnxembnrgo: Leon Putz; Holanda. : Jan Poulie;
Portugal: dr. Vasconcelos Carvalho;
Suoola: Schultz-Steinheil; Sui!;&.: Arnold
Gubser; Cbecoslov4quia: Ladislav Charvat; Jugosl6.vl.&: Ziva Djordevic.
Jt'irl: Abr. Odfjell, Presidente de Honra, Lucien Berthelot, J. Buhler, Mario
Diena, E. Friederich, Per Gelein, Ch.
Holm, H. R. Holmes, Charles Joncker, H.
L. Lindqul'lt, Georg Menzinsky, otto
Niesdernus, Stian Sanness, Nils Strandell,
Daen Thune-Larsen, sir Jehn Wilson, W.
S. Wolff e Beer e Benj Zimmermann.
Representantel ou ComlssAr108 - Argentina: Professor Walter B. L. Bose;
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A lmportante e laboriosa Vila do Barreiro, que desde ha multo desenvolve Interessantes activldades culturais, e que
tamMm ja conta urn razoavel nI1mero de
filatelistas, organizou, por lntermedio do
Sr. Ant6nlo Borg,e s de Brito, no Sallio da
Magnifica Biblieteca do Luso Futebol
Clube, urna Exposi!08.0 Filatelica.
Essa man!festa~a.o de fllatelia coincidiu com a cria~o, na referida colectividade, de lJIl1.a nova Sec!Otio Filatelica, ja
cultivada por alguns dos seus cons6cios,
e diriglda por A. Borges de Brito.
Dignou-se fazer a sua lnaugura~lio 0
Sr. Presidente da C4mara Municipal do.
Barreiro, Engenheiro Ant6nio Augusto
Pessoa Monteiro, assitlndo tambem os
representantes dos jornals da capital e
muitas outras entidades e autoridades locals.
Ap6s 0 co.rte da fita slmb6lica, 0 Chefe do Municipio, acompanhado do organizador, Direc!Otio do Luso e restantes convidados, percorreu demoradamente, sempre multo lnteressado, as estantes onde
se encontravam os selos expostos.
Tal exposi~o, sem sombras de dllvi-

~attt!it"
das, constitul urna aut6ntica surpresa
para todos aqueles que ali aco.rreram, pela
demonstra!08.Q verificada de que os selos
stio, pelo seu colorido disperso e 0. seu
conjunto atraente, urna verdadeira galeria de arte.
Esta 1.' Exposi~o, que esteve patente
ao publico. nos dias 18 a 22 de Malo findo,
foi multo visitada, tanto. por cavalheiros
como p~r senhoras, as quais ern grande
n11mero. ali acorreram.
o seu iniciador e organizador, filatelista Sr. A. Borges de Brito, e 0. Sr. Francisco. Horta Raposo, expuseram, respectivamente:
Fo.lhas de Albuns 116 com 1565 selos
:t
:t
:t
67:t
684)
-//o Clube Filatel1co de Po.rtugal fez-se
representar na cerlm6n1a da inaugura!O8.0, bem como 0 Presidente da sua
Direc!Olio, Ex.mo Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, pelo Sr. A. Borges de
Brito, cujo telegrama. fo.i lido. perante todos os convidados, depois de ter tambem
(ConUlnua DB. p6.g1na 17)

Dois aspectos da exposi9iio filatelica realizada na importante
vila do Barreiro, de 18 a 22 de Maio de 1955
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MH6L1EDEftllSTf - MEIBElS LIST - LISlE DES MEMBBfS

-xAlterac;oes -

Reingressos -

PORTUGAL
728 - FREDERICO VILLANI-Rua dos
Remedios a Lapa, 60-Lisboa-(A)
Po, Fr, In, Al, Hu, T. C. V. N. U. 12.
dent. de 14, classicos e falsos. Neg6cio. Bervig') de Novidades de
Portugal e Ultramar. Selos raros,
selos medios novos ern quantidade.
90. 91. 92. 93. 94. 96.
1114--Manuel Baptista Morals-Rua Latino Coelho, 114--P6voa do Varzim-(M) Po, T. C. N. U. 60. 3.
90. 93. 94.
1554--Jose Ramos Vaz de MascarenhasCascals-(M) Po, N. U. 60. 3.
2314--Edgard P1l6-Praceta do Conde de
Bonfim, Lote 4, 3.°-Dt., (Estrada de
Benfica, n.O 366.)-Lisboa-(M/A)
Po, T. C. N. U. 60. 3. 91. Harris.
2500-C1rculo Filatelico de Alfama-Rua
. dos Remedios, 124-2.° (a Alfama)
-Lisboa- (Fazem parte P.M.A.)
T. C. V. N. U. 60. 65. 66. 69. 70.
71. 72. 80. 81. 90. 91. 93. 94. 95.
2505-Americo Augusto de Sousa Nogueira-Rua Ramalde do Meio, 170
-Porto-(P) Po, Fr, T. N. U. 60.
1.2.94.
2506-Raul Amaro da Veiga Martins CoeIho-Rua do Bonfim, 150-2.0-Porto-(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60.
1. 2. 98.
2510-Belmiro dos Anjos de Sa Pires-Rua Alexandre Herculano, 61'Braganga (Tras-os-Montes) - (P)
Po, Fr, In, Es, It, T. C. U. 60. 1.
2. 3. 93.
I 2517-Ant6nio Alves
Tomaz Agria-Figueir6 dos Vinhos - (M) Po, Fr,
Es, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.
251B-Jo£\0 Carlos Moska de Almeida
Coelho - Avenida Infante Santo,
351-2.0-Li~boa- (P/M) Po, Fr, In,
AI, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 10. Austria. 90. 94.

Novos s6cios

2521-Joao Tomas Ferreira - Rua do
Benformoso, 216-3. 0-Lisboa - Po,
T. C. V. N. U. 60. 1. 94.
2522-Eurico Rasado - Rua Actor Valle,
14-2.0-Dt.0-Lisboa - (M) Po, 60.
2526-D. Maria Jose Moutinho de Campos Ferreira- Idanha-a-Nova-(P)
Po, Fr, T. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
2527-Belarmino Coutinho RodriguesRua Dr. Manuel Pals, n." 6B-Barcel'Js-(M) Po, Fr, Es, T. U. 60.
Postals llustrados . 90. 94.

ANGOLA
181- Joaquim Dias Mota-Calxa Postal
n.O 22- Ambrizete-T. C. V. 60. 1.
2. Reimpressoes. T. 60. por 71. papel mo.eda, Aguarelas, Crayons.
etc. Po. Compo Es. Fr. 94.
2503-Eng. Alberto Lopes da Silva- "Repartigao de Obras PUblicas-Calxa Postal n.o 37- Benguela - (P)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
2525-Te6filo M. da Cuilha-Caixa. Postal n.O 256-Luanda- (M) Po, Fr,
Es, In, T. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94.

MOQAMBIQUE
2507-Augusto Ferreira Gomes - Caixa
Postal n.O 582 - Beira - (M) Po,
Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2.4. u. P. U.
90. 93. 94.
250B-Fernando Martins GongalvesAven1da Latino Coelho, n.O 32-r/c.
-Caixa Postal n.O 605-Lt>urengo
Marques-(P) Po, Fr, In, '1. N. U.
60. 1. 2. 3.
2512- Fernando de Sousa Ladeira-Calxa Postal n.o I-Vila de Manica
(M) Po, Fr, In, T. N. 60. 1. 2.
93.94.
2513-Carlos Fernando ae Campos 011veira-Caixa Postal n.O 2-Vila de
Manica-T. C. N. U. 60. 1. 2. 18.
93/1954.

BARREIRO: - Os filatelistas barorganizaram uma tertiilia filateI1ca, denominada Tertiilia FllateIica do
Barreiro, e que tern por finalidade reunir
t'Jdos os coleccionadores residentes no
Barreiro. As suas reuntoes t@m lugar
nas salas do Clube 22 de Novernbro, todas as semanas.
PORTO: - Val ser editado muito
brevernente urn catBlogo de marcas p~ 
tals do Continente.
COVILIIA : - Continuam a realizar-se na sede do Clube Naclonal de Menta,..
nhismo, reunioes filateIlcas dlrlgidas pe10 nosso estimado cons6cio Sr. AfonS')
da Cruz e Silva.
LISBOA : - Os servigos filateI1co s da
Agenc1a Geral do Ultramar atendem actualmente com mals rapidez as encomendas que Ihes sa') dirigidas.
COVILIIA. : - Tudo se prepara para
que a <1.' Exposigao FilateIica da CoviIhib, venha a constitulr um @xito. 0 certame tera lugar na Sede do Clube Nacional de Montanhlsmo, e conta com 0 patroclnia do nosso Clube.
SET"CrBAL : - Por cdesinteresse geral, abandono dos Directores e falta de
nllmero de s6cios~, foi votada, em Assembleia Geral, a dissolugao do Clube de
reirense~

mundial do fHme cO Egipcio>, no Cinema Roxi, foram expostos, em vitrinas, varios selos provenientes da colecglio do
ex-Rei Faruk.
DINAMARCA-Reallzou-se no dia 15
de Novembro do ano passado, 0 primeiro
voo regular entre a Escandinavia e Los
Angeles pelo Polo Norte, inaugurado pela s. A. S.
Foram editados sohrescritos comemorativos na Suecia, Dinamarca e Noruega, e apostos carimbos muito interessantes alusivos ao acontecimento, constituindo urn canjunto de valor artlstico e
fllatelico. Aos escrit6rios da S. A. S. em
Lisboa, apresentamos os nossos agradecimentos pela oferta dos exemplares a
que fazernos refer@ncia.

Intercllmbio Bocage, que tinha sido fundado ha perto de ano e meio.
GUlMARAES : - 0 Centro de Recreio Popular de Guimaraes esta a organizar uma Secgao· de Filatelia e Numismatica, integrada nas actividades da F.
N. A. T.
LISBOA : - A s reunioes filateI1cas
na F. N. A. T., continuam a efectuar-se
as quartas-feiras .
LISBOA : - 0 Clube FilateI1co de
Portugal esta na melhor dispasiglio de
colaborar com a Cllmara Municipal de
Lisboa nas Festas da Cidade, organizando uma pequena exposil)ao filatelica com
os selos de Santo- Ant6nio.
DUNDO - LUNDA - (ANGOLA) :
- No f1m do ano passado, realizou-se
nesta localidade a VII Exposi~ao Filatelica entre os empregados da Companhia
de Diamantes de Angola.
VIANA DO CASTELO: - 0 nosso
cons6ciQl Ex.mo Senhor Ant6nio Maciel
Faria Barbosa, foi convidado a escrever
a pag1na de filatelia da revista cat6lica
cMagnificat>.
FIGUEIRA DA FOZ: - Assinada
por C. Correia, 1n1ciou a sua publicaga'O a cColuna Filatelica> no importante
bi-semanario da Figueira da Foz cO Figueirense>.
MORMUGAO: - Alguns coleccionadores de selos, por fazerem parte da expedigao a India Portuguesa, encontram-se na contig@ncia de verern paralizadas
as suas colecgoes, por car~ncia de comunicagoes com a Metr6pole.
Por isso agradecern, por intermedio
do C. F. P. a todos os fllatelistas qualsquer ofertas de selos, quer portugueses,
quer estrangeiros.
Ao. dispor, e para 0 efe1to, encontra-se 0 nosso cons6c1o n.O 938, sr. Joaquim
Grades de Nunes, furriel da Bataria Anti-Aerea, de'ltacada em Mormugao.
SANTAR£M : - A secglio de Numismat!ca, FilateUa e Ex-librismo do Circulo Cultural Scalabitano., acaba de publicar 0 seu Boletim n.o 1.
LISBOA : - 0 nosso cons6cio Ex.mo
Senhor Henrique Mantero foi eleito s6-
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2520-.I\nt6nlo Manuel Bispo - Avenida
Pinheiro Chagas, 220- Casa n." '1
- LourengG Marques - (M) Po,
dompreende In, e Es, T. N. U. 60.
1. 2. 93. 94.
GUATEMALA-No mes de Malo, a
Sociedade Fllatel1ca de Guatemala comemorou 0 vigesimo terceiro aniversArlo da
sua fundagiio, sendo, portanto, uma das
mals antigas colectividades filatelicas da
America do SuI.
TOULOUSE-No leiliio de selos do
perito A. Castel, que se realizou no dia
2 de Mar!lQ, foram vendidos 6 «Cavallinis:. recortados (azuis e em relevo) por
10.000 francos.
PAMPLONA - A revista espanbola
eEl Eco Filatelico> publicou, no seu numero 215, um artlgo do Director do nosso Clube, Jorge Pereira, sobre colec!loes
tematlcas, genero de colecgoes que VaG
tendo 0 agrado de multos filateUstas.
Nos Estados Unldos, existe, desde 1949,
a American Topical Society, que agrupa
um grande numero de coleccionadores.
Portugal tern contribuldo ultimamente
para 0 engrandecimento da~ colecgoes,
Ilmitlndo selos com motIvos dos mais variados, c:>mo sejam flores, fauna, mapas,
religlosos, etc.
Estuda-se, por outro lado, a possibilldade da flIiagiio na Federa!liio Internaclonal de Fllatella Construtlva, enUdade
de grande presUg10 internacional da especialidade, e que tem a sua sMe no Sarreo
TORINO-Alberto Bolaffi esta comprador de selos de NApoles 1861- selos
falsos usados postalmente-da taxa de 5
grana vermelho, por 175.000 liras, e dos
exemplares sobre carta completa, por
250.000.
MlLANQ-Enzo Muggla anunciou para vehaa urn 'dos selos mals 'raros no
Mundo. Trata-se do selo de 2 d. sobre 51.
(Sassone n.· 30) Ufficio Postali Italiani
in Clna, dos quais s6 se emiUram 10
exemplares.
LONDRES-A cRoyal Philatelic Society> jA atribuiu os premios referentes
ao ano de 1954 a saber: - Medalha Tilleard a Marc Fitch, pela apresentagao
da sua colecglio de selos da Austria e
Lombardo Veneto; Medalha Tapl1ng a
Arthur Luiz, pelo seu arUgo <15 Piastras
da emissiio de 1863 da Turquia>, e a Me-

dalha Crawford J . R. V. Purves, pelo
seu livr~ cHalflingth::\>.
NEW YOBK-Na primavera de 1956,
sera organi2ada nesta cidade a FIPEX
(Fifth International Philatelic Exhibition).
BERNE - 0 afielo tnternacional da
Uniao Postal Universal recebeu e distrlbuiu ern 1953, 2.928 selos diversos de novas ernissoes, contra 2.309 em 1951 e
2.632 em 1952.
ZAGBEB-A revista filatel1ca jugoslava cFilateUja> esta pubUcando a lista
dos nomes das flores que figuram nos
selos de vArios paises. l!l uma complIa!lao
de Dragan Novak.
PBAGA - A Checoslovaquia conta
presentemente com 75.000 coleccionadores devidamente organizados, e a sua revista cFilatelie:. constitui urn elemento
de ligagiio entre todos os coleccionadores checos.
VmNA- No dia de S. Gabriel- 24 de
Margo- a Admiliistragao dos Correios da
Austria obliterou correspondencia com
um carimbo comemorativo, utiUzado em
Wien 10.
PBAGA- Foi editado um postal maximum de tema desportivo, para aproveitamento do selG da taxa 30 h., dedicado a Emil ZAtopek.
GBANADA- A exemplo dos anos anterlores, ja foi publica do 0 Anuario Filatelico Hispano- 1955, interessante e volumosa obra, de grande prestigio e utiUdade para os troquistas com Espanha.
PABIS-A colecgiio Iris, de l1vros ~o
bre selos, acaba de ser aumentada com a
publicagli:> do livr~ «Les Poissons et Ie
timbre-paste:., po·r F. E. Houdener.
, BELGBADO-Os Correios da Jugoslavia comunicam aos coleccionadores de
todo 0 Mundo que a vinheta cH. ·D. Hrvatska:. nlio tem qualquel' valor postal.
NEW YORK-A American Broadcasting Co. transmitiu uma serie de programas televlsionados com 0 titulo cA
Hist6ria dG Correio>, em que se descrevia 0 funcionamento do servi!lo postal
americano; e quando da apresenta!;4o

S . TOME E PRINCIPE
642 - Leonel Duarte Henriques - Caixa
Postal n." 20-S. Tome-Nlio Trock. N'echange pas.
2234-Jbse da Purifica!llio Baptista Bispb- Calxa Postal n.· 336- (M) Po,
Fr, Es, T. C. V. N . U . 60. 3. 90.
9S . 94.

BRASIL
1466- Eng. AntoninG de Lucena e MeloCaixa Postal n ." 2.217 - RecifePernambuco- (A) Po, Es, In, T.
C. V. N. 60.
2501- Elmo PIgnataro- Banco do BrasIl
S.A.- Natal- R. G. Norte- (M/A)
Po, Fr, In, Es, T . N. U. 60. 90. 91.
2504-Clube Filatel1co de S. Paulo- Rua
Wenceslau Bras, 78- S. Paulo .
2509- Dr. V. Kolos- Caixa Postal n ." 729
- Belo Horizonte- Po, 60. 90/ 1955.
2514-Prof. Ant6nio Sales Oliveira- Rua
Anbanguera, 157-Caixa Postal n."
157- Birigui- hlstado de S. Paulo
- (M) Po, T. V . N . U. 60. 63.
2515-Circulo Filatel1co Sao GabrielCaIxa Postal n." 23- Petr6poUsRio de Janeiro-(A) Qualquer idiorna. T . C. V. N . U . 60. S6 de motivos rel1glosos.
2524-~.e Otto W Amann SCJ- G!nAsio
Sagrado Coraglio de Jesus- Calxa
Postal n." 57- Tubarlio--S. Catarina- ('M) Po, Fr, In, Compreende
Ea, T. N. U. 60. 90. 97. Schiffer.

ESPANH A-ESPAGNE-SPAIN
1552- Domingo Cid Bel-Carders, 12-pral
- (M) Es, Fr, T. N . U. 60. 3.
2108-Dr. Candido Herrero Serra- Calle
de Los Hnos.- Garcia de la Torre,
n." 23- Las Palmas - Gran Canaria- eM) Ea, AI, In, T. N. 1. 2. 10.

I
,AUSTRIA - AUTRICHE
2519- Briefmarl{ensammicr-Verein cFavot-iten:. - F'avorltenstrasse, 67 (Cafe Kellner)- Wien X- To N. U.
60! 3. 90.
2528-Concordia Club - Lerchenfelderstrlisse, 19- Wien VII.

INDIA - INDE
2516- H . j N. Gauba- President Hind Pen
Friend's Club-Meerut~ln, T. 60.
F. D . C. 68.

INGLATERRA - GRANDE-BRETAGNE - GREAT BRITAIN

2268-cT~iage.

Internacional Exchange
Club-2, Cedar Park.

JUGOStAVIA -

YOUGOSLAVIE

251l-DU~c Bran1miv-C~rnomevic,

19-

Zagreb- AI, T. 60. 3.

NIGERIA - NIGJERIE
2502-P. A. Alegbe-Marshall College of
Cohunerce-Box 84 - Ibadan - In
(only) T. 60. 70.

1." EXPOSIQAO FILATJELICA DO
DISTRITO DE SETOBAL,
REALIZADA NO BARREIRO
(Contillua~ilo da pd.glna 15)
sido lida a mensagem de sauda~lio ao Sr.
Pl'es!dente da Cltmara, agradecendo a sua
comparencia e enaltecendo 0 valor da filatel1a no conceito mundial.
Os expositores cltados, que apresentaram parte das suas. colecgoes, foram fellzes, tanto pelo aspecto que a refarida
Exposi!:lio of ere cia, como pelo conjunto
apresentadG, onde sobressaiam os temas:
flore! , desportos, monumentos, Homens
celebre'! e fauna, quase tudo em colorido
muito agradAvel e atraente.
Bep6rter K

H.U.6.~.n . ~.2~~.OO.~.

2523- Fernando Jose de Taramona-General Sanjurjo, n." 44- Madrid(A) Po, Fr, In, It, T. C. V. N. U.
1. 2. 6. 7. 8. 14. 16. 18. 60. 69. 70.
80. 90. 91. 92.

A fllat lllla e alg') de grande e de belo,
e e 0 meio poderoslssimo para realizar a
amizade e a fraternidade dos povos.
Bel Carol
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DE PORTUGAL

ANUNCIOS ECONOMICOS
Wanted exchange 50/ 100 different
stamps with Animals, Birds, Fishes, Flowers, Insects from Portuguese colonies. I
offer better Scandlnavla, Finland, Iceland, RussIa, New Zealand, Australia,
U. S.A.
Hjalmar Holmqvlst, Nykoplng, Sweden.

David Lopes dos Santos--Rua de Belem, 48, 1.·, E sq., Lisboa. Troca Portugal
e Ultramar, Europa e correio aereo universal.

DESEO - PORTUGAL Y COLONIAS
- TODOS PAISES - 100/ 300 dlferentes,
2.000/ 10.000 francos Yvert, hasta cinco
de cada. Doy E spana Co16n1as mlsmo valor, en diferentes, cinco de cada. Mancollsta por mancollsta Base Yvert. SOLICITO CQRRESPONSALES para camblar
Novedades de Por\tugal y todas sus Co16nlas, Francia, por N'Jvedades de E spaiia
CoI6n1as. Series completas nuevas. Miguel March .- Rambla Caudillo, 46-2.· VILLANUEVA Y GELTRU. - (Barcelona) ESPA~A.

MANUEL GUIMARAES~Vila General Machado-ANGOLA - Procura correspondentes, colecclonadores serios para
trocas - (!XI) Portugal. Provo Ultram.,
Ilhas e IDdla Portuguesa, Brasil, toda a
Africa e Europa. S6 usados.

SA CARVALHO-Heroes AfrIca, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes desconto8, selos novos e usados
de Portugal, Col6n1as e Estrangeiro.
SELOS - Troca, novos e usados, Portugal Continental e Ultramarino . - Ernesto Lopes Nunes- R. Dr. Dlas F erreira, 54-2."-Coimbra.
INDIA e Outras Provlncias Ultramarinas, Selos, MaxImos, Envelopes do 1."
DIa, Etc. PreQarios a pedldo·. L. M. NoOro.
nba. Ucnssalm, Eardez, Goa.
Vendo colec!;lio completa de selos novos comcmoratlv;)s do 75." aniversarlo da
U. P. U., montada em album editado pela
casa Eladio, e colocada num estojo de luxo (vel'melho). ('om a'3 palavras ALBUM
DE SELf>S -DA U. P. U. a letras d'oiro
na lambada.
A mesma colecr;fio c'Jntem alguns blocos e varledades, algumas raras. Tratar
com Jose Joaqulm Cabr!ta, Seixal, telefone 022105,

SELOB-Gl'ande varledade de Portugal e Ultramar, a venda na Tabacarla da
Rua da Prata, 53- LISBOA.

Caravela 15$ por
Vendo usadll\8 : 1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Na<;i!.o 10$00 : 1$80; 20$: 2$20. Pedlr 11sta de preQos doutros selos. Brito Cunha
- Av." RIo de Janeiro, 24-1.· · Dt."Lisboa.
TIMOR - PORTUGUESE TIMOR Exchange r elations wanted whole over
the world. I recieve U .P.U., sports, botanic, zooologie, r eligious and 1st stamp's
century. Give Portuguese Timor and other
Portuguese c ountries. Yvert 1955. Write
to : ADRIANO E. MARTINS- D1li. Portuguese Timor.
Desejo correspondentes nas Provlncia s mtramarinas.
FERNANDO JORGE Sn.VA
Rue Meria, n." 65-1." - LlSBOA - PORTUGAL
Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal eu Ultramar Portugues, troco por seWs para a sua o'Jlec<;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rue Ladislau Pi/Sarra, 2-r/e-Esq." - LlSBOA
Desejo selos fauna e flora do Ultramar, usados, 1/ 5 de cada, oferer;:> ArgeHa, usados, 1/5 de cada 61. ou 90.
.
GEORGES THOMAS
13, RUB Blissat-Constlintine-ARG~LIA

h 6 tETIM DO CLUBE F'ILA'l'1JLICO DE PORTUGAL

ARNALDO LOURENQO
FRAGOSO
Filho de Jos e LourenQo e de Margar!da da ConceiQiio Frago·so, nasceu em
Lisboa a 16 de Dezembro de 1885.
Tinha apenas catorze anos de idade
quando, em 27 de Julho de 1899, deu entrada na oficina-escola de gravura da Casa da Moeda, onde, no decurso da su a
aprendizagem, recebeu liQoes dO's competentIssimos artlstas Venancio Alves, Jose
Sergio e Domlngos do Rego. Ao mesmo
tempo frequentou a Escola Industrial
Principe Real (hoje de Machado· de Castro) , cujo curso completou em 1905, com
disUnQil.o, premIo em algumas cadeiras,
e a elevado apreQo dos Seus mestres nas
disciplinas de belas artes: Roque Gamel1'0, Casanova e Crlstofanettl.
Termlnad'J 0 periodo de aprendizagem
na oficina-escola de gravura, em que revelou excepclonal apUdao, comeQou a dIrec¢o da Casa du Moeda a confiar-lhe
trabalhos de responsab!lidade, ate que,
em 11 de Julho de 1914, 0 integrou no
quadro como 2.° gravador.
Por forr;a da Lei 1.452, de 192il, pa2sou
a ter categoria de 1." ofic!al; e em 10 de
Outubro de 1931 assumlu a chaf la du of icina de gravura e galva nopla "ItIa, lugar
para que vei') a ser nOl11eado defini tivamente em Setembro de 1934. Quatro anos
depols, a 25 de Setembro de 1938, aposentou-se com 37 anos de serviQo publico.
No decursa da sua carreira oficial imi meros foram cs trabalhos entregues a
sua competencia e habilidade, tals como:
moedas metalicas para a 'l nos o:as col6n1as
c para a metr6po·le-salientando-s e entre estas ulUmas as elegantes moedas de!
prata 2$50, 5$00 e 10$00, actualmente
(1950) em c!rculaQao ; cunho do selo fiscal de 1914 ; desenho e gravura do papel
selado e dos selos fi~cais em curso; desenilo e gravura dos selos da taxa mllitar; muitos selos de correia, a que
adiante nos r eferlremos com pormenor,
etc .
NotaveIs tambem, na sua magnIfica
execuQiio, as muit!:\.s medalha'l devidas
ao seus buris, de que destacamos as seguintes:
Da Vlt6rla.--condecoral;lio m~lltar . cu- ..

por GODOFREDO FERREIRA

nhada ap6s a guerra mundial de 1914-1918.
De comportamento exemplar - 1910,
de bon); servl~os milltares e de campanhas milltar~1916-3 medalha'3 dUerentes.
.
Do termo do lavramento da prata-.
oferecida ao Senhor Dr. Oliveira Salazar
- 1933.
Com a effgie do Senhor Presidente da
Republica (Marechal. Carmona) - 1926-·
-1936.
.
De homenagem a Narciso Ferrel:ra, de
Riba d'Av&-1880-1933 .
Da Policla de Segura.n~ Pciblica1926.
(CONTINUA)

A N G 0 L A tem

DOVOS

selos

de assistencia

R eproduzlmos, de entre os selos da
nova serle cAssisUincia" os valores cuja
afixaQil.o e obrigat6rla, como sobretaxa,
nas correspond~ncf'as e encomendas postah , permutadas no serviQo, interno da
ProvIncia, nos periodos de \1m a trinta
e urn de Julho, e de 8 de Dezembro a 8
de J aneiro de cada ano, senao da taxa
de $50 para as correspondenc!a.S, e de
urn e::cudo para as encomena~s.
N. R. - Estll serie fem lIindll outr06 velores
que -1100 _in;te res$.om eo filotBHstll.

lloLETIM DO CLUnE FILANLICO Dlt poanJGAL

Federo~ao Portuguesa de Filotelio
Sede provls6rla:
A vanilla de A1mtrante Rels, 70-S.0-Dt. °
LlSBOA

REGULAMENTO
DA

COMISSAO DE PERITAGEM
Artigo 1.°
Nos termos e para os fins. dos artigos
27.· e 28.· do Estatuto da Federa!<lI.o Portuguesa de Filatel1a, e criada, na sede dB.
mesma, uma Comissll.o de Perltagem de
f6rmuIas de franquia e marcas postals.
Artigo 2."
Os pedidos de peritagem devem ser
dirigidos a referida ComissA.o. em carta
registada e com valor dec lara do sempre
que .tlela seja incluida a f6rmula a perItar.
Artlgo S.·
.
86 siio passados cerUflcados de peritagem no caso de unanlm1dade de parecer d6s perito9.• Esses certificados sll.~
acompanhados de fotografia, sempre que
tal seja. julgaao conveniente, e aS9inados
pOl' to~os os perltos. No arqulvo da Federallao .fica depositado urn dupllcado de
cada certiflcado.
ft tiDieo
-.' A Federalllio Portuguesa de. Filatelia.
POl' prop~sta da Com1~slio de Perltagem,
tas de que algum dia valerA.o mals. 0 que
valeriio 'dependera de quantas pessoas tiverem Ii mesma idela e da possib1Udade
de alguem preclsar deles quando 0 dono
qUiser vend1!-los.
.
Existe certo desprezo mutuo entre
esses compradores de folhas intciras e os
entusiastas dos selos, que I111.0 os consl~
deram coleccionadores, maS s~m especuladores. Os especuladores, par sua vez.
conslder!rln os donos de a.,tbuns gente an:'
tiqua<!a. •
. - Que especte de passatemp9 ~ essll!
que pr.ec,ls.a...de lente Rara.

-cj.i~em el,t;S dar prazer ?

Talv~ 0 nlals afoi'tunkdo compradOr
de folhas tenha sido urn coleccionador de
Washington que fol ao correia no dia em

reserva-se 0 direlto de publicar reprodu~oes dos exemplares reconhecidos como
falsos ou falsiflcados.
Artigo 4.·
o simples pedldo de peritagem sIgn1fIca que 0 interessado aceIta, sern reservas, 0 disposto no presente Regulamento.
Artilgo 5.·
A Comissiio flxa, para cada caeo, 0
pre~o a cobrar dos intel'essados. atendendo as dlficuldades de peritagem e ao valor i:l6 exemplar em questao. Este prello
nunca sera inferior as despesas efectuadas, e e fixado num minimo de Esc. 20$00.
Artigo 6.°
A , devolu~lI.o das f6rmulas peritadas,
acompanhada9 dos certificados respectIvos, e feita em carta registada, com valor declal'ado, contra reembolso.
ArtigOl 7.°
E ste regulamento entra em vigor ap6s
a sua pu):>llca~ao no 6rgao ou Ol'gaos of1cials da Federa!<ii.o.
Llsboa, 26 de Novembro de i954.
NOTA - Desta Comissao f~zem pa.rte os distin~os coleccionadores Prof. Doutor Carlos TrincA.o, BrIg. Jose da' Cunha
Lamas, A:lvaro de Castro. Brandao, Dr.
Aht6nIo Fra~OsQ, Ral;ll Abecassis e Cap.
A. Guedes de Magalhll.es.
que fol emlUdo 0 selo aereo de 24 cts.,
em 1918.
0 homem que estava a sua frente na
blcha pediu uma folha, provavelmente
com a s6rdida intenlliio de selar cartas e,
indignado, devolveu·a 11.0 funcionario porque os avloe~ do selo estavam de cabe!ia
para baixo.
Sentlndo a mao de Deus no ombro, 0
colecclonador tomou 0 seu lugar no 4:GUlchet:..
•.
•
- Uma folha de £elos aereos de 24
cts. - disse ele - e quero a que 0 outro
sujelto devolveu.
A folha, que era a (mica a apresentar
tal erro de impressiio fol vendii3a em poucos- dias por 15.000 d61ates, e hoje qualqucr daqueles selos vale 3.500 d6Iares,.
J0RGE}{)LIVEIRA PEREIRA
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Dispenso vinhetas diversas, varios
motivos, em troca de selos vulgares do
correia nacional portugul!!s. Selo por salo.
Domingos des Santos- R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

FAVOR REMETER-ME 250 selos de
Portugal. En trooa recebera 400se11os de
Alemanha. - Walter Kleinet, Soellingstrasse, 5- ESSEN-RUHR, ALEMANHA.

KARL KUSTLER - Marla Hilferstr.
189/ 12 Vlenne XV.- Donne Europe, cherche d'Outremer, aussi piece c~ntre piece.

Jose tie Freitas - Casa Paiva - Rua
de S. Bento, 259 - S. PAULO- BRASIL.
Deseja permutar com princlplantes. Oferece Brasil.

Forne!<o postals Ilustrados, colorldos,
dlversos motiv~s, em troca de selos do
Ultramar Portugu1!s. Base a comblnar.
Domingos dos Santos- R . Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.
Troco selos com todos os pals es do
Mundo, selo pOl' s elo ou a base de catalogo. Dou E spanha. Gil RuIz, Padte Calatayud, 13-4.·, Pamplona (E'3panha).
Contra 300 hasta 1.000 sellos surtidos
de Portugal y Col6nIas, remito Igual canUdad y caUdad en sellos de ItaHa, . Colonlas, Vaticano, S. Marino, Trieste, etc ..
Envios certificados y fraqueo fUatel1co.
ALFONSO CORSI-VIa del Gelso~ino,
64-FIRENZE-(ITALIA) .
Aceito e trocG selos de asslst1!ncia naclonal aos tuberculosos e tambem do estrangeirG, sortidos. Selo POl' selo. Domisngos dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO - Av.
Dias da Silva, 125- Colmbra- Vende com
grandes descontos selos novos e usados
de Portugal, Col6nias e Estrangelro.
Postas ·l ocals da ChIna, Anoy, SinKlang, Tchongking, Formosa, Han-Kow
lchan, Nankin, Wuhu. Rua da Prata, n.'
53 - LISBOA.
Join <FllateUst-Registeu , International postage stamps magazine. Advertising from whole world. Seven Issues per
year. Yearly subscrIpUon : US $ 0.50 in
unused comm. stamp'3. Other countries
equivalent. Prospect free . FILATELIST-REGISTER '---"--Postbox, 44 036, Stockholm, 44 - Sweden;

Selos de Portugal e mtramar. Compra, troce. e venda. Catalogo S. Ferreira
- 1955. Responde logo - Troca 100 selos
diferentes. Domingos F. Fernandes Agente do C. F. P. - INDIA E PAKISTAN - 7, Haveiock Road, Belgaum, In, dia.
Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de salos de correia, usados, de Portugal e Ultramar. Selo por selo. Domingos dos Santos--R. Dr. Manuel Arriaga,
13 - Queluz.
Forne~o selos da Rlissia, em troca de
selos de Portugal. CorrespondG em fran c1!s. G. A. Lubltzky - Poste RestanteCharcof-4 - (Rusl!ie).

Troco notas antlg.as e cedulas das Cft.maras Municipals pOI' selos ultramarinos
il adjacentes. Base a combinar. Domingos dos Santos- R. .Dr. Manuel de Arriaga, 13- QUELUZ.
Grupo DesporUvo da Junta Nacional
do Vlnho- Rua Mouslnho da Silveira, n.O
5- Llsboa- Deseja correspondentes s~rloil
em todas as Provinclas mtramarinas e estrangeiro. Trocas· 100 X 100 ate 10 iguals.
Envlo 50 a 75 selGB diferentes, do Estl'angelro, por iguals quantldades de Portugal e Ultramar, l'epetldos. Domingos
dos Santos- R . Dr. Manuel de Arriaga, 13
- QUELUZ.
COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoes Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos a pena, etc. J.. DlAS
MOTA, Ambrlzete-ANGOLA.

LITOGRAFIA
NACIONAL
OFFSEZ

POR 1" O

'"

IMPRESSOES
LITOGRAFICAS
EM TODOS OS
GENEROS DA

MAIS ALTA "QUALIDADE

ctUB€ rltat€tlco
o€ mOGamBlqU€
CAIXA POSTAL 720

LOURENCO MARQUES
Clube de coleccionadores para
coleccionadores
S6cios afactivos, 20$00 man so is
S6cios corraspondants s, 60$00 onuo is

Membre 2.136- France - Propose Ie catalogue Yvert 1955 en
3 vol. pour 2.400 frs. (ou 180 escudos, $6.75-U.S.A.,) ou 80 coupons ' r~p. int~r. Port. recomm.
comprls, affr. philat. J'accepte
en paiement t . p. neufs, nouveaut~s, val. fac . Pour les autres pays,
~crire. pour se mettre d'accord.

SELOS OA REPUBLICA DAS
MOLUCAS DO SUL
(Cont1nua~ito

da paigbla IS)

Tendo em conta que 0 terrlt6rlo das
Molucas do Sui, em indon~slo cMALUKU
SELATAN:t, ~ uma parte integrante da
provincia cMaluku:t- ReplibUca UnitA.ria
da Indon~sla, a Admlnistra"Ao dos Correlos da Indonesia declara os dUos selos
Uegais e nll.o vA.lldos,

dente que da nolte para 0 dia ele tinha
adquirldo boa dose de interesse e de conheclmentos de fllatella. '
A gua compra desta vez consistiu nllrna lente, num pequen o odontemetro e
num flllgl'an6metlo.
A sua ius61110. deflapureceu completamente. Agora repousa entretld'J com os
selos durante horas todas as nolte:!, ou
at~ que a mulher 0 chame para dormir.
EntAo mete-se na oalllo. e (]orme um sono
de pedru.
1!l possivel obter dudos sobre 0 nlimero de coleccionadores de selos em todo 0
mundo. Calcula-se, por~m, que nos Estados Unidos urna em cada quinze pessoas
~ coleccionadora, e na Europa pelo menos
uma em cada vinte nao '0 ~.
Nos Estados Unldos este passatempo
cresceu duma maneira grandlosa nos tiltImos 20 anos, principallllente devido a
homens como Franklin Roosevelt, que
era urn ardoroso coleccionador.
At~ Roosevelt, 0 coleccionador m~dlo
americana ocultava discretamente 0 seu
passatempo favorito, pensand'J que a viz!nho pudes::e consldcrA.-lo infantil. A dedlca"Ao sem constranglmento de Roosevelt aos selos nli.'J s6 atralu milhOes de
pessoas para esse passatempo, cemo 0
tornou respett6.vel.
Nlngu~ consegue explicar a fasclna!lAo exercida pelo h6.blto de eoleccionar
selos. A principia, ao que parece, atrai
a pessoa como dlversao ociosa, C'Jmo urn
quebra-cabe"a; toma-se uma pella, Imaglna-se onde coloc6.-la e procura-se outra. Gradualmente perde-se a n'Jcao do
tempo e dos cuidados que enchem a vida.
A preocupa"ao mec4nica nil.o tarda. a
ser substituida pela preocupa"Ao com os
pr6prios Se109--09 diferentes tamanhos.
formas, cores, faces, Unguagens, usose pelo desejo de saber alguma coisa a
respelto deles. No momento em, que 0
pnnc1plante procura urn livro de informaQOe'3 (para descobrlr por exemplo onde tica Ingermanlandia ou por que urn
!'lela do Haiti comemora Alexandre Dumas, pal) ~ a hora em que ele perde a
sua alma.
At~ mes:mo os usos a que se destinam
os selos sao duma lncrivel variedade.
AI~m dos comuns e dos comemorativos,
0'3 do correio a~reo, de corre!o expressa.
porte a pagar e outros, h6. selos para
mandar cartas por Zepellm ou pelo correlo pueumAtico, para cobrar taxas espe-

cials ou de beneflc~ncia e num caso 10
de 1855, edi,,!l.o «Tarde Deinals:. da col6nia de Vit6ria, AtIstra.1ia) para mandat'
uma car.ta depols que fechou 0 correio
comum. Na Checoslov6.quia havia um se10 para cartas que samente deviatn set
entregues ao pr6prio destinat6.rio.
A guantidade de conhecimentos que
se adqulre com as selos ~ enorme e a curiosidade que eles podem despertar ~ inflnita. Uma vista de olhos lan"ada num
album qualquer pode desvendar a tiBionomla de Pasteur, Sarah Bernhardt, urn
negro, cabanas de cafres, 0 cbungalow:.
de Robert Louis Stevenson, em Samoa,
e uma cena da Segunda Guerra Mundia!.
As legendas, algumas veies sobrepostas nos selos, para indicar uma mudan"a de valor ou de gove~no ('sobreca~
ga)" sao, em muitos casos, mala curiosas
do que os pr6prios selos. As sobrecargas
da lnfla"il.o de 1948 mostram selos chine-ses com 0 valor ate 60.000 d61ares chineses; em 1923 houve selos alemil.es de lIO
bUloes de marcos.
Tendo pass ado pelo mesmerismo do
primelro est6.glo e pela fascinaQ!o do segundo, 0 coleccionador encontra-se na terceira fa'!e, caracterizad~ pela inquietitude e pela compulsil.o. Nesta fase, 0 seu
album parece mals urn jogo· de palavras
cruzadas--cada casa ~azia ~ uma acusa"ao, ccompletar a s~rie:. passa a ser uma
ob!!essil.o. Numa colec!liio abrangendo todos 0'3 paises do Mundo, ~ impossivel ter
todos os selos-j6. h6. mais de W.OOO variedades malo res, com valores que variam de 5 centavos a urn milhAo de escudos (0 selo de urn m11hdo de escudos e 0
20 centimos de 1856, da Guiana Inglesa,
Impressa por engano em papel roxo. 86
se conhece um exemplar do mesmo).
Em cada ana aparecem 2.500 novas
selos, muitos deles emitidos especialmente
para as coleccionad9res. As economias
nacionais de pequenos estad09 como, Andorra, Liberia, Liechtenstein, ~uxembur
go, Monaco e S . Marino dependem grandemente da exporta"a'o de se1gs. Diante
dessa torrente, 0 coleccionador «geral:.
pOe de lado 0 album e comella a espectalizar-se. 0s feUzardos encontram um interesse grande em p6.8~~, tIpos de barbas, mapas, e diverten'i-se' muito com menos dlnhelro.
Cada vez que sal urn novo selo, mu1tas pessoas compram uma ou mals folhas
inteiras (com 50 a 100 selos cada), cer-
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Por nos parecerem interessantes algumas consideragOes do Sr. Marion Hargrove, que lemos ha algum tempo na
grande revl'!ta norte-americana cHarper's Magazine:., aprove1tilmos para as
copdensar- para 0 nosso Boletlm, esperan.,ados que os nossos cons6cl08 no's perdoarAo, se Ihes desagradar.
. Neste artlgo. pode vcr-llc que alem dos
varlos aspectos fascinantes do paHsatempo mws popular do Mundo, outros M.
que, decerto serllo desconhecidos da
mator parte dos co1ecclonadores, razllo
por que ·hoje apresentamos urn delell-a
terap6utica para a ins6nta.
Pasaemos entAo ao que nos dlz 0 Sr.
Marlon HAU'grove :
cHa ~guns meses, um director de
propaganda de Nova Iorque comegou. na
hora do almogo a falar da sua habitual
Ins6nta. ~ seus dias eram tAo horrlveis
dizla ele, qpe, quando Sli! deitava a nolie,
na.o conse~la i~014r-se das preocupac;Oes.
Urn amigo 'aconselhou :
-Trate de dlvifrtir-se com selos. lil a

.

Frederic.o Villoni

e a

COMPRA, AOS MELHORES

melho,r maneira de repousar.
Achando que nada tlnha a perder, 0
publlcltlirio entrou numa loja cujos animcios de sel!)s tlnha visto· num jomal. Salu
com urn enorme embrulho que, disse 0
vendedor, ,!!e encarregaria da sua Ins6nla
por um aQo: IJIIl enOl'1I\e ,'oll1me Inlltulado cThe Master Global Stamp Album)
(o mats completo e compacto album de
selos jli publlcado num s6 volume ... 1.250
pliginas ... espago para mats de 55.000 selos de t040s os palses do munde), uma
plnga, uma pro-vi sAo de charneiras, e um
sortimento de mals de 10.000 selos.
Tr6s dias depois veltou a loja. Tinha
encontrado dif1culdades em classiflcar
certos se10s; havia numerosos seles para
os quats nAo havia um lugar no album;
nalguns nAo conseguia saber a que pals
pertenclam. Dessa vez satu cem um pequeno volume sobre Ident!f1cagilo de selos e um exemplar da Enclclopedla Filatell ca.
No dia segulnte, com os olhes vermeIhes de cansago, tOl"lleu a vol tar. Era ev!-

,~

Ha.\r~

~5),

Honduras Brlta.nlca, (2),

Hong-Kong (2), Hungria (3), India (5).
Estados da Igreja (3), Inglaterra (4),
L!ligos (3')' Levante ItaUano (1), Levante
Russo (1), Lubeck (1), Luxemburgo (2),
Malta (1), Maurlcla (4) , MecklemburgoSchwerin (1), Mexico> (3) , MO!;8IDblquc
(I), M6dena (2). Monaco (1). Montserrat (1), Napoles (5), Nevis (3). Nigeria
do Sui (2). Oldenburg (17). Panama (1),
Papua (1), Paragual ( 1 ), Parma ( 6 ),
PerSia (2). Peru (2), Porto Rico (6). Rio
do Ouro (1). R omenla (5). Sardenha (8),
Sax6nla (7), S. Crist6vao e St.' Lucia (2),
Serra da Leoa (1), Sicilia (6), S. Marino
(2), Suecla (7) • Suiga (73) • TasmAnIa
(1). Terra Nova (12). Thurn und Taxis
(1). Tobage (2), Tonga (3). Toscana (3),
Transvaal (1), Turquia (9), Uganda (1),
Uruguat (41), Wenden (3). e Wurtemberg (2).
Esperamos dar multo brevemente noUcla pormenorizada sobre 0 Unlco se10
portugu~s

Roa cIa Cruz

que Speratl reproduziu,

S~CRAMENTO

Vermelb~,

6-8. O-Jr.R::{.

LISBOA·N

PRECOS, SELOS USADoa DE

,.........-:~~.." ..... owtIIIr~~.....~~~~.."... . . .~ ......

car a llsta dos palses de que se sabe exlstirem reprodugoos suas. Entre parl!ntesls
esta 0 nWnero de falslficagOes dlferentes
que se sabe que ele fez mas, para algun,
casos, Speratl repreduzlu mats de que
uma f olha do mesmo se10.
Africa Oriental Ingles8 (3) , Argentina (3), AustrRlla (1), Australia Ocldental (1), Austria (1), Baden (3). Bahamas
(2), Bal'bados (1). Baviera (10). Belgica
(2). Bergedorf (1), Bermudas (1). Bellvia (3), Brasil (2), Bremen (9), Brun'!wick (2), Bu~nos Aires (18)' Cabo da
Boa Esperanga (1), CellAe (8). Chlpre
(4). Co,IOmbia e Estados Colomblanos
(14), Columbia BrltA.n1ca (3) ; Congo
Belga (1), Costa do Ouro (3), Cuba (3),
Dom1n1ca (1). Republica Dom1n1cana (5),
Elobey (1). Espanha (80). Estados Confederados aa America (3), Estados Untdoe (5), Fernando P6 (1). FiUplnas (10).
FlnlAndla (1). Franga (89), Gibraltar (7).
Grecla (3), Guatemala (1). Hanover (4),

DOMINGOS DO

PORTUGAL E ULTRAMAR, EM

-/-

QUANTIDADE

SELOS PARA COLECgAO
ALBTJNS
MATERIAL FIL!-. TlilLICO

Frederico Villoni

Fornecimentos por mancol1stas,
ou por rcme~sas a. esco111a

R. DOS REM1JDIOS (A Lapa), 60

Cadernos com selos Isolactos; foIhas com series comph,tas

-

Telef. 665'718

LISBOA

PORTUGAL

Desejo sMles novas t - Des porlo. ReIIglilo. Animals. Avlacilo. Flores. Todaa as
Ilovldadell de Portugal e Provlnelaa Ultra.
marinas: 10 de eada. Ofere co por maneolIata a~r1es e blocos ~omemorativos. novas
da BJ!:LGICA COL6NIAF'. Europa. AVlACAO de todo 0 Muudo, base catl\logo OU
a comblnar. lDnderel;Br as vossas m&ncoIIstaa e envlos a HENDRICKS - 86, Rue
d e Blrmlngqam - Bruxelas - (B~l glca),
que v')s dare Intelra satis fac;ilo, na volta
do correlo.

Clrculares gratis cqntra pedldo
S6 trato per correspend~ncla
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a posigli.o do bicho varia de folha para
folha.

VIII-SOBRECARGAS

forneeedora das melhores
pe~as c1as~icas de toda a Europa,
raridades pe Portugal e Ultramar,
e realizadora de lei16es filatelieos
mensalS

I

sempre

Sperati reproduzlu muito poucos se!.os com sobrecarga, 0 que conseguia par
dois processos.
o primeiro, que pode ser Uustrado. pe10 selo de 1/- de Gibraltar (selo das Ber·
mudas de 1866 com sobrecarga c:Gibraltar~) conslstia na reprodugao separada
da sobrecarga. Neste C8.l!'O, as . margens
do tlpo nao mosb'am a intcnsidade de
impressao que se nota vUlgarmente nos
e~emplos originais_(V. n.O III cleste anti-

Compra eolec~6es, «stocks .. , variedades,
cartas, bloeps, pares e tudo que ofere~a
interesse fl gran des coleedonaqores.
L'

.gQ) .

Rua 1.0 ~e De zem bra, 101
TElEFONE

21154

LlSBOA
i'

a
Para seu interesse, nao cQmpre

~

t

.e-

Fornecemos NOVIDADE5 e
mas grande STOCK de IPORTUGAL, ULTRAMAR E DESPORTIVOS. ACABA DE SAIR • nova
LIST A DE OPERTAS N 0 4. E~vla.se
gr6t1s.
COIMIRA FILATELlC~ - Rua
de Sofia, 23-1. 0 - COIMBRA (PORTUGAL).

nem venda sem me consul tar

-11-

t nos lelloes de Jelos da tala Molder qne se
expreSS8 8 velorizac;eo
dos selos que possuimos

A .. HORTA\Rua

dOB

Correeiros. lQl-3.O
j.

•

C. BOSCH SOUVIELLE..., Pj". las
Dellcias, l223 Rosario F. N. G. 111.Argentlns-

:1.

. LISBOA

Por 100/400 diterentes au pals, igual del
mlo, repetldos hasta 20 iguales.

o segundo processo, provavelmente a
obra mals notavel de impressao conseguida por Sperati pode ser ilustrado pelo
selo de Ceilao, 18M. sobrecarga <Postage 8 Revenue FIVE CENTS:.' sobre 4C,
rosa malva e 0 24C, castanho lilas. Nestas
reprodugoes as sobrecargws ~Ao auten~
cas. Descorando urn selo original, da
mesma emissao, com a sobrecarga, (provaveimente 0 4C. rosa) Sperati Imprlmla
as suas reprodugoes por cima da sobrecarga original (e muitas vezes da obUteragao). Depois, por processos qu[mlcos,
tomava a sobrecarga e a obUteragiio po·
rosas, de forma que a impressao sua parecia po·r completo estar pOl' baixo delas.
A experl~ncia desmascarara imediatamente e5ta engenhosa reprodu!;ao.
Ha. varios casos em que Sperati utilizou as molduras de selos origlnais e dois
exemplos servirao para os ilustrar.
A moldura do selo de Papua (Nova
Guine Brita.nica) de 1901-05 (2/ 6) foi
impressa por cima da margem branqueada de urn valor mals balxo (provavelmente 0 1/2 d) . A experiencia n.O ill
aplica-se com sucesso.
o outr~ exemplo' e a emiss~!l da Sardenha de 1855-61 com a .moldura tipografada e a. efigie em relevo. Sperati
branqueava a lmpressiio da mol dura e
entao. imprimia a sua moldura, invertlda.
Novamente aqui se apUca 0 processo n.O

'

X -

OBLITERAC6ES

!I& tres classes de
slderar nestas

obUter~es
reprodu~6es.

A primeira e a obl!teragD.o genulna
(referida em·VllI) que foi tomada porosa de modo que a reprodu~ii~ parece
estar por baixo. Experimente 0 sell) e
despreze 0 carimbo.
Na segunda e terceira classes de obUtcra!;ocs, foi fotografado 0 c,a rimbo .original e depois reproduz!do, ma~ todas 8;;8
impressoes ' sao: tilo identlcas cOqIo uma
serie de gra.'vuras do mesmo, iJ.e~tlvo.
A diferenga entre .8. se~nda ~ a terceire: categorias reside em que a ~ egunda
por estar em qualquer p06i!;iio nl:f- reprodugao, enquanto a terceira, esta sempre
na mesma posi!;ilo.
,
A razao provavel para esta tercel~
categoria esta em que 0 selo fotografado
original 'era usado, e, a menos que a reprodugao fosse exactamente carfmbadll,
na mesma posigao, a obllt:eragao original
apareceria na cor do selo e desmascararia 0 processo todo.

XI -

OUTRAS EXPERliijctAS

Ha. tambem experlencias de goma e
de papel nos casos em que 0 materi;a1 ori·
glnal nao foi usado, mall eSSIl-S nao t~m
lugar numa dissertagao tao gers} como
e este artigo. 0 a'lpecto levemente manchado comum a muitas reprodugOes de
selos Impressos pela De la Rue, e urn outro <teste:. que s6 se adquire com a pra·
tica.

XII - EM RESUMO

IX - MOLDURAS

m.

8

a con-

o coleccionador que deseje verificar
um simples selo, po de perfeitamente ~a
ze-lo quando conhecer a produgao de Sperati e utilizar as experlencias d~scritas
nos n.O' III a Vll, comparando sei'npre as
possiveis reprodu!<oes com selos de que
ha a certeza tratar-se de originals.
A familiariza<,:a.o com a obra de Sperati mostrara. que ate mesmo este competentiEsimo artifice nao foI capaz de
esconder a evldencia da sua arte. Ap6s
algum tempo torna-se facil a recpnhecimento dO' seu trabalho po is que, por muito que ele tente esconde-Io, tern lim ca.;
mcter pr6prio que os' fUateUstas, com·' 0
talento que Ihes e pecuUar, n1l.o terli.o df~
ficuldade em reconhecer, urna vez:que tenham estudado 'a s suas imitagaes .
Para concluir a trans<:rigao deste interessante artlgo sobre a forma de trabalho de Jean de Sperati. passamos Q. indi-

BOLETIM ·DO CLUBE FJLAT:£J;ICQ DE PORTUGAl,

Qriginal& mostrara os cantos do desenho
perfeitamente determlnados; em compara~1i.o, as cantos da reprodugao Speratl
1940 mal acabado'3. Os selos devem ser
exam1oados por uma lente a aumentar 10
vezes; cada selo ' orIginal tipografado
inostra uma. pequena aglomeragao de
Unto. em excesso num ou mals lados do
desenho, devido a que a superffcie do.
chapa foi pa:osada pela tinta e onde quer
que houve contacto com 0 papel, por menor que fosse a pres'!!ao, 0 metal comprimiu a tin1la contra os cantos de qualquer
l10ha do desenho.
Nenhuma reprodu~ao. de Sperati mOBtra qualquer ~lome~o de tlnta enI
exces80.
Os selos lltografados apresentam urn
problema mals dlficil, visto que e nece'Ssario comparar urn selo suspcito com um
de que ha a certeza ser original; no. generalldade, a reprodugao e mals grosseira
que 0 original; as l1nhas de sombreado
nao sao tao finnes e as letras naf) sao
tao claramente recortadas. Com todas as
probabtUdades, havera ufna aparencia
menos manchada do que nos originais
(com urn aumento de 10 vezes) porque
Sperati limpava. muitas vezes 0 seu negativo e removia qualsquer fendas que
sao constantes n03 originals.

IV - PERDA DE ESP A<;O
BRANCO
Ha alguns anos, 0 falecldo Louis Meinertzhagen fez uma observa!;aO com respeito iI. compara!;ao entre 0 aspecto· de
uma provo. de cunho a preto e uma prova
'de chapa a preto do mesmo selo, que
ocupa papel de relevo nas produ~oes de
Sperati. Mesmo que a provo. de cunho
nao tenha margens, pode-se dizer a partir da prova de chapa que a impressao
e mals f1oa-isto e, no curso do. reprodu~llo h6. sempre uma perdo.
de esp~.o
branco.
.
Dizehdo que a impressao de um original e 100% fina, a impressao do. chapa
nunea 0 sera mals que 90%, visto que, no
curso da reprodu!;ao, todas as l1nhas se
tornam mals espessaS; se 0 processo de
reprodugao foi particulannente born, pqder-se-a esperar que a espessura atlnja
apenas 2%; noutros casas podera, contudo, chegar aos 20%.

(0 ortigo oprO$onto seguidomonto um exem·

A l'\UNDIAL

plo ilustrado, comparando 0 selo de Chipre de
9 piastres com 0 cunho respectivo e com a
rBprodu~iio Speratl),

COMPANHIA DE SEGUROS

V - LINHAS DE SOMBREADO
Em quase todo 0 selo he. algumas 11nhM paralelas de sombreado, como par
exemplo no fundo que rodeia a cabe!;a
do monarca nos selos do Imperio BrItAnico. Se tlver uma reprodu!;ao suspeita, compare essas l1nhas horizontais de
sombreado· com as· de um selo genuino
impresso a partir do mesmo cunho ...
Com 0 aumento de 10 vezes, 0 original
mostrara que essas lin has horizontais de
sombreado· sao contfnuas e de igual es·
pessura. Em contra-partida, a reprodu·
~ll.o mostrara 11nhas quebradas e mais
espe'3sas (exemplo da perda do espa!;o
branco).

VI-A SUPERFICIE DO P APEL
Ao reproduzir selos originals que fa·
ram t!po'g rafados pela casa Thomas de 10.
Rue, Spero.ti utilizava 0 papel de 'outros
selos genulnos mas vulgares, com a competente filigrana e picotagem. 0 desenho original era inteira e hAbilmente
apagado pelo emprego de urn agente
branqueador. Este processo dimlnuia a
eo;pessura do ,papel que Speratl reconstituia, com moderado sucesso, impregnando a papel numa solugii.o- con tendo alga
do. natureza do. goma arabica .
Com 0 aumento de 10 vezes, a diferen~a no. superficie do papel e bastante
pronunciada. Apesar do. pressao subsequente, 0 aspecto o·riginal calandrad:> do
papel tende a desaparecer. Nao se deve
.esquecer, porem, que e possivel afectar
bastante a superficie de urn selo- geJ}uino
por qualquer acidente na sua vida, de
forma que esta. experHincia deve ser t!da
em considera!;ao juntamente com as au·
tras descritas.

VII - DESENHOS DE CHAPA
DUPLA
Quando urn selo foi impressa por dUBS
chapas (po-r exemplo 0 £2 da Austraua,
],913), a fotografia de uma reprodu~i!.o
~er~ti permlte unia no'Va prova, porque
a centragem dO' canguru (2.- imp ressILo) em relagao ao resto do aelo e mui-

tas vezes identica., enquanto no original

SENHORES FILATEllSTAS
Quando remeterem selos pelo correio para exposi~oes ou como
eonsequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»
OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE, ILHAS E ULTRAMAR
LISBOA
Lar~o do Chiado, 8
Telf. (P.B.X.) 30194-30195-30196-30197
Telegromos MUNDIA L

Casa

POR'J'O
Pro Gullherme G. Fernandes, 10
(Propriedade do Componhill)
Telofone (P. B. X,) 25977-25978-25979

Rlatelica J. Ell

Selos raros e novjdad~s
Compra e venda
Especialidade em selos classicos de Portugal. Acores.
India e Madeira
o mais vasto stock de selos da Europa, Tematicos. em
especial despol'tivos e centenarios do selo de todo
o Mundo
Representante do material pl6stico para proteccoo
de selos ettA_W ID' {AlemanhcrJ
Pedidos de Precarios

a

Rua da Prata, 184·2.°
Lisboa

Telefone 23508

Com a devlda v~nla, traduzimos do
Cat8.logo da Exposi!t~Q das falsifica!toes
de Sperati organizal1a pela British Philatellc Association (27-IV a 5-V-1954) :
Nil.o M. dllvida que a melhor habilidade de Sperati consistia em fazer uma
reprodu!til.o que parecia til.o real que 0
comprador nil.o sentia necessldade de se
ma!tar estudando-a a lente. A distil.nc1a
de dols pes, 30 cm, a malorla das reprodU!tOes de Sperati parecem-se com os originals, mas 0 emprego' de uma boa lente
e 0 conhecimento elementar dos metodos
pelos quais foram impressos os verdadelros selos, tornaril.o todo 0 filatelista, que
veja com olhos de ver, capaz de acusar
96% das reprodu!tOes de SperatL

1-0 QUE SPERATI FEZ

ESTA BOMBt E SEMPRE A GARANTIA
DE UM ~ 0 M REABASTECIMENTO
DO SEU AUTOMOVEL

• -===

,

COMBUSTIVEIS

LUBRIFICANTES

Sperati fez 558 reprodu!toes de 391
selos diferentes. 0 conhecimento do que
Sperati fez ~ a malor ajuda poss[vel para
a IdeIltifica!til.o' de produtos do seu trabalho.
Uma lista completa das suas reprodu!toes val ser brevemente pubUcada pela
British Philatellc Association.
Encontram-se reprodu!toes suas em
uma ou mals de cinco formas dlferentes
- provas de «cunho) a preto, provas de
«·cunho·) nas cores adoptadas, selos novos, selos usados e selos obliterados em
sobrescrita. As provas sil.o da maxima
Import1l.ncia para 0 e~tudo das produ!toes
de Sperati.
A maio ria das su~s reprodugoes completas sil.o obliteradalj e as poucas que se
encontram em sobrescritos limltam-se,
segu~do cremos, a alJ:Uns selos da Fran!ta, Estados Italianos, Espanha, Sul!ta e
Estados Unldos, apesar de que ha poucas
dllv1das de que ele deve ter feito varias
outras em ocasiOes diferentes .
Em muitos casos, as provas de «cunho) de Sperati sil.o autenticadas pele.
sua assinatura a lapis na margem inferior do selo, e tern a Impressil.o, no verso
ou na face, de urn carimbo· de borracha
com os dizeres «Reproduction Interdite) ;
out~as vezes aparece urn desenho baseado
no Sol dos primeiros selos do Urugual,
llto.gratado no verso dessas provas de
«cunhO). Este desenho esta normalmente impresso num tom de amarelo cromo
e a. moldura. circular externa. tern 0 dlA;-

metro de 35 mm; entre as molduras interior e exterior le-se: cLes Jean-de-Sperat! Philatellc d'Arh.
A maloda das reprodu!toes que Sperati vendeu nos 111timos dez anos tern a
sua assinatura no verso, mas como esta
escrlta a lapis macio, multas vezes fol
apagada pelos possuidores.

II - COMO ELE F AZIA AS
REPRODUOoES

o processo de Sperati era a fo·tografia, de forma que 0 desenho fosse fielmente reproduzldo; para dar a fotografia uma aparencla mals real, em muitos
casos, Speratl retocou 00 negativo. Em primelro lugar a c6pla era feita por fotogratia de contacto, de maneira a que 0
tamanho fosse Identico. Apesar de haver
pequenas diferen!tas, estas podern ser devldas a contrac!til.o ou expansil.o do papel; entre os multos milhares de selos
que recenternente tern sldo medidos, s6
se encontraram quatro que diferiam do
original em mais de 1/ 50 de polegada.
Se se medirern bastantes c6plas originals,
encontrar-se-a de certeza uma, identlca
em tamanho, a reprodu!til.Oo.
III - COMPARACAO DOS PROCESSOS DE IMPRESSAO nos
ORIGINAlS E nAS REPRODUOoES
Os processos normais para a identificagao de urn selo falso podern ser urn
obstaculo a descoberta das produ!t~es de
Sperati, visto que se 0 selo· original foi
impresso em papel fiUgranado, e d~ntea
do, pode-se estar certo de que Srerati
utillz')u 0 papel genuino com a pej.'furagil.o genuina. I; mU!lto mail]. impoftante
conhecer 0 processo pelo qual 0 verdadeiro selo fei orlginalmente impresso.
Se 0 Bela original foi gravado em talhe doce (exemplo- os selos· escarlate e
vermelho - Iaranja da Terra Nova), 0
efeito ern relevo da tinta, que e lllarca
comum dos sEllos impressos por este m~
todo, falta intelramente na produ!til.o de
Sperati.
No caso dos muitos selos tipografados que Sperati reproduziu (exemplo,
Chlpre-45 p.), urn estudo de urn ou -dois
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Junlores 30$00 anuals (menores de
21 anos)
.
Provlnclas Ultramarlnas -0 equlvalenta

Par cbeque, vale. dinlielro au selos novos em curso.

I

MADEffiA - Funchal- M. M. Louren!<u
de Gouveia - Rua das D1f1culdades,
2S-30.
S. TOMlil - Jollo Paulo Rego Teixeira.
TIMOR - Dlll- Anlbal Ribas Lop e s
Pra!<a.
ARGENTINA - Buenos Aires - Hector
Agulriano-Colombres 1791 (S23).

.
BEVISTA

oislribnl~o

Anunclos: _
. 1/16 pagIna .............. ..

Qu.lld.d• • • eo'I •• ~.D do •...•6eID.
I
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ADIAHTADO

RARIDAD£S D£ PORTUGAL £ COLONIAS
S£LOS DO BRASIL £ £STRANG£IRO
REMESSA

A. ESeOLRA E paR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.

Orgilo ollclal, envlado a fodos os s6clos :

, I

FAGAMEHTO

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

sOc lOS:
«American Stamp Dealers. Ass., Inc. - NEW YORK
«The British Phllatelic Ass., Ltd.,. - LONDON
«American Phllatelic Society- - U. S. A.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Corresponda"cla

44
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Capas .............. ......... ..
Econ6micos ate 8 llnhas
Por c'ada linha a mals ...
0

0

mundili.

80$00
45$00

SO$OO

130$00
250$00
300$00
7$50
1$50

0

Desconfos: 5 / 0 , 10 / 0 , 15 / 0 a 20°/ 0
para 2. 4. 6 a 12 inserl}oes.

INDIA e PAQUISTAO-Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U. S. A.-Manuel L. Gouveia-Liberty
Avenue, 112-10S - Richmond HUlNew York.

.
DISPENS ADA DE

CENSUBA

ATfnTmn PftlnTER~ AnD
PUBU~HfR!

We ~sh to exchange advertising space with other publications Insert this advert in your
Club, paper or magazine and receive same space in T. W. C.
This is our ad: JOIN «THE WORLD
COURIER:t.

Correspondence and Exchange
Club. World~de circulation. Bimonthly publication.
Membership fee: One year U.
S. A. $1.00 or equivalent in other
currencies. Mint commemorative
stamps at face value accepted.
Send for free detalls and application form to :
THE WOBLD COURIER

Apartado 9157
Madrid
SPAIN

Do you subscribe to? ? ? ? ?
«INTERNATIONAL COVERS
JOURNAl»
INTERNATIONAL'S NEW LEADING
STAMP MAGAZINE

$1.00 per annum
Sample Copy 20
Publlshed Bimonthly
Latest World~de Stamp News,
Interesting Articles, Market Notes, New Issue Guide, Etc.
INTERNATIONAL COVERS
JOURNAL

P. O. Box 3350
Manila, Philippines.
(Any Philatelic Publication inserting this advertisement w1ll
be given equal space and number of Insertions in the Internar
tional Covers Journal on receipt
of voucher copies).
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Selos i&olodos
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Na nossa qualldade de maiores vendedores por grosso de selos nos
Estados Unldos, estamos permanbtemente compradores, em grandes
quantidades, por grosso, de toda a especle de selos postals.
Enviem-no'3 uma llsta detalhada das vossas ofertas, e receberAo a
nossa Imedlata e cuidadosa atenc;ao. ~viaremos refer~c1as a pedldo (no
caso de alnda nii.o nos conhecerem) ~ fim de que possam tratar connosco
com completa confianc;a.
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H. E. HARRIS & CO. - BOSTON 17, Mass - U. S. A.
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ANO IX

N.O .1,8/.1,9

TIBAGEM:

8.500

MAIO/JUNHO 1955
EXEMPLABES

