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ANDNCIOS 
Victor M. Pinto - Arganil - Portu

gal - Troco selos de Portugal e Ultra
mar por selos de Espanha, Fran!<a, Ame
rica' ItAlia e muito especialmente da 
Hun'gria, M6naco e Col6nias Britanicas. 
Respondo sempre. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.° Dia; MB.x1mos e Inteiros. Pre!<ario a 
pedido. 

Desire Echanges serieux de timbres, 
envoyer votre manco llste complete, 
catalogue Yvert, ou timbre pour timbre, 
neufs ou obllteres, ou par lots base cote, 
Correspondance en Fran!<ais, Espagnol, 
Anglais (toujours valable) . Leon Moyar 
- rUe de la Calandre, 11 - Gand - Hel
gique. 

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

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

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255, 
Le.x5es - Compra e troca. Veode com 
grandes descootos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Ofere!<o ser;es tematicas: sports, etc., 
comemorativos, avia!<ao, aerogram as Zep
pelins, de todos os paIses. Desejo series 
novas desde 1948, assim como novIdades 
do Ultramar Portugues. Resposta ime
diata aDs envios de Fr. 10.000 Yvert, ou 
equlvalente. HENDRIKS - 86, Rue Bir
mingham - Bruxelles. Belgique. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P.' Na!<a.o 10$, 20$, D . Dinis 10$, 20$, 
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. R .o 
de Janeiro, 24-1.0-Dt.0- Lisboa- (Portes 
registados extra). 

A.B.!. - "Crnica publlca!<ao filatelica 
em lingua espanhola e alema, na ,Alema
nha. Oferece por ano 6 boletins informa
Uvos, e 2 antincios gratis, ate 20 pala
vras. Cota anual 20$00. Agente em Por-

ECONoMICOS 
tugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida 
da Liberdade, 204-2.0-Esq. - Lisboa. 

I w11 Exchange all world stamps of 
Sports, air maill and Flowers. Send me 
100/ 200 of y our Country i give you 100/ 
/~OO of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Aguiar-
C. P. 2685-C--Luanda - Angola - A .O.P . 

M. Jesus Agreda - !. La Catolica 14-
-1.° de San Sebast .an - Espanha - Ro
ga que se obstenham de escrever-Ihe. 

I 

Ernani Dias Costa, Cx. Postal 75 -
Araguarl. Triangulo. Brasil. Am. do Sui 
por Portugal e Pro Ultr. Selos novos ou 
usados, Yvert 1956 ou selo contra selo, 
1/ 3 de cada. 

j 

FILATELIA MOTIVOS - Troca se
ries completas, novas, base Yvert - A. 
Guerra - Moral 7 GALDAR - CA
NARY ISLANDS. 

Desejo trocar, com qualquer pais, se
los do Brasil, de preferencia usados, co
muns e comemorativos, na base de um 
por um, repeUdos ate cinco. Pronta res
pesta. Jalme Alme·da- Av. Gett1lio Var
gas, 196 - Colatina - Espirito Santo -
BRASIL. 

Classificador de bolso e caderno para 
100 selos. Remeto contra 0 envio de 2$50 
em selos. Apartado, 495 - LISBOA. 

Deseo cange de sellos com Portugal y 
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir. 
Tambien sellos universales diferentes, por 
catalogo Yvert corriente, y pieza por pie
za. Socio Club F.lateI,co de Portugal, 
2626. 

Troco series completas do Ultramar 
Portugulls, por col6nias espanholas, e 
moedas de prata de Portugal por Espa
nha. Dou referencias. Saturnino P erez 
Gonzalez - Espana 14 - Conil '(Cadiz) 
- Espanha. 

Troco por qualquer pais, selos do Bra
sil. Novos ou usados, base Yvert, 57 ou 
58, ou um por um, repetldos ate cinco. 
Remessa mInima 1.000 frs. Resposta ime
data. Paulo A. Schmitt - P. O. Box, 136 
- Itajai - Santa Catarina - Brasil. 
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Duas palavras~ 
e de uma vez para sempre 

Este Boletim e orga.o do Clube Fila
tellco de POO1tUgal. 

Se fosse revist&i de um individuo, ou 
de um grupo de iodividuos, podta perm!
tir-se descer a ataques pessoais. 

Se fosse orgao de um estabelecimeoto 
camercial, podia permitir-se descer a cam
panhas teodeotes a exclusiva defes&. dos 
seus interesses. 

Mas- toda a geote sabe que ele e aqui-
10 que sempre foi: orgiW do Clube FJ.la.
\ellco de Portugal. Ou seja., orgao de um 
clube de amadores, somente para ama
dores. 

Pelo- que este Boletim se tem mantido, 
e manter&. inte1ramente, alheio a invejas, 
a 6dlos e a. interesses meequinhos! 

Podem atacar-IIIDs a vootade. N6s tam
bem sabemos defendermo-oos, do mesmo 
modo que igualmente sabemos ata.car,
e ate com n. vantagem de oao darmos 
pontapes na verdade ..• 

Mas, pelo menos ate ver, este Boletim 
conservar-se-a alhe!o aDS 6dlos, &oS ata
ques e as porearias ... 

Poldem fazer campanhas contra n6s. 
Podem fazer campanhas mesmo com 
aqueles, mals iogenuos, que Se oao aper
cebem das verdadelras finaJldades... Po
dem fazer-nos as am~ mals atrevidas 
ou mals disparatadas ... Podem tentar di
minulr as receitas- do Clube e deste Bo
letim... Mas 0 Clube engrandecer-se-a ca
da vez ms.'s, e este Boletim 08.0 s6 oao 
morrer&., como ate the sueeder&. aqullo n. 
que os seus leltores estilo acostumados: 
mclhorara. de BUrnero para oUrnero! 

Aos oossos soo·os, &os oossos leltDres, 
aos 00880s anunciantes: Obrlgados pela 
vossa amizade e pela vossa coofian98.! 
E, com a siocerldade de sempre: Ajudem
-nos, - que n6s vo .. ajudaremoS'! 

Avante pelDs filatel1stas portugueses! 
A vante pela fUater a portuguesa! 



EXPOSIQXO FILATELICA 

DA BEIRA 

Na cidade da Beira, Moc;ambique, 
inaugurou-se, no passado dia 15 de Agos
to, uma vaUosa Exposlc;ao Filatelica, 0 1'

gan'zada, com a cOlabo·rac;ao da <Secc;ao 
Fllatelica do Grupo Dramatico Actor 
Eduardo Brazao:. , por uma comissao da 
presidencia do nosso prezado cons6cio e 
amigo Artur Leotte Ramos, 

A inaugurac;ao· foi pres!dida pelo Pre
s 'dente da camara Municipal da Beira, 
sr. coman dante Soares PerdlgaQ, a quem 
a menina Maria Filomena Guedes Salga
do entregou a tesoura com que aquele 
cortou a fita simb611ca. 

Assistiram quase todas as entidades 
oficia' s, convidados de honra da cidade e 
suas comitivas, etc., etc. 

Depo's de algumas palavras proferidas 

pelo sr . Artur Leotte Ramos, alusivas ao 
valor da exposic;ao, e de agradecimento 
Us entidades presentes, foram percorridas 
as varias salas da <Casa do Algarva:. , 
e adm,rado 0 materiai filatelico exposto, 
entre 0 qual avultava: 

Do sr . dr. Vasconcelos Carvaiho, pre
sldente do Clube Filatelico de Portugal: 
Companhla de Moc;ambique, somente se
los novos, em folhas, meias folhas e blo
cos, com erros, variedades, faisos, etc. 

Do sr . Artur Leotte Ramos: selos de 
Portugal e estrangeiro, sobrescrlto-s de 
1." dia, postais maximos e colecc;oes te
maticas. 

Do sr . Luis Fernandes : uma colec¢o 
temat:ca dos caminhos de ferro . 

Jose Carlos do Espirito Santo, as pri
meiras emissoes de Portugal, erros e va
riedades da Companhia de Moc;ambique, 
e correio aereo. 

Mario Firme: Companhias de Moc;am
bique e do Nyassa, completas . 

(Continua na p6.gina 8) 

Durante a inaugura<iao: A Esposa e 0 Mayor de Bulawayo, 0 deputado eng. Jorge Pereira Jardim, 
Artur Leotte Ramos e 0 presidente da Camara Municipal da Beirll. 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevern-nos varios coleccionadores 
que pretendem relacionar-se com colec
eionadores portugueses, entre eles: 

GRALIKOWSKI MIECZYSLAW - P . 
O. Box, 212 - Krak6w - Pol6nia. 

J. WALTERS - 43, Coates Avenue
New Parks - Leicester - Inglaterra. 

ALBERTO ESTEBAN - Av. Pav6n 
4699 - Lanus - Argentina. 

ZDENEK PECH - Bulharska 29 -
Praha - Checoslovaquia. 

EDUARDO PILLEUX - Casilla 2799 
- Santiago - Chile. 

PlBRO. JUAN B. CRESTA - Belgra
no 123 - Parana. (Pcia. Entre R ios) -
Argentina. 

M. MEILLASAN - 159 Avenue des 
Freres - Lum!ere - Lyon - Franc;a. 

AMANDA LATORRE G . - Carrera 
24 2-33 - Bogota D.E. - Colombia. 

MADEMOISELLE NOREAU MADA 
- Hegedes - Danseuse - Varoshaz utca 
18 - Budapestc - Hungria. 

Estes enderec;os sao indicados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
nossa parte. 

Thess addresses are given withouth 
eng'agement nor responsability our part. 

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

FILATELIA 

CAMPANHA PRO JUVENTUDE 
o selo, esse pedac;o de papel que trans

poe, ind;ferente, todas os fronteiras, 
acompanhando boas e mas not!c;as, e, 
nao apenas urn valor econ6mico, mas, ho
je, urn precios.l elemento de propaganda, 
e de extraordinario valor educativ~. 

Os maiores vultos do mundo, os gran
des monumentos, as melhores obras de 
arte, a flora e a fauna mundiais, as ban
deiras, 0 artesanato, as obras publicas, 
eu sei la que mais! -- i.udo esta transpor
tadJ para os selos, por desenhadores, pin
to res e gravadores exim;os, e tUdo vai 
ficando na mem6ria visual e espiritual 
daqueles que Be dedicam a colecciona-Ios. 

Era, pois, interessante, que se levasse 
a juventude a, com inteUgencia e expli
cac;oes, Interessar-se pelas colecc;oes de 
selos, que Ihe levariam conhecimentos, ~ 
seri8Jll urn pecuUo com que de futuro 
contariam, e para muitos, ate, urn ganha
-pao com independencia, sern sujeic;ao a 
pat roes, ou para existir <8. latere:. dos 
seus empregos. 

No n0850 meio, sao ainda poucos os 
coleccionado,res, e os que existem sao 
quasi todos do sexo mascuUno - nao co
nhecemos, em trinta e tantos anos de f!la
tella, uma Coleccionadora com C grande, 
e a f latelia e de primordial interesse para 
o sexo femin:no, po is sao as raparigas 
aquelas que mais podem beneficiar do 
coleccionismo, quer entre tendo as horas 
de 6cio, quer amealhando para 0 seu do
te e braga!. 

Fac;amos, pois, uma campanha pr6 fl
latel a da juventude feminina e masculi
na do nosso pais, e, no futuro, todos Ihe .. __________________ .reconheceremos 0 merecimento. 

Jorge de Melo Vieira 

ol,Colonios, 
ongflirosl boos 

s clossicos fl 
s vvlgorfls (1m 
tidodtl 

NTOS ViECAS 
J!IDezembro

I
4S.,JP 

LIS BOA 

CATALOGOS S: Ferreira e E. 
Santos 1958 (Aso pre~ dos 

edltores) ,~ 

SELOS E TODO 0 MATERIAL 
FILATlfILICO 

YVERT 1958 (8 volumes) 250$00 
Portes e reglsto GRATIS 

Coimbra Filatelica 
Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334 

COIMBRA - PORTUGAL 
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Novidades' filatelicas 
AUSTRIA 

o destinatario de encomendas (con
tendo selos) destinados a Austria, s6 po
dera levanta-Ias mediante llcenga de im
portagao passada pelas autoridades aus
trfacas, se 0 valor dos conteiidos exceder 
100 shillings. Nao 0 excedendo, e dlspen
sada aquela formalidade . 

BULGARIA 
c:Raznolsnos:. e a iinica entldade por 

intermedio da qual este Pais importa se
los de franquia. 

CHECOSLOV AQUIA 
A importagllo e a exporta!lao de selos 

postais e artlgos de filatelia, sao da com
petlincia exclusiva do Estado checoslo
vaco, e efectuadas pela sociedade Orb:s, 
de Praga. A pr6pria permuta reciproca de 
selos e outras pe!las fila tell cas, entre par
tlculares, s6 se pode fazer por intermed!o 
daquela sociedade. Por este motlvo, as 
cartas do estrangeiro, contendo selos uu 
quaisquer pegas filatelicag em regime de 
permuta com coleccilonadores checoslo
vacos, devem ser incluidas num segundo 
sobrescr.to endere!lado a c:Evidenchi Kan
celar Orbis - Echange rec'proque 
Praha 026:. . Os selos e outras pegas f ila
telicas, na importa!lao ou na exporta!lao, 
nao podem -exceder 0 valor de 500 coroas 
checoslovacas, nem 0 p~so de 20 gramas. 

CHINA 
Os endere!los das correspond!!ncias 

destinadas as provfncias compreendldas 
na c:Mandchoukuo, quando da ocupagao 
japonesa, nao podem apresentar esta 
mesma designagao - Mandchoukuo. A 
Admin'stragao chines a devolvera a ori
gem as correspond!!ncias onde tal desi
gnaQao se lela. 

REPOBLICA FEDERAL ALEMA 

e os sectores ocidentais de Berlim 
As estagaes alemas trocam por selos 

os cupoes-resposta, mas nao os vendem 
para serem remetldos a outros palses. 

LEGISLA<.;XO 
Ministerio das Comunica~oes 

A. G. dos C. T . T . 

Manda: 

PORTARIA N." 16.854 

19 de Julho de 1957 

a) Que sejam r (Jtlrados de clrculaQiio 
os valores postais das seguintes emissoes 
e taxas: 

Selos «Caravela», de ~05 ~10 $15 $20 
$30 $35 $50 $80 1$00 1$20 1$50 1$75 
1$80 2$00 2$30 2$50 3$50 4$00 5$00 6$00 
7$50 10$00 15$00 20$00 e 50$00. 

Selos " Mlnisterio de Fazenda:. 1$00 e 
1$50. 

Selos c:Campanha de Educagao Popu
lar:. , de $50 e 1$00. 

Selos c:Coleg·o Mllitan , de 1$00 e 3$50. 
Selos c:Cidade de S. Paulo>, de 1$00 

2$30 3$50 e 5$00. 
b) Que QS selos indicados na presen

te portaria deixem de tel' valida de a par
tir de 1 de Novembro do corrente ano; 

c) Que os me3mos selos possam ser 
trocados pOl' outros em circulagao, nas es
ta!loes do correio, t elegrafo e t elefone de 
Terreiro do Pa!lo, em Lisboa, e de Bata
lha, no, Porto, ou nas tesourarias da Fa
zenda Piibe ca das outras local ' dades, ate 
ao dla 1 de Maio de 1958, inclusive; 

d) QUe continuem em vigor as fran
qu!as c:CaraveIa> apostas pOl' impressao 
nos seguintes bilhetes-postais: 

B.P. de $50, BPRP de 50 + 50 e B.P. 
Int.al de 1$00, em clrculaQao ao abr:go 
da portar:a n." 12641, de 18 de Novem
bro de 1948; 

BP c:Fatima:. , Idem, Idem, n.· 13.159, 
de 10 de Maio de 1950; 

CP c:Fat'ma>, idem, idem, n ." 13.967, 
de 13 de Maio de 1952; 

BPI, series C e G., idem, idem, n:" 
14.428 e 14.429, de 20 de Junho de 1955. 

clus€ Int€Rn~C10n~1 
ALHAMBRA 

Novo ,rep res entente per. Portuge' 
LUIS MANUEL 8ARATA NEVES 

Estrada de Benfles, 263·B 
LISBOA N. 

" 
1 

No niimero anterior, a abrir 0 artigo 
c:Duas n6tulas sobre ds carimbos do c:DO 
X>, escrevemos 0 seguinte, que aqui r e
produzimos, para completa inteUgi!nc:a 
do presente artigo, e, prlncipalmente, 
po-rque, a pedido de alguns queridos ami
gos, vamos reunir em folheto 0 primeiro 
art igo e este de hoje, dedicados ao carIm
bo <Lat. 17> : 

c:Publicamos, no iiltimo niimero desta 
revista, a reprodu!lao de um dos do Is so
brescritos que possuimos, com 0, ate en
tao ignorado, carimbo. do <Lat. 17>, nao 
incluido em nenhum dos dois catalogos de 
carimbos portugueses, 0 espanhol, edigao 
Gomls, e 0 portugues>. 

c:Tal reprodu!lao e 0 artigo respectiv~ 
t iveram, alem do ma,is, 0 merito de tra
zer ate n6s tres prezados cons6cios, os 
srs. tenente Jose Estevao Pereira Reis, 
Manuel de Colmbra e Artur da Silva Ca
lado, que nos mostraram possuIr, em 
suas colecgoes, sobrescr,tos com iguais 
carimbos, 0- que, pOl' multo que custe a 
certos garotos da filatelia, nao e mera 
vaidade de quem quer mostrar aquilo de 
born que possui - e ja seria merit6r10 ! 
- mas, multo mals do que Isso, tem 0 
Interesse de dar a conhecer peQas desco
nhecidas, ou quase, de apontar onde e que 
elas se enco-ntram, e de sernr para ava
liar a quantidade existente, em ordem a 
calcular-se 0 seu valor filatelico (neste 
caso marc6filo) e econ6mico>. 

<Porque ass'm e, sem rece!o de que os 
garotos nos acusenn de generosamente os 
termos levado a nossa casa, e sentado· a 
nassa mesa, para fraternalmente lhes 
darmos de comer e de beber, e de que, no 
intervalo, lhes tenhamos mostrado peQas 
que eles entao viram maravilhados, e 
agora, aos primarios da filatelia, tanta 
inveja lhes fazem, - ca continuamos e 
continuaremos nesta pOlitica de nao afel'
rolhar alguma coisa de melhor ou mais 
interessante que possuamos, mas de, 
muito pelo contrarlo, 0 darmos a conhe-

a maig 

17 » 

Pe/o 

DR. A J. DE V ASCONCHOS 
CARVALHO 

cer a todos os colecclonadores, com as 
vantagens resumidamente apontadas, E' 

outra::. q,le sao 6bvlas:. . 

2 
Posterlormente, no n." 97 da revista

-6rgao do <Mercado Filatelico:. , do Por
to, 0 sr. dr. Fragoso escreveu urn infel!
cissimo artlgo· de duas paginas, total
mente em resposta, e venenoso comenta
rio ao nosso referido primeiro artigo 50-
bre 0 <Lat. 17:. . 

o sr. dr. Fragoso nao nos merece 
qualquer resposta. Niio the temos res
pondido as constantes Impertini!ncias, 
nem tenc.onamos responder-Ihe de futu
r~. Se quiser, que nos deixe, - mas, se 
nao qu ser, que nao delxe, ja que se ale 
nos nu) faz sombra alguma, com ~le tam
bem nao perdemos um minuto sequel'. 

Ha, porem, os leitores, os filatelistas 
e os marcofilistas que leram 0 artigo da
quele senhor, e acreditaram piamente nos 
seus raciocinios e nas suas afirma!;oes. 

Para tals leitores de boa fe, Importa 
fazer aqui m eia diizia de comentarios ao 
artigo do sr. dr. F'ragoso·. :m 0 que passa
mos a fazel', 0 mais objecLiva e resumi
damente possive!. 

3 
Come!)a assim 0 artigo do sr. dr. Fra

goso: c:No iiltimo niimero do «Boletlm 
do Club.e FilateUco de POIl'tugal» (do mes 
de Abril, porem distribuldo em prlnciplo 
de Junho) publicou-se ... :. . 

Que ligaQao ou interesse tem, para 0 

assunto do carimbo <Lat. 17:. , 0 parente-
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sis <do ml!s de Abril, porem distribuido 
em prIncipio de Junho:.? .. 

A liga<;lio e tao inexistivel, e a inten
<;ao tao vis[vel, - que nem vale a pena 
dizer aqui qual e a inten<;ao. Todos os 
leitores a viram ja, pew que, como diria 
o Anastacio, - <j'en passe:.. 

4 
A meio do segundo perfodo, escreve S. 

Ex." : <0 mencionado artigo ... acrescenta 
que 0 dlto carimbo nao foi <nunca inclui
do DOS caWo&"os de carlmbos portugue
seS», 0 que e verdade:.. 

Este reconhecimento, pelo sr. dr. Fra
goso, chegaria para justificar completa
mente 0 nosso anterior e tao apedrejado 
artigo. 

Porque 0 problema poe-se assim: Ha 
dois catalogos de carimbos portugueses, 
o primeiro editado pelo espanhol Gomis, 
com a nossa modesta colabora<;ao, em 
1953, e com super-visao e revisao de pro
vas pelo sr. dr. Fragoso; e 0 segundo 
editado no Porto, pelo <Mercado Fllo.te
lico:., da autor!a ou pelo menos com a 
grande colabora<;ao do sr. dr. Fragoso. 
N6s escrevemos agora urn arUgo sobre 0 
carlmbo <Lat. 17:. , e dissemo-lo <nunca in_ 
cluido nos cataIogos de carlmbos portu
gueses:.. 0 sr. dr. Fragoso, ja se vI! e me
Ihor se vera com que custo, reconhece: <0 
que e verdade:.. 

5 
Com 0 seu tao conhecido estilo humo

rfstico, fala Ele do nosso descobrlmento 
do <Lat. 17:.. Ora n6s nao descobr:mos, 
nem d 'ssemos que descobrlmos. N6s, pos
suindo dois sobrescrltos com tal carimbo, 
e depois de ouvidos quatro ou cinco gran
des coleccionadores, cujos nomes, por 
motivos 6bvios, se nao publicam, os 
quals nos responderam nao 0 conhece
rem, - limitamo-nos a tornar publico 0 
que sabiamos, ti!.o somente com a finali
dade de que os colecc!onadores de marcas 
do correio tomassem conhecimento de 
uma tao ignorada, e que, dema1s a mals, 
n8.o flgurava em nenhum dos dois cata
logos de carlmbos portugueses. 

N6s nao descobrimos. Mas ja qUe tao 
maldosamente se pretende 0 contrario, 
n6s, que somos menos valdoso do que nos 

plntam, e multfssimo menos do que al
guns daqueles que nos plntam, - acres
centamos agora aqui esta prova irrefll
tavel: 

Porque pretendiamos qUe fosse publi
cado, no <Boletim do Clube Filatelico de 
Portugab, urn artlgo sobre car1mbo tao 
raro e desconhecido como 0 <Lat. 17:. , 
n6s, director do Boletim, e que ha anos 
possuimos dois exemplares de tal carlm
bo, nao escrevemos nem quisemos escre
ver 0 artigo que pretendiamos ver publi
cado, mas, multo pelo contr8.rio, sabendo 
que 0 co.leccionador sr. Manuel de Coim
bra tam bern possuia urn sobrescrlto se
melhante, pedlmos-Ibe que escreVe8se I"Je 
o artl&,o, ao que prontamente aCl1deu. 

Col sa de urn ml!s depois, rogamos 
aquele nosso prezado amigo toda a ur
gl!ncia para 0 artlgo soUcitado, receben
do entao a resposta de que, entretanto, 
identico artigo Ihe tinha sido pedido pela 
revista do <Mercado Filatellco:. , cujo di
rector ja ha coisa de urn ano Ihe t1nha 
falado no assunto ... 

Surpreendldos com tal resposta, apres
sarno-nos a escrever n6s 0 arUgo, com os 
elementos de qUe dlspunhamos. Pois se 
ele era desconhecldo de alguns dos malo
res coleccionadores portugueses?!... Pois 
se ele nem sequer estava incluido em ne
nhum dos dois cataUogos de carlmbos 
portugueses7 ! ... 

6 
E falando do que Ele chama nosso 

dnteressante descobrimento:., 0 sr. dr. 
Fragoso, carregando naquela pretensa 
Ironia, que torna tao deliciosos alguns 
dos seus escrltos eruditos e bafientos, 
diz que desco.brlmento <feito aUas com a 
valiosa ajuda do <dinll.mlco:. secretario 
geral ,0 qual (parece impossivel, em pro
sa tao castlgada, como costuma ser a 
sua ... ), perspicaz gageiro sempre alerta 
no seu alto cesto da gavea, consegulu 10-
brlgar 0 dlto car1mbo ... :.. 

Nao. vale a pena demonstrar que Ele 
nao soube ou nAo quls ler a referl!ncia 
que fizemos a colaborac;i!.o que gentil
mente nos prestou 0, efectlvamente dl
nll.mico, e distinto, secretario geral do 
Clube FlIatelico de Portugal, nosso ami
go. Dias Ferreira. 

Mas vale a pena esclarecer que este 
nao podia descobrlr os carlmbos que n6s, 
como val dito, possulmos ha muitos anos. 

NOVIDADES 
MOQAMBIQUE 

Para comemorar 0 cinquentenario da 
Cidade ila Beira, mandou 0 Ministerio do 
Ultramar emitir e pllr em circulac:;ao, na 

provincia de Mo<;amb!que, 300.000 selas 
postals da taxa de 2$50, tendo como mo
tivo, o porto daquela Cidade. 

Estes selos foram impressos na Lito
grafla Nacional, do Porto, nas cores ama
relo, vermelho" preto, azul, verde e ver
melho escuro, com as dimensoes de 
35x25,2 mm. 

o desenho dos referldos selos foi exe
cutado pelo artista Jose de Moura. 

o 1." dia de c'rculac:;i!.o fol em 15 de 
Agosto de 1957. 

ANGOLA 

Selo de Assistencia 
De 15 a 27 de Abril, incluindo aqueles 

dois dias, foi obrigat6rla a aposic:;ao do 
selo de assistl!ncia, em todos Os volumes 
que transitaram pelos CTT, eXpedidos pa
ra dentro da Provincia. 

As taxas de assistl!ncia que agora vi
goram sao as seguintes: 

Impressos e amostras, $30; Cartas, 
BUhetes postals, Manuseritos, Fonopos
tals, Pacotes postais, Valores declarados, 
Embolsos, Cobranc:;as, Vales de Correlo e 
Requisi<;oes de Servic;os, $50; Livros, Bro
churas, Fasciculos, Papl!is de musica e 
Cartas geogrMicas, $10; Encomendas 
Postals (volume), $50; Telegramas, $50; 
Telegramas c/ Resp. paga, 1$00. 

SAo isentos os jomals, revistas e publ!
cac:;oes perl6d1cas, quando expedidos pelas 
redacc:;oes respectivas. 

FILATELICAS 
ESTADO DA INDIA 

Foi posta a circular uma nova serie 
de 8 selos, no Estado da India. 

Estes selos, que tl!m como motivo 0 

mapa do distrlto de Damao (Damao, Da
dra e Nagar Aveli) , foram confecciona
dos na Casa da Moeda, nas dlmensoes de 

35,1x26 mm, c u j 0 quantitativo de 
10.000.000 ~ distribuldo pelas seguintes 
taxas, impressas nas cores que vdo t am
bern designadas: 

3.500.000 da taxa de 3 rels - cinzento, 
laranja, vermelho, azul, azul claro, ama
rela, sepia e preto; 

2.500.000 da taxa de 6 reis - verde
-acinzentado, amarelo claro, vermelho, 
azul, azul claro, amarelo, sepia e preto; 

1.200.000 da taxa de 3 tangas - rosa
-velho, cinzento, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sepia e preto; 

1.000.000 da taxa de 6 tangas - azul 
turquesa, vermelho, azul, azul claro, ama
relo, sep.a e preto; 

1.000.000 da taxa de 11 tangas - azei
tona, lilas, vermelho, azul, azul claro, 
amarelo, sepia e preto; 

300.000 da taxa de 2 rupias - roxo, 
cinzento claro, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sepia e preto; 

300.000 da taxa de 3 rupias - terra 
de sena, rosa, vermelho, azul, azul claro, 
amarelo, sep!a e preto; 

200.000 da taxa de 5 rupias - bor
deus, lilas claro, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sep'a e preto. 

......................................................... 
NuCLEO FILATELICO DE 

ANGRA DO HEROISMO 
ANGRA no HEROISMO AQORES 
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INGLATERRA 

2170- Franc:sco Jose de Azevedo e Bour
bon - 58, Highfields Drive - Lo~
ghborough (Lic) - (M} Po, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 

ITALIA - ITALIE - ITALY 

2636- Ettore Ercigoj - Via dei Capuano, 
10 - Trieste - (M) It, Es, Fr, AI, 
60. 3. 90. 97. 

30ll- Cesare Omega - casella Postale, 
2459 - Arrivi Roma. 

JAPAO 

3007- Hobbies Exchange Club of Asia
P.O. Box, 628-Central Osaka. 

JUGOSLAVIA 

3021- Pavlov:c M. Velimir - Saobracaj
na Direkcija JAT 6 - Zemun 5-
Aerodrom - T. 60 de 3. 64. Moti
vos sport, flora, fauna, Cruz-Ver
melha. Base 90. 96. mInimo 3.500 
frs. S6 80. Aguarda 1."' envios. 
Responde em 20 dias. 

RUSSIA 

3012- Leonid Rostowzew - Poste Res
tante - Saratow 31 - Fr, In, AI, 

. T. N . 60. 1. 2. 19. 20. 65. Da Sport, 
animais, flores N. e U . da U.R.S.S., 
Bulgaria, 31, Pol6nla 29. Romenia 
DDR. Ch na Base 90/1957. 

POL6NIA 

3009- Skyzypek Plotv - ul. Pomerska 78 
- Kelce - (P) T. 60. 3. 

3020-Jerzy Mqrciniak - Miedziana st. 
. lB/16 - Warszawa 2 - Fl. In, T. 
N. U . 60. 3. 90. 91. 

NuCLEO FILATELICO 
MICAELENSE 

PONTA D£:LGADA- (5. MIGUEL) -AC;ORE5 

Corpos directivos do 

Clube Filatelico de Portugal 
Siio os seguintes os actuais corpos di

rectivos do Clube Filatelico de Portugal, 
cle' tos na ultima Assembleia Geral : 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Eduardo Cohen; Vice
-Pres!dente - Dr. Fernando Baptista da 
Silva; Secretario - Joaquim Feliciano 
Padrel; Secretario - Armando Lima. 

DIREOQAO 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Ma
jc·r Francisco Cardoso Salgado, Tenente 
Coronel Godfroy de Abreu Lima, Dr. An
t6nio de F ,gueiredo, Eng. Ant6nio Manuel 
Pina Serra, Jose Manuel Leite Soares, 
Fernando Jorge de Jesus Silva. 

CONSELHO FISCAL 

Efectivos - Eng. Aurelio Marcos Pe
reira, Brigadeiro Jose da Cunha Lamas, 
Major Jose Julio da Siva. 

Substitutos - Dr. Jose Ferreira Go
mes da Costa, Ant6nio Jose Valente. 

Selos, selinhos & seloes ... 

SELOS ITALIANOS 
FALSOS 

Telegrama emanado de Roma, e dis
tribuldo pela A.N.!. : 

Dois funcionarios da Imprensa Nacio
nal foram deUdos, ontem, sob a acusa
!;iio de terem falslficado selos raros, que 
urn conhec' do fUatelista veJ..ldfa, por al
tos pregos, em varias cidades italianas. 

A Policla pOs-se em campo· quando 
agentes do Mlnlsterio das Finangas, em 
Roma, em Miliio, em Tr:este e em Messi
na, verlflcaram qUe uma quanUdade apre
ciii.vel de selos raros itallanos tinha sido 
posta iI. venda naquelas cidades. 
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Efectivamente, 0 segundo sobrescrito 
compramo-lo, ha cerca de dais anos, ao 
comerciante conimbricense Cunha Vaz, 
numa das suas vindaS' a Lisboa. Cunha 
Vaz trazla consigo dois sobrescritos 
19uais, que urn cUente 0 encarregara de 
vender. Respondemos-lhe que s6 nos inte
ressava urn sobrescrito, por ja possuir
mas outro, que anos antes nos fora of ere
c'do por um comerciante de Lisboa. 

7 
11) entiio que 0 sr. dr. Fragoso despe a 

sua capa de bobo risonho, para vestir n 
de homem serio e erudito. E escreve as
s m, fria e pomposamente, gozando 0 
triunfo da SUa sapiencia: 

cDepols deste final.. .... , e pena que eu 
tenha de escrever secamente (sic) 0 se
gulnte: 

d.· - cPortugal Filatellco), 2.' serie, 
n." 22, Ago./Set. 1931 - ArUgo cCarim
bos especla's de Portugal>, assinado por 
Carlos George. 

o paragrafo VII deste escrlto intitu
la-se cCorreio Aereo, 1928> e e ilustrado 
com a gravurinha hexagonal da tamosa 
cLat. 17>. 

2." - cMercado FilateIico>, 2." serle, 
n." 5, MaL/Jun. 1942 - Artigo cComo se 
deve organizar a colec!OAo de carJmbos 
postais (Regras de MarcoflUa», assina
do por m lm >. (Este cmim>, claro, torna a 
ser Ele). 

3.·- Artur O. de Vasconcelos-cGuia 
do colecclonador de selos postais>. Por
to e Lisboa 1953 . 

Na pag. 243 deste livro, edltado aps
na.s hl'i. 4 &.nos (0 it81ico e d'Ele ... ), prin
cipia 0 capitulo cA marcoflUa postal> a 
nesse capltfllo se mostra em gravura, e 
como exemplo de carimbos portugueses 
de correio aereo, a notavel e tamosa 
cLat. 17> ... >. 

Acaba aqui a transcrl!Oiio do artlgo 
de S. Ex.". E tantas asnelras acabam com 
o seguinte comentario, d'Ele : 

cComo Se ve, carimbo inteiramente 
cdesconhecido de quase todos os marco
f lIstas e filateUstas portugueses> ... que 
nAo estudam nem leem ... > 

8 
Esta transcri!OAo seca das palavras se

camente escritas pelo sequlssimo dr. Fra-

goao, chega para demonstrar, na sequen
cia dos mesmos nu.meros : 
1." - Que 0 artigo de Carlos George, pu

blicado em 1981, ce ilustrado com a 

gravurinha hexagonal da tamosa 

cLat. 17>. 

2." - Que num artlgo de S. Ex.', publi
cado em 19'%, capenas Se faz rete-

renc 'a ao mencionado artigo de Car
los George). 

3." - Que num cGuia> do sr. A. O. de 
V., edltado em 1958, cse mostra em 
gravura, e como exemplo de carlm
bos portugueses de correia aereo, a 
notavel e tamosa cLat. 17> ... ). 

E tanto basta para igualmente de
monstrar que : 

a) - 0 primeiro artigo, 0 de Carlos Geor
ge, insere a gravurinha do carimbo; 
No segundo artlgo, d'Ele, cita-se, 
ccom a respectlva indica!OAo biblio
grafica>, aquele arUgo de Carlos 
Ge()rge; e 0 tercelro limita-se a In
serlr, novamente, a gravurinha ... 

b) - Ora 0 primeiro, de Carlos George, 
ests. totalmente esgotado, e 0 se
gundo e 0 terceiro, respectivamente 
d'Ele e do sr. A. O. de V., tudo quan_ 
to atras val dlto prova iI. saciedade 
que ninguem os leu ... 

c) - E tanto que, nAo obstante tais gra
vurinhas, simples e a-ecas, a maior 
parte dos coleccionadores desconhe
ciam tal carimbo, antes do nosso an
terior artigo; e os 110is eatalogos de 
carimbos portugueses, urn editado em 
Espanha, outro em Portugal, e am
bos nas circunstA.ncias pertinentis
s 'mas, ja saUentadas, pelo que nao 
vale a pena repeti-las, nAo inc1ui
ram 0 referido cLat. 17>; no Museu 
Postal Portugues, desconhece-se to
talmente a existencia de tal carim
bo ; e ja depots de publicado aquele 
n0850 primeiro artigo, urn comer
c'ante fllatelico de Lisboa arrepelou_ 
-se todo, porque, antes dele publica
do-, recortou, em dais ou trl!s sobres
critos que Ihe tinham ida parar a. 
mao, com tals carimbos, que ele 
tambem desconhecia, os respectivos 
selos, que hoje, parcialmente com 
tals carlmbos, se encontram num po
bre album de selos carimbados ... 
(Mas, caro A. C., quem e que 0 man-
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-", ;<10\1 ·q~!l~Ji.hE}C¥;?,~ .. ! Q,-!em e. que 0 

...... ma~cortar j!. .. . Quem e que 0 
.. , ' malftfou ln a&:Jespera.:r pelas <'Gautori

ces d'Ele?!... Entau"<J.1¥O sabe que 
EI~ e. quem diz semp're a ultima pa-
I_avra?! ... ) "~", .. ,' 

~9 

_ Mas SLtentemos urn pouco na refer~n-
9ia do .divino ao anigQ de Carlos George. 
E leia-se ou:tra vez: cO paragrafo VII des
te escrito intitula-se cCorreio Aereo, 1928) 
e e ilustrado ... ) 

Ora tal artigo, !!ue lemos por amavel 
empres.timo do meIicionado Manuel de 
Coimbra, e dos mais lnfelizes saldos da 
pena do emfnente filatelista, misturandel 
carlmbos comemoratlvos com carimbos 
pubHcitarlos, chamando cmecAnicos ) a es
tes, e, design ada e especialmente, errado 
naquilo que diz ace rca do cLat. 17,,: cum 
frances lembrou-se de voar de Lisboa a 
Marrocos, e ofereceu-se para levar cor
reio ... " Confronte-se com 0 nosso ante
rior artigo sobre este carimbo. Alias, sa
bemos agora que as afirmagoes de Car
los George foram rectificadas em urn livro 
que igualmente nos foi indica do por Ma
nuel de Coimbra, e nao temos tempo de 
consultar: Fernand'Almiro, cAvla!;ao In
ternacional) , 1931, pag. 19. 

Portanto, esta errado 0 artigo de Car
los George, cUado pelo erudito dr. Fra
goso-. 

Mas, pr!ncipalmente, est&. erradfsslmo 
o erudittsslmo dr. Fragoso, ao escrever co 
paragrafo VII deste escrito lntltula-se 
<Correio Aereo, 1928, e e ilustrado ... ) 

Que tristes figuras a cl~ncia de fichei
ro obriga a fazer 0 dr. Fragoso: 0 carim
bo cLat. 17) nao e de 1928, - mas de 
1926! Ele que amende, mals rigorosamen
te: 18 SET. 26. 

10 
Depois da erudigao, 0 sr. dr. Fragoso 

costuma deitar umas gotas de agua ben
ta de generosidade... E entao escreve 
simplesmente isto, que Se l~ e nao se 
acredita: cFoi pena que 0 sr. dr. Vas
concelos Carvalho, entre os muitos f la
teUstas consultados, Se nAo lembrasse de 
ouvlr tambem a minha opiniao, quero di
zer a ceruditissima) lnforma!;Ao· do meu 
ficheiro) . . E no periodo a seguir, 0 mala 
ser8.flcamente possivel : - cFoi 0 dem6-
nlo! :t 

Se foi 0 demonio, este divino dr. Fra
goso meter-se onde ninguem 0 chamou, 
- ja se viu, e ja adiante se vera muito 
melhor . . . 

Por agora, importa salientar a inge
nuidade de ele querer que urn indivfduo 
qUe esta de rela!;oes cortadas com ele, Ihe 
fosse bater a porta, a pedir a sUa opi
niao?!? 

E salientar, alnda, qUe ele propr'o 
proclama, curbi et orbe) , que quem qui
ser eScrever sem dlzer a snelra, tern pri
meiro de 0 consultar, a Ele e ao seu fl-
chelro... , 

- Senao, e 0 demonio!, .. 

II 
Ora nos nao queremos nada com 0 sr. 

dr. Fragoso, nem com 0 seu flche!ro . Nos 
sabiamos ja como toda a sua dolorosa sa
bedorla era felta de f1ehas, trabalhosa
mente arrumadas ao longo de algumas 
dezenas de anos, com certos arquivos do 
Porto 1ntelramente as ordens ... Mas !'los 
nAo possuimos arquivos, nem temos tem
po para consulta-Ios, nem somos nem 
queremos ser erudito, - pols somos ape
nas c3lecclonador de selos e de car mbos 
postais, simplesmente amador, sem ser
mos funcionarlo dos C. T . T ., nem empre
gada ou colaborador de qualquer estabe
lecimento f1latel1co comerclal, e Se multo 
respeitamos os hom ens que sabem mals 
do que. nos, que sao, annal, quase todos, 
- temos urn instlntivo e profundo des
prezo por todos os cientistas de est1lo 
ficheiro, em que a falta de miolos e su
prlda pelas muitas flchas, e pelo muitis
simo cuspo, a mal as colar umas as ou
tras ... 

12 
Temos sincera pena de tudo is to, mas, 

para que 0 .sr. dr. Fragoso flque amar
rado aquilo que escreveu, e para que as 
le·tores fiquem a conhec~-lo intelramen
te, hemos de fazer aqui uma ultima 
transcri!;ao da prosa d'Ele. lil quando S. 
Ex." lamenta que nos nAo 0 tenhamos ... 

. consultado! .. . Comenta Ele: «Demals a 
mals, nem a circunstAnc!a de eu hl1 mUl
to ter de 'xado de falar a pessoa do sr. 
dmtor ... :t . 

Ora falta Ele a verdJ.de! Sem neces
sidade de 1nvocarmos 0 testemunho de 

LISTA DE S6CIOS DO 
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Altera~oes - Reingressos - Hovos 
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SOCIOS 
PORTUGAL 

263 - Antonio Benedito Gon!;alves - R. 
Anlceto do Rosario, 7-1.° Esq. -
Amadora - (M) T. N. de pref. 60. 
1. 15. 90. 

2040- Ja:me Felix Bertol Av. General 
Rogadas, 175-2.° Esq . .::.... Lisboa -
(P) Po, T. N. U. 60. 1. 93. 

2175- Prof. Dr. JoaquiIh Mario de Mace
do Mendes - Av. Conde de Valbom, 

, n." 18, 5.n _Dt.n - Llsboa - Po, Fr, 
In, It, T. N. U. 60 . 1. 2. 5. 15. 30. 
90. 93. 

2491- Jose Joaqulm Saralva - Av. Joao 
Crisostomo, 44-1.° - Lisboa - (P) 
Po, T . V. U. 60. 3. 93. 

2643- Manuel dos Santos Lousa- Grela, 
Pesseguelro du Vouga - T. C. V, 
N. U . 60. Desportivos. 

2829- Jose Luis Vaz Henriques - Rua 
Coelho da Rocha, 73-2.· Esq. - Lis
boa - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 19. 20 . 24. 30. 90. 93. 

3016- Padre Carlos 'Leonel Pereira dos 
Santos- V1lar-Cadaval - (M) Po, 
Fr, Es, T. C. N. u . 60. 1. 2. 93. 

3017- Dr. Rogerio Antunes Monteiro -
Aven'da de Roma, 43-6.·, Dt.n -
Lisboa - (M) Po, Fr, Es, In, T. C. 
N. U. 60. 1. Vaticano, parses Nor
dleos. 10. 19. 15. 21. 90. 94. 

3024- Luis Gonzaga Fonseca Fernandes 
- Pra!;a Pasteur, 7_4.° Dt." - Lis
boa - (P) Po, T. C. N . U . 60. 1. 

MADEIRA 

3003- Callios Eduardo Guerreiro Santos
Fregues!a de Ponta Delgada- (Ma
deira) - (M) T. C. V. N. U. 60. 
2. 93. 94. 

MOQAMBIQUE 

2366- Antonio Luis Jorge- Caixa Postal 
98 - Nampula - (P) T . N. U . 
60. 1. 2. 94. 

3022- Francisco Marinho Monte da SlIva 
- Av. Antonio Enes, 43 - Caixa 
Postal, 26 - Nampula - (M/ A) 
Po, Fr, In, Es, Responde Po, In, 
T . C. N. c/ goma: Motivos ReJ1gio
sos (eristaos ). Fauna - Flores e 
Desportivos, por mancol1sta. 90. 92. 
Simpl1f1ed 94. 

3022- S1lvestre Sergio Alves - Errego 
(TIe) - Quel1mane - (A) Po, Fr, 
In, T . N. U. 60. 1. 15. temas unl
versa's, mot. rel1glosos, C.F., C.T. 
T., bandeiras, flora, anlmais , que
das de agua, barragens e pontes. 
90. 93 . 94. 

BRASIL 

3010- Guanalr de Mattos - Rua Santa 
Luz1a, 735-4.° andar - Rio de Ja
neiro - Po, In, Es, T . C. V. U. 60.3. 

3018- Walter Barroca - Rua Dr. Rodri
gues de Aquino, 553 - JoAo Pes
soa - Paraiba do Norte - Po, Fr, 
In, T. N. U. 60. 3. 

3019- Arquitecto Carlos Loeb - Prac;a 
Joao Pessoa, 4 - Apartado 41 -
Rio de Janeiro - (M) Po, It, AI, 
T . C. V. N. U. 60. 3. 

ESPANHA 

3006- Ramon-Barallobre-Ruso - 2." Tra
vessia de Hercules 44-1.° - La Co
runa - (M) Es, T. N. U. 60. 90. 

CANADA 

3001- T. W . Turnbull - P . O. Box, 231-
Sarnia. 

INDONESIA 

3088-Johanes Mattew Huang Ta Chen
Djl. Tangkuban Perahu 5 - MI!
lang - East. Java - In, Ho, T. 
N. U. 60. 3. 64. 90. Afa. 
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continua edltando, com notavel regulari
dade, os seus sobrescritos com todos os 
curimbos portugueses de 1.0 dla e come
morativos. 

Presente em todas as exposlgoes fUa
telicas, Barata Neves multo tern contri
buldo, para 0 extrord'nario desenvolvl
mento que, tambem no nosso pais, estao 
obtendo aqueles sobrescritos de I." dia e 
comemorativos. 

PROF. DR. MACEDO MENDES 

Por motivo de urn sal to tlpogrUico, 
nao veio incluido na 1.' parte do suple
mento deste Boletim, Lista dos S6c!os, 0 

nome do no So prezado cons6cio dr. Mace
do Mendes, ilustre professor da Escola 
Superior de Belas Artes. 

Publicando-o adiante, na respectiva 
lista de alteragoes e novos s6cios, pedl
mos slnceras des culpas ao DOSSO querido 
amigo. 

SELOS 
EstA em distrlbui!;io 0 N." 4 

da «REVISTA FILAftLICA», 
orgiio da n/ casa. 

Milhares de sel08 isolados, se
ries completas, lotes especlais, 
etc., Gferecldos a pr~os de oca
sta~! 

Fa!;&. uma visita it n/ cas&, ou 
pe!;a a. n/ Revista, se a. nAo re
cebeu. 

Consuite-no8' sempre, antes de 
cGmprar ou vender qua.lsquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. Joao das Regras, 3-2."-Dt." 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 

ENG. MANUEL FERNANDO 
CRAVO 

o nosso ilustre cons6cio Eng. Manuel 
Fernando Cravo, po'rtugu~s que ha mui
tos anos alcangou, no Brasil, s6lida po
sigao e merecido prestiglo, contrlbuiu re
centemente, e muito, para a feitura dos 
dois carimbos brasileiros, comemorativos 
da vis' ta do Presidente Po'rtugu~s e do 
Dia da Raga, a que fizemos largas refe
r~ncias no niimero anterior deste Bole
tim. 

Tambem por ocasiao da mesma Visita 
do Presidente Portugu~s, sr. General Cra
veiro Lopes, aquele eng. Manuel Fernan
do Cravo reallzou, nos saloes do presti
gloso Clube FllateIico do Brasil, uma ex
posigao de selos portugueses, a qual cons
tituiu urn ~xito notavel. 

Por tais motivos, 0 sr. Presidente da 
Republ!ca Portuguesa condecorou 0 Eng. 
Manuel Fernando Cravo com a Ordem da 
Benemerencia, pelo que aqui deixamos 
urn grande abrago ao nosso ilustre e que
ride Amigo. 

DEDAL DE OURO, L.DA 
(£DI1;6£5 DE OURO) 

,..---- GRANDE SORT/DO EM ----: 
Sobrescritos de 1.0 dla, 1.os Voos e 
Comemorativos de Portugal mtramar 

e Estrangelro 
(Edlcoes dos C.T.Too ComlssoeR Orga
nlzadoras, Ouro, C. P'. P. AlfII etc .. ) 

-- ------ !$ ! 

~E NfE"UIO 

". 
MATERIAL FILATELICO 

Postals Mlixlmos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

ESTRADI DE BEllmA, 263 8 LIS BOA N 
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muitos amigos, como 0 dr. Oliveira Mar
ques, que sabem perfeitamente que fomos 
n6s quem deixou de responder a. tlltima 
carta d'Ele, - aflrmamos e provaremos, 
por testemunhas e par document os, se 
tanto for necessarlo, que na') foi Ele, mas 
n6s, quem, por duas vezes, delxou de fa
lar·lhe! 

13 
S'm , tern Os sincera pena desta figura 

tristiss'ma do sr. dr. Fragoso, nesta qui
chotice vergonhosa que Ele veio' armar, 
onde nlnguem 0 chamou. 

Mas, ja que Ele veio, e da maneira se
mi-seria, semi-infantil, com que Ele velo, 
jesuitico e grotesco, malevolo, cada vez 
rna's malevolo, a aUrar achas para uma 
fogueira que temos querido evitar, - en-

tao ha que acabar por vol tar de pernas 
para o· ar 0 pobre artigo do sr. dr. Fra
goso, de pretensa e impertinentissima 
resposta ao nosso, sobre 0 <Lat. 17:. . 

E, na singeleza das coisas verdadei· 
ras, - e s6 isto: 

Entao se, em 19S1, Mestre Carlos 
George escreveu 0 tal artigo que inclul a 
gravura, ese, em 1942, EI'Il, dr. Fragoso, 
escreveu 0 outro artlgo, apenas a eitar 
aquele, ese, em 1953, 0 c:Gu'a do elta
do sr. A. O. de V., publicou de novo 
a gravurinha do c:La.t. 17 ~ , - com que 
alltoridade e que 0 mesmo dr. Fragoso 

arguiu a nossa ignora.ncia dessas fontes, 
fontes apenas da gravurlnha, somente do 
carimbo, nao, sequer, de urn sobrescrito 
intciro, mas somente e sempre da gravu
rinha, com que tambem agora ilustrou a 
sua prosa infeliz? L .. 

Com que autoridade arguiu Ele a nos
sa ignorancia, se, neste seu artigo que 
estamos eomentando, ele nao esereveu 
uma Bnha que acreseentasse nada a 
quanto dlssemos, no primeiro, sobre 0 ea
i'im bo e sua hist6ria?! ... 

Cern que autorldade argui Ele a nossa 
ignorancia, se, posteriormente as tr~s 
fontes reteridas, - Ele supervisou e re
v~u as provas do catalogo de earimbo!! 
portuguese!!, edigao Gomis, em 1953, - e 
nao fez reter~ncia alguma ao carimbo 

do <Lat. 17~? ! ... 

Com que autoridade, senhores, argul 

ele a nossa ignorancia, se, mais posterior
mente ainda, escreveu ou colaborou pro
fundamente no outro eatalogo de car!m· 
bos portugueses, edigao d') <Mercado Fl· 
latelieo~, - e nao fez a mals pequena re
fer~ncia ao earimbo <Lat. 17~? !.. . . 

\.,;omo haviamo!! n6s de eonhecer 0 que 
nao existia, - se Ele pr6prio e!!quecera 0 

que tinha escrito?! 
Certas, certfssimas, apenas as Wtlma3 

palavras do artlgo do Conselhelro Acacio, 
- perdao, do Conselheiro Fragoso: - <C 
temporal. .. 0 mores! ... ~ A. J. de V. C, 



EXPOSI~OES FILATELICAS 
(Continuat;iio da pagina 2) 

Francisco da Cunha Cylindo: Compa
nhia do Nyassa, com erros, sobrecargas 
e fundos inverttdos. 

b . Lidia Tavares Ribeiro: quadros de 
selos da coroagao da ralnha Isabel. 

Entre as enUdades que asslstiram a 
referida inauguragao, contava-se 0 nosso 
ilustre amigo sr. eng. Jorge Pereira Jar· 
dim, deputado por Mogambique, e, alguns 
dlas depois, a exposigao foi vls;tada po·r 
suas Eminencias os Bispos de Quelimane 
c da Beira. 

No dia da Inauguragao, foi posta a 
circular 0 selo comemorativo do clnquen
tenario da cidade da Beira, do qual, s6 
nesse dla, fo·ram vendidos 4.000 exempla
res. 

A c:Secgao Filatelica do Grupo Dra
matico Actor Eduardo Brazao> editou um 
sobres::r to de 1.0 dia daquele selo, cuja 
venda foi feita pelos seus pr6prios dlri
gentes. 

Esta Exposigao Filatelica da Beira 
ccnstluiu, sob muitos aspecto·s, um no
tavel exito, pelo que daqui saudamos to
dos os seus organizadores e expositores, 
na pessoa do nosso querido amigo Artur 
Leotte Ramos. 

I EXPOSIQAO FILATELICA 

REGIONAL DAS CALDAS 

DA RAINHA 

Em 25 do corrente realizou-se a inau
guragao da I Exposlgao Filatelica Re
gional das Caldas da Ralnha, integrada 
nas comemoragoes do XXX AniversArio 
da elevagao de Caldas da Rainha a cidade, 

A exposigao foi organizada por uma 
comissao constituida pelos srs, dr. Joao 
Vieira Pereira, presidente, Sergio W. de 
Sousa Simoes, secretario'geral, e Agost!
nho Gomes Prista, Miguel Ramalho Pin
to, Joao. Mar:a Ferreira, Jose Augusto 
Pinto Nunes, capitao Dario de Carvalho 
Preto Ramos e dr. Ant6nio J . Verlsslmo 
de Azevedo. 

A inauguragao presidiu urn represen
tante do sr. presidente da Camara Muni-

cipal das Caldas da Rainha, que dava a 
direita aos srs. dr. A. J . de Vasconcelos 
Carvalho, presidente do Clube F ;latelic:J 
de Portugal, Jose Hip6lito e dr. Joao Viei
ra Pereira, e a esquerda aos srs. dr. Ani
bal D 'as Correia, eng. Ant6nio dos San
tos Furtado e dr. Leonel Cardoso. 

Usou da palavra 0 s·r . dr. Joao Vieira 
Pere'ra, que fez uma pequena palestra so
bre a finalidade e 0 interesse da Fllatelia, 
depois do qUe 0 sr. dr. Vasconcelos Car· 
valho, exaltando a Fllatelia, e 0 Interesse 
que esta despertando em todo 0 mundo, 
elogiou a exposigao e os seus organ'za
dores·. 

OS PRlf!:MIOS 

A exposigao·, muito bem montada em 
quadros dos C.T.T., compreendia quatro 
expositores na Classe de Honra, dr. A. J , 
de Vasconcelos Carvalho, Jose Hip6lito, 
dr. Artur Beja e eng. Ant6nio dos Santos 
Furtado, e cinquenta e oito na classe 
competitiva, tendo 0 juri, constituido pe
los sra. Conselheiro dr, Azevedo e Castro, 
dr. A, J. de Vasconcelos Carvalho, dr. 
Artur Beja, eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado e Jose Hip6lito, atribuido os premios 
seguintes: 

Grande Premlo, medalha de ouro·: Dr. 
Joao Vicira Pere!ra (Caldas da Rainha) . 

Classe de Honra, medalhas de vermeil: 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, dr. 
Artur Beja, eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado e Jose Hip6lito. 

Medalhas de vermeil: Armando Mar
ques Laborinho (Nazare), Francisco Jose 
p, Baptista de Carvalho (Caldas da Rai
nha), dr. Manuel Fragoso de Almeida 
(Cartaxo), Eduardo Henrique Brito (Lei
ria), Mario Forte (Santarem), Vitorino 
L. de Sousa Valverde (Nazare), e major 
.Ant6nio Luis Tadeu (Leiria) , 

Medalbas de prata: Virgilio de Carva
lho (Eombarral), Ant6nio Costa (Bom
barral), Nestor Cardoso Abrantes (Tor
res Vcdras), Miguel Ramalho. Pinto (cal
das· da Rainha), Ant6nIo de Sousa Coelho 
(Alcobaga), capltiio Dario de Carvalho 
Preto Ramos (Caldas da Rainha) e Car
l'Js Americo Viegas (Torres Vedras) . 

MedalitaS de cobre: Henrique Nunes 
Garcia (Caldas da Rainha), Ant6nio Luis 
Grilo (Caldas da Rainha), Ant6nio Tei-

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
ESTE BOLETIM 

o anterior niimero deste Boletim saiu 
com atraso anormal, por motivo de for
ga maior, qUe levou a ret' rada de seis pa
ginas impressas po·r lapso. 

Tal atraso reflectiu·se tambem, natu
ralmente, no presente niimero. 

Pedlndo sinceras desculpas aos nossos 
queridos cons6cios, nem sequer temos ne
cessidade de lembrar-Ihes que, entre tanto , 
sairam dois suplementos, com volumosas 
Hstas dos nossos associados, feI:zmente 
a caminho dos 3.500! 

Do mesmo modo que nao temos neces
sidade de acrescentar aquilo que os nos
sos cons6c'os sabem ja - que este Bole
tim melhorara de niimero para niimero! 

.J. R. DIAS FERREIRA 

Para Espanha, em vlagem de ferias, 
partiu 0 nosso prezado amigo Jo::!e Rodri
go Dias Ferre' ra, incansavel secretario 
geral do nos so Clube. 

Sabcm todos os nossos s6cios como 
Dlas Ferreira tern s'do um dos mais no
taveis obreiros do Clube Filatelico de 
Porutgal. Eleito ha. poucos meses mem
bro da Direcgao da Federaga'J Po·rtugue
sa de Filatel'a, se, por urn lado, podemos 
garantir que nunca nenhum dos membros 
da Direcgao do nosso Clube FilateHco de 
Portugal trocou com ele uma palavra se
quer, sobre a sua actuagao nesse seu no
vo lugar, - por outro lado, podemos ga
rantir tambem que, da extraordinaria ac
tlvldade de Dias Ferreira, muito pode e 
deve apro'veitar aquela Federagao Portu
guesa de Filatelia. 

LEGAQXO DO JAPAO 

No palaclo da Legagao do Japao, 0 
respec tivo Encarregado de Neg6cios, sr. 
lir. Tadashi Iwase, e esposa, ofereceram 
um jantar ao pres!dente do nosso Clube, 
sr. dr. Vasconcelos Carvalho·, e esposa, ao 
qual assistiram, entre outros convidados, 
o sr. Encarregado de Neg6cios da China 
e esposa, e os srs. dr. Horacio Garcia e 
Katu, ad1dos a Legagao do Japao. 

AS PREOCUP AQoES DOS 
GAROTOS ... 

Vieram d'zer-nos que um garoto qual
quer perguntava ha tempo·s que interesse 
e que tinha notic'arem as secgoes filateli
eas que 0 sr. Fulano e 0 sr. Cicrano eram 
fllutelistas ... 

Em primeiro lugar, - que tem 0 ga
roto com isso? .. . 

Em segundo lugar, - porque e que ele 
Se preocupa com isso?... Se ele se preo
cup a com tals noticias, - entao e porque 
elas tem interesse mesmo ... 

Em terceiro lugar, - tem Interesse 
por razoes que ele na.o compreende, claro. 
Porque divulgar entre 0 piiblico que 0 sr. 
Embaixador Fulano, 0 sr. General Beltra
no eo sr. Ju'z Cicrano, colecc.onam selos, 
- e demonstrar a esse mesmo piiblico que 
o coleccionamento de selos, ao contrario 
de uma ideia ainda nao totalmente desa
parec'da, nao e brincadeira de rapazes ... 
e dc garotos ... 

GRUPO DRAMATICO ACTOR 
EDUARDO BRAZXO 

Na cidade da Beira, Mogambique, eata. 
desenvolvendo valiosa activldade a sec gao 
filatelica do c:Grupo Dramatico Actor 
Eduardo Bramo>, designadamente com 
reunioes f!latelicas que multo estao con
tribu'ndo para estreitar os lagos de boa e 
saudavel comaradagem entre todos os co
leccionadores de 'selos beirenses. 

Sempre propugnamos a criagao e 0 en
grandecimento progressivo de semelhan
tes sec goes filateIicas, como a de Avelro 
e a de Santarem, as quais, num futuro 
pr6ximo, bem podem ser as bases de no
vos clubes f'iatelicos. 

A sec!tao filatelica do c:Grupo Drama.
tico A ctor Eduardo Braziio>, c'Jmo as reg
tantes, aqui garantimos toda a nossa pos
sivel ·colab'Jragao, e, des' gnadamente, ofe
recemos as paginas desta revista. 

BARATA DAS NEVES E OS 
SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

Barata das Neves, no.o;so prezado con
s6::10 e grande amigo do nosso Clube, 
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Finll imente! «Aprovlldo. Poder,§ inicillr-se II im
pressao, till como se indicou, ou seill com liS 

cores originllis do selo de D. Maria e dos bra
%oes, envillndo-se provas dessas cores A medida 

que forem sendo tiradas». 

o selo emitido: Umll quadrll de umll dlls taxas de MO'iambique. 

P AGO OS SEGUINTES PREQOS POR SELOS DE PORTUGAL 
PARA P ACOTES 

lavedo •. e'll19ado • . por 100 
D. Dinis IDe 1$50' Caravelas IDe 1$50' 

2Dc 1$0'0' 2Dc 1$50' 
5Dc 1$20' 3Dc 1$80' 

1$.- 0'$80' 35c 2$0'0' 
1$50' 1$0'0' 5Dc $80' 

Nio c,n/eccionado. 
1.DDDx 10' 14D$-
1.DDDx 20' 350'$-

1DDx 25 45$-
1DDx 50' 130'$-
1DDx1DD 400$-

2$.- 1$50' 1$.- $80' 
2$50' 1$20' 1$50' 2$0'0' Comemorativos, 

5$-5$.- 2$50' 2$0'0' 2$0'0' cento 

SERA PORTANTO DE SEU INTERESSE DIRIGIR-SE A 

FREDERICO VILLANI R. Remedios 8 Lapa 60 Telef. 665"'13 

LISBOA PORTUGAL 

, .. 

... 

1.0 gilatJ.liea 

~as Cal~as 7(,ainlaa 

A MESA DA PRESID~NCIA DURANTE A INAUGURA<;AO 

DOIS ASPECTOS DA EXPOSI<;AO 
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xeira Guimaraes (Caldas da Rainha) , Ser
gio W. de Sousa S maes (Caldas da Rai
nha), eng. Eduardo de Azevedo- Monteiro 
(Leiria), Helder Alve!! Torres· (Torres Ve
dras) e Joao M8.xi.mo da Silva (Leiria) . 

Literatura.: 1 .°' , <ex-equo:., <Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal:. e <Mer
cado Filatelico:. ; 3 .°, <Jamal FilateJico; 
4.· e Taga <Gazeta das Caldas>, secgao 
filatelica de Sergio W. de Sousa Sima s 
na <Gazeta das Caldas>. 

Premios particulares: Agost'nho Go
mes Prista, Herculano Lopes e Silva, Car
los Eugenio Gomes de Sousa e Jorge de 
Almeida Monteiro, tagas de prata. 

Conforme a acta do referido jurI, foi 
resolvido que <var.as tagas e demais pre
m ios constituldos por material filatelico 
e outros, fossem atribu[dos pela Comissao 
Organizadora, a expositores nal) premia
dos acima:. . 

Da mesma acta consta ainda que <0 
juri resolveu tambem saudar todos os ex
positores, e de modo muito especial a Co
m!ssiio Organizadora, tanto pela grande 
actividade desenvolvida para a exito des
ta Expos.gao, como pelas faciUdades con
cedidas ao' juri, e bern assim a digniss i
rna CAmara Municipal deste concelho, da 
presidencia do Ex.mo- s r . D. Fernando 
Paes de Almeida e Silva, pela ideia, pelo 
contributo e pelo carinho dlspensado a 
esta Exposigao:. . . 

As beUssimas m edalhas, ~Uro, vermeil, 
prata e cobre, foram oferecidas pela ca.
mara Munic;pal de Caldas da Ra!nha. 

o Clube Filatelico de Portugal oiere
ceu premios, constituidos por material fi
latelico, a todos os expositores. 

Os C.T.T., alem de cederem as estan
tea referidas, usaram urn belo car,mbo co
memorativo, para uso do qual foram emi
tidos dois sobrescritos especiais, urn pela 
Comissao Organizadora, e outro pelo Clu
be FilateIico de Portugal. Ambos eles 
podem ser requlsltados na secretaria do 
nosso Clube. 

A SESSAO DE ENCERRAMENTO 

A sessao de encerramento reai'zou-se 
no domingo seguinte, presidindo, 0 sr. D , 

Fernando Paes de Almeida e SlIva, pre
sidente da CAmara Municipal, ladeado pe
los srs. conselheiro dr. Azevedo e Cas
tro, frei F ,l pe Tojal, dr. Joao Vieira Pe
r eira, dr. Arubal Dias Correia, tenente 
JOSe Ciraldez, dr. Hip61ito Alvarez, padre 
B orges e Ramiro Figueiredo. 

A pedido do sr. dr. Vera Pereira, 0 

sr. presidente da CAmara Municipal fez 
a entrega das m edalhas. aos premiados, 
depois do que aquele sr. dr. Vieira Perei
r a fez entrega de idtlnticas medal has ao 
sr . Conselhe ro dr. Azevedo e Castro, co 
mo m embro do Juri, e ao presidente do 
Municipio caldense. 

E foi num ambiente verdadeiramente 
entusia stico que este, referido D. Fernan
do' Paes de Almeida e Silva, profer.u al
gumas palavras sabre Filatel a, a qual, 
com grande vibragao, e no meio de aplau
sos', declarou dar a sua adesao. 

PARA SED INTERESSE, 

CARO CONSoCIO ... 
Frequente as reuniaes filat6-

licas do nos so Clube, tl)das as 
tergas e sextas-feiras, das 21 as 
24 horas, e todos os sll.bados, das 
16 as 20- horas, po.is nelas poderli, 
num ambiente de franca camara
dagem filatelica, efectuar as suas 
permutas sem perdas de tempo, 
sem gastos de portes, e sem pe
rigos de extravio de cartas. 

Quanto maior for 0 niimero de 
s6cios presentes nas nossas reu
niaes, mals serAo os stocks que 
todos teremos A nossa displ)si
gao, bem como mais nurnerosos 
serAo os conhecimentos que uns 
aos oUtMS tranemitiremos. 

Alem das vanta gens referidas, 
o simples facto de co~parecer 
habilita-o a urn premio de 300 
frs. Yvert, em selos novos, so·r
teado entre os assistentes a cada 
reuniao. 

Portantl), no seu pr6prio inte
resse, Diio falte as reunloes flIa
t6Ucas do n0880 Clube! 
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MilS, IIpeSl!r de t llntll s recomendll<;oes, ha mllis 

que II Ite rllr : - «Valha-me Deus. Parece que va
mos de mill a pior. 5e pedi que fizessem 0 selo 

de D. Maria maior, para que 0 diminulram? A 
taxa deve ficar um pouco maior. A baguata 

que vam do selo de D. MlIria ~ dava ligar As 
dlltas da 1853 a 1953. A lag and a «5. Tome a 

PrIncipe» voltllra como astava, am duas linhas. 
Para avitar parda de tampo sugirO' a vinda do 

dasanhador II Lisboa para tratar diredamenta 
com ela 0 arranjo que se pretenda». 

o trllbolho come<;o 0 entror nos eixos: «Esta 

quasi born. A taxa dava ficar urn pouco maior 

a 0 salo de D. Mllria dave subir urn pouco 
mllis. Isto faito, agradace-sa 0 anvio da nova 

prova fotografica:t. 
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NOVlls II lte rll <;oes: o:Nao satisfaz ainda. Como se 
pediu j.§, a legenda o:Ultramar PortugU8Sl) deve 
ficar com tipo maior. No lugar da taxa devem 
ficar as datas 1853 e 1953 e no lugar destas a 
taxa. Alargar um pouco mais 0 escudo em baixo. 
Substituir por cifrao os centavos. Pede-se nova 
prova fotogr.§fica com as correcljoes indicadasl). 

~ 

Mllis emendlls : - o:Verifica-se que a legenda 

«Ultramar PortugU8Sl) e 0 selo de D. Maria con
tinuam em ponto pequeno, quando se pediu 
para os aumentarem um pouco mais. A taxe 
deve ser impressa como se indicou, ao lado da 

legenda «Mo<;ambique:t e no seu lugar as da
tas 1853 e 1953. Pede-se 0 obsequio de nova 
provlI fotogr.Hica, que acompanhar.§ esta, com 

as correcljoes aqui feitas». 

'. 

" , 

2 CRONICAS DO 

Selos a • 'I mals . ... 
Contaram-nos hA dias que 0 sr. min:s

tro do Ultramar, ao ser-Ihe proposta, re
centemente, uma serie de oito selos, urn 
por cada uma das nossas provincias ul
tramarinas, para cememorar 0 pr6x1mo 
Congresso Internacional de Medlcina Tro
pical, a realizar em L'sboa, teria pergun
tado se nao seriam seles a mals ... 

Tambem 0 sr. general Gemes de Arau
jo, Ilustre ministro das Comunlca"oes, 
conversando connosco durante a recente 
inaugura"ao de uma exposl"ao filatelica, 
nos perguntou, em referenda aos selos 
portugueses do cont'nente, Se nao seriam 
selos a mais ... 

A idela encontra-se urn tanto genera
llzada, pelo que importa responder e es
clarecer que niio sao selos a mals. 

Por urn lado, ae- publico em geral, 
aqueles que compram selos para fins me
ramente postals, tanto faz que Se emita 
uma ou dez series de selos, po s que com
pram apenas aqueles de que necessltam, 
e compram os que lhes venderem. 

Aos outros, aos que compram selos 
para colecc'onar, claro que interessa sern
pre 0 aparecimento de novos selos, pois 
que e Isto que da. vida e continuidade as 
suas colec,,5es. 

o que nao significa que defendamos 
o aparecimento dia.rio de novos selos. 
Neste assunto de seles, como em tantos 
outros, «!.n medio virtus>. Emissoes fre
quentes, sim, mas devidamente espaceja
das, e evitando 0 mais possivel as series 
grandes, e, sobretudo, os selos de taxas 
elevadas, inacessiveis a grande parte des 
fIlatelistas. 

Assunto mais complexo do que pare
ce, com multiplas facetas, ele oae cabe 
numa croniqueta como. esta, motivo pelo 
qual a ele voltaremos, num dos domingos, 
pr6x1mos, - V. C. 

Como se coleccionam as cartas 
EstA em pleno desenvolvimento, como 

tantas vezes temos referido e acentuado, 
o coleccionamento de cartas e de sobres
critos, a que podemoB chamar pe"as in
teiras, as quais reunem, simultl!.neamen
te, as selos e os carJmbos, permit .ndo es
pecializa"oes e estudos os mals variados. 

Com elas, podem fazer-se colec"oes de 
todas ou de algumas das seguintes pe"as: 
Cartas prefilatelicas; cartas e sobrescri
tos cqm selos; sobrescritos com carim
bos especiais e comemorativos; sobres
cr:tos de 1.°' voos; sobrescritos de 1.°' 
dias; sobrescritos com carimbos de cen
suras de guerra; sobrescritos com carim
bas turisticos; sobrescritos com carimbos 
comercials; sobrescrites com selos medl.
nlcos; etc., etc .. 

Referimo-nos apenas a cartas e se
brescr!tos. Mas, em tal coleccionamento, 
cabern tambem os postals, as cintas de 
jernals, etc., desde que com selos e carim
bes. 

Urn coleccionador de Coimbra pediu
-nes que Ihe dissessemes como se devem 
coleccionar estas pe"as. Aqui the respon
demes que, havendo dois eu tr~s proces
sos, reputarnes como melhor aquele que 
consiste em coloca-las, por meio de qua
tro charne ras, das que tenham gema 
mais fo.rte, nas folhas dos albuns, uma 'Ou 
duas em cada folha, conforme 0 tarnanho 
das pe"as. 

E sempre que as cartas ou Bobrescri
tos tenham selos ou carimbos nas duas 
faces, entendemos que a iinica solu"ao 
consiste em abri-Ios e espalmA-Ios. Ha. 
alguns anos que fazemos assim, sem 
qualquer receio de que as pe"as percam 
qualquer valor, e que temos inteira ra
mo veio agora confirma.-Io 0 grande e 
sabedor filatel sta que e 0 coronel Vitori
no Godinho, com 0 sobrescrito reprodu
zido na capa de mals urn seu valio.so tra
balho, «Os Selos Nativos da India/ N6tu
la a prop6sito de uma data>, de que aca
barnos de receber urn exemplar. - V. C. 



SELOS ULTRAMARINOS 

AS VOLTAS QUE 
cA Provincia de Angol~ , excelente 

diario de Luanda, pubUcou ha tempos urn 
longo e interessante artigo, com 0 titulo 
aclma, sobre os selos ultramarinos, seu 
desenho, ensaios, correcgOes e impres
sao, pondo em merecido destaque os ser
vigos Postais do Ministerlo· go Ultramar, 
e de modo muito especial 0 seu ilustre di
recLor, sr. Luis C/l.ndldo Taveira. 

Por amll.vel ced~ncla de cA Provincia 
de Angola' , e com os nossos melhores 
agradecimentos, reproduzimos a seguir as 
im1meras gravuras que ilustravam aquel!! 
artigo. 

1 
.J 

Esbo'io epresentedo pelos ServiCjos de Velores 
Postais do Ultremer, pera ume emissao desti
nada a todes as nosses 8 Provlncias. Entregue 
ao artista desenhedor com estas indice'ioes: 
c Pede-se a absbquia de fo!!zer uma mo!!queto!! des
ta asbao;;a, envillnda-nas depais uma pravII fa -

tagr6ficII do!! mesmo!!, tom o!!S dimens1ies 
de 40/30 mm.:' 

Maqueta aprasenteda pelo IIrtista. Devolvida 

com as primeiras emendes. 

o 
, 

SELO o A J 

Nea sctisfo!!z lIindo!!. Indicllm-se mad ifico!!Cj1ies : 

«Nao esta nas candi'ioes do esboCjo que entre

guei. A palavra «correiOSl) deve ser eliminada. 

A legenda «Ultramar Portugues» dave ser im

preml em tipo maior. No lugar da taxa devem 

ficar as datas «1853-1953», passando a taxa pa

ra baixo, ao lado da legenda «Guin&». A mol

dura a fazer para a selo de D. Maria, como se 

indicava no esbo'io que se entregou a lapis, 

deve ficar ligada aos 8 brazoes». 

Valtam as madifica<;1ies: «0 selo de D. Maria 

deve ficar um pouco maior. A moldura deve 

ficar mais ligada aos brazoes. A legendll (;5. 
Tome e Principe» deve ocupar uma linha ape

nas. Eliminar II palavra «correios» vista ela 

constar do selo de D. Maria. A taxa deve ficar 

o!!O lado da palavra «MoCjambiquelil e no seu lu

gar as datas 1853 e 1953. Pede-se para fazer 

nova maqueta, enviando-se uma fotografia da 

mesma depois de consideradas as correc'ioes 

aqui indicadas». 
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NOVlls II lte rll <;oes: o:Nao satisfaz ainda. Como se 
pediu j.§, a legenda o:Ultramar PortugU8Sl) deve 
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pram apenas aqueles de que necessltam, 
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tantas vezes temos referido e acentuado, 
o coleccionamento de cartas e de sobres
critos, a que podemoB chamar pe"as in
teiras, as quais reunem, simultl!.neamen
te, as selos e os carJmbos, permit .ndo es
pecializa"oes e estudos os mals variados. 

Com elas, podem fazer-se colec"oes de 
todas ou de algumas das seguintes pe"as: 
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tos cqm selos; sobrescritos com carim
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Referimo-nos apenas a cartas e se
brescr!tos. Mas, em tal coleccionamento, 
cabern tambem os postals, as cintas de 
jernals, etc., desde que com selos e carim
bes. 

Urn coleccionador de Coimbra pediu
-nes que Ihe dissessemes como se devem 
coleccionar estas pe"as. Aqui the respon
demes que, havendo dois eu tr~s proces
sos, reputarnes como melhor aquele que 
consiste em coloca-las, por meio de qua
tro charne ras, das que tenham gema 
mais fo.rte, nas folhas dos albuns, uma 'Ou 
duas em cada folha, conforme 0 tarnanho 
das pe"as. 

E sempre que as cartas ou Bobrescri
tos tenham selos ou carimbos nas duas 
faces, entendemos que a iinica solu"ao 
consiste em abri-Ios e espalmA-Ios. Ha. 
alguns anos que fazemos assim, sem 
qualquer receio de que as pe"as percam 
qualquer valor, e que temos inteira ra
mo veio agora confirma.-Io 0 grande e 
sabedor filatel sta que e 0 coronel Vitori
no Godinho, com 0 sobrescrito reprodu
zido na capa de mals urn seu valio.so tra
balho, «Os Selos Nativos da India/ N6tu
la a prop6sito de uma data>, de que aca
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xeira Guimaraes (Caldas da Rainha) , Ser
gio W. de Sousa S maes (Caldas da Rai
nha), eng. Eduardo de Azevedo- Monteiro 
(Leiria), Helder Alve!! Torres· (Torres Ve
dras) e Joao M8.xi.mo da Silva (Leiria) . 

Literatura.: 1 .°' , <ex-equo:., <Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal:. e <Mer
cado Filatelico:. ; 3 .°, <Jamal FilateJico; 
4.· e Taga <Gazeta das Caldas>, secgao 
filatelica de Sergio W. de Sousa Sima s 
na <Gazeta das Caldas>. 

Premios particulares: Agost'nho Go
mes Prista, Herculano Lopes e Silva, Car
los Eugenio Gomes de Sousa e Jorge de 
Almeida Monteiro, tagas de prata. 

Conforme a acta do referido jurI, foi 
resolvido que <var.as tagas e demais pre
m ios constituldos por material filatelico 
e outros, fossem atribu[dos pela Comissao 
Organizadora, a expositores nal) premia
dos acima:. . 

Da mesma acta consta ainda que <0 
juri resolveu tambem saudar todos os ex
positores, e de modo muito especial a Co
m!ssiio Organizadora, tanto pela grande 
actividade desenvolvida para a exito des
ta Expos.gao, como pelas faciUdades con
cedidas ao' juri, e bern assim a digniss i
rna CAmara Municipal deste concelho, da 
presidencia do Ex.mo- s r . D. Fernando 
Paes de Almeida e Silva, pela ideia, pelo 
contributo e pelo carinho dlspensado a 
esta Exposigao:. . . 

As beUssimas m edalhas, ~Uro, vermeil, 
prata e cobre, foram oferecidas pela ca.
mara Munic;pal de Caldas da Ra!nha. 

o Clube Filatelico de Portugal oiere
ceu premios, constituidos por material fi
latelico, a todos os expositores. 

Os C.T.T., alem de cederem as estan
tea referidas, usaram urn belo car,mbo co
memorativo, para uso do qual foram emi
tidos dois sobrescritos especiais, urn pela 
Comissao Organizadora, e outro pelo Clu
be FilateIico de Portugal. Ambos eles 
podem ser requlsltados na secretaria do 
nosso Clube. 

A SESSAO DE ENCERRAMENTO 

A sessao de encerramento reai'zou-se 
no domingo seguinte, presidindo, 0 sr. D , 

Fernando Paes de Almeida e SlIva, pre
sidente da CAmara Municipal, ladeado pe
los srs. conselheiro dr. Azevedo e Cas
tro, frei F ,l pe Tojal, dr. Joao Vieira Pe
r eira, dr. Arubal Dias Correia, tenente 
JOSe Ciraldez, dr. Hip61ito Alvarez, padre 
B orges e Ramiro Figueiredo. 

A pedido do sr. dr. Vera Pereira, 0 

sr. presidente da CAmara Municipal fez 
a entrega das m edalhas. aos premiados, 
depois do que aquele sr. dr. Vieira Perei
r a fez entrega de idtlnticas medal has ao 
sr . Conselhe ro dr. Azevedo e Castro, co 
mo m embro do Juri, e ao presidente do 
Municipio caldense. 

E foi num ambiente verdadeiramente 
entusia stico que este, referido D. Fernan
do' Paes de Almeida e Silva, profer.u al
gumas palavras sabre Filatel a, a qual, 
com grande vibragao, e no meio de aplau
sos', declarou dar a sua adesao. 

PARA SED INTERESSE, 

CARO CONSoCIO ... 
Frequente as reuniaes filat6-

licas do nos so Clube, tl)das as 
tergas e sextas-feiras, das 21 as 
24 horas, e todos os sll.bados, das 
16 as 20- horas, po.is nelas poderli, 
num ambiente de franca camara
dagem filatelica, efectuar as suas 
permutas sem perdas de tempo, 
sem gastos de portes, e sem pe
rigos de extravio de cartas. 

Quanto maior for 0 niimero de 
s6cios presentes nas nossas reu
niaes, mals serAo os stocks que 
todos teremos A nossa displ)si
gao, bem como mais nurnerosos 
serAo os conhecimentos que uns 
aos oUtMS tranemitiremos. 

Alem das vanta gens referidas, 
o simples facto de co~parecer 
habilita-o a urn premio de 300 
frs. Yvert, em selos novos, so·r
teado entre os assistentes a cada 
reuniao. 

Portantl), no seu pr6prio inte
resse, Diio falte as reunloes flIa
t6Ucas do n0880 Clube! 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 15 

MilS, IIpeSl!r de t llntll s recomendll<;oes, ha mllis 

que II Ite rllr : - «Valha-me Deus. Parece que va
mos de mill a pior. 5e pedi que fizessem 0 selo 

de D. Maria maior, para que 0 diminulram? A 
taxa deve ficar um pouco maior. A baguata 

que vam do selo de D. MlIria ~ dava ligar As 
dlltas da 1853 a 1953. A lag and a «5. Tome a 

PrIncipe» voltllra como astava, am duas linhas. 
Para avitar parda de tampo sugirO' a vinda do 

dasanhador II Lisboa para tratar diredamenta 
com ela 0 arranjo que se pretenda». 

o trllbolho come<;o 0 entror nos eixos: «Esta 

quasi born. A taxa dava ficar urn pouco maior 

a 0 salo de D. Mllria dave subir urn pouco 
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prova fotografica:t. 



16 BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 

Finll imente! «Aprovlldo. Poder,§ inicillr-se II im
pressao, till como se indicou, ou seill com liS 

cores originllis do selo de D. Maria e dos bra
%oes, envillndo-se provas dessas cores A medida 

que forem sendo tiradas». 

o selo emitido: Umll quadrll de umll dlls taxas de MO'iambique. 

P AGO OS SEGUINTES PREQOS POR SELOS DE PORTUGAL 
PARA P ACOTES 

lavedo •. e'll19ado • . por 100 
D. Dinis IDe 1$50' Caravelas IDe 1$50' 

2Dc 1$0'0' 2Dc 1$50' 
5Dc 1$20' 3Dc 1$80' 

1$.- 0'$80' 35c 2$0'0' 
1$50' 1$0'0' 5Dc $80' 

Nio c,n/eccionado. 
1.DDDx 10' 14D$-
1.DDDx 20' 350'$-

1DDx 25 45$-
1DDx 50' 130'$-
1DDx1DD 400$-

2$.- 1$50' 1$.- $80' 
2$50' 1$20' 1$50' 2$0'0' Comemorativos, 

5$-5$.- 2$50' 2$0'0' 2$0'0' cento 

SERA PORTANTO DE SEU INTERESSE DIRIGIR-SE A 

FREDERICO VILLANI R. Remedios 8 Lapa 60 Telef. 665"'13 

LISBOA PORTUGAL 

, .. 

... 

1.0 gilatJ.liea 

~as Cal~as 7(,ainlaa 

A MESA DA PRESID~NCIA DURANTE A INAUGURA<;AO 

DOIS ASPECTOS DA EXPOSI<;AO 



EXPOSI~OES FILATELICAS 
(Continuat;iio da pagina 2) 

Francisco da Cunha Cylindo: Compa
nhia do Nyassa, com erros, sobrecargas 
e fundos inverttdos. 

b . Lidia Tavares Ribeiro: quadros de 
selos da coroagao da ralnha Isabel. 

Entre as enUdades que asslstiram a 
referida inauguragao, contava-se 0 nosso 
ilustre amigo sr. eng. Jorge Pereira Jar· 
dim, deputado por Mogambique, e, alguns 
dlas depois, a exposigao foi vls;tada po·r 
suas Eminencias os Bispos de Quelimane 
c da Beira. 

No dia da Inauguragao, foi posta a 
circular 0 selo comemorativo do clnquen
tenario da cidade da Beira, do qual, s6 
nesse dla, fo·ram vendidos 4.000 exempla
res. 

A c:Secgao Filatelica do Grupo Dra
matico Actor Eduardo Brazao> editou um 
sobres::r to de 1.0 dia daquele selo, cuja 
venda foi feita pelos seus pr6prios dlri
gentes. 

Esta Exposigao Filatelica da Beira 
ccnstluiu, sob muitos aspecto·s, um no
tavel exito, pelo que daqui saudamos to
dos os seus organizadores e expositores, 
na pessoa do nosso querido amigo Artur 
Leotte Ramos. 

I EXPOSIQAO FILATELICA 

REGIONAL DAS CALDAS 

DA RAINHA 

Em 25 do corrente realizou-se a inau
guragao da I Exposlgao Filatelica Re
gional das Caldas da Ralnha, integrada 
nas comemoragoes do XXX AniversArio 
da elevagao de Caldas da Rainha a cidade, 

A exposigao foi organizada por uma 
comissao constituida pelos srs, dr. Joao 
Vieira Pereira, presidente, Sergio W. de 
Sousa Simoes, secretario'geral, e Agost!
nho Gomes Prista, Miguel Ramalho Pin
to, Joao. Mar:a Ferreira, Jose Augusto 
Pinto Nunes, capitao Dario de Carvalho 
Preto Ramos e dr. Ant6nio J . Verlsslmo 
de Azevedo. 

A inauguragao presidiu urn represen
tante do sr. presidente da Camara Muni-

cipal das Caldas da Rainha, que dava a 
direita aos srs. dr. A. J . de Vasconcelos 
Carvalho, presidente do Clube F ;latelic:J 
de Portugal, Jose Hip6lito e dr. Joao Viei
ra Pereira, e a esquerda aos srs. dr. Ani
bal D 'as Correia, eng. Ant6nio dos San
tos Furtado e dr. Leonel Cardoso. 

Usou da palavra 0 s·r . dr. Joao Vieira 
Pere'ra, que fez uma pequena palestra so
bre a finalidade e 0 interesse da Fllatelia, 
depois do qUe 0 sr. dr. Vasconcelos Car· 
valho, exaltando a Fllatelia, e 0 Interesse 
que esta despertando em todo 0 mundo, 
elogiou a exposigao e os seus organ'za
dores·. 

OS PRlf!:MIOS 

A exposigao·, muito bem montada em 
quadros dos C.T.T., compreendia quatro 
expositores na Classe de Honra, dr. A. J , 
de Vasconcelos Carvalho, Jose Hip6lito, 
dr. Artur Beja e eng. Ant6nio dos Santos 
Furtado, e cinquenta e oito na classe 
competitiva, tendo 0 juri, constituido pe
los sra. Conselheiro dr, Azevedo e Castro, 
dr. A, J. de Vasconcelos Carvalho, dr. 
Artur Beja, eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado e Jose Hip6lito, atribuido os premios 
seguintes: 

Grande Premlo, medalha de ouro·: Dr. 
Joao Vicira Pere!ra (Caldas da Rainha) . 

Classe de Honra, medalhas de vermeil: 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, dr. 
Artur Beja, eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado e Jose Hip6lito. 

Medalhas de vermeil: Armando Mar
ques Laborinho (Nazare), Francisco Jose 
p, Baptista de Carvalho (Caldas da Rai
nha), dr. Manuel Fragoso de Almeida 
(Cartaxo), Eduardo Henrique Brito (Lei
ria), Mario Forte (Santarem), Vitorino 
L. de Sousa Valverde (Nazare), e major 
.Ant6nio Luis Tadeu (Leiria) , 

Medalbas de prata: Virgilio de Carva
lho (Eombarral), Ant6nio Costa (Bom
barral), Nestor Cardoso Abrantes (Tor
res Vcdras), Miguel Ramalho. Pinto (cal
das· da Rainha), Ant6nIo de Sousa Coelho 
(Alcobaga), capltiio Dario de Carvalho 
Preto Ramos (Caldas da Rainha) e Car
l'Js Americo Viegas (Torres Vedras) . 

MedalitaS de cobre: Henrique Nunes 
Garcia (Caldas da Rainha), Ant6nio Luis 
Grilo (Caldas da Rainha), Ant6nio Tei-

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
ESTE BOLETIM 

o anterior niimero deste Boletim saiu 
com atraso anormal, por motivo de for
ga maior, qUe levou a ret' rada de seis pa
ginas impressas po·r lapso. 

Tal atraso reflectiu·se tambem, natu
ralmente, no presente niimero. 

Pedlndo sinceras desculpas aos nossos 
queridos cons6cios, nem sequer temos ne
cessidade de lembrar-Ihes que, entre tanto , 
sairam dois suplementos, com volumosas 
Hstas dos nossos associados, feI:zmente 
a caminho dos 3.500! 

Do mesmo modo que nao temos neces
sidade de acrescentar aquilo que os nos
sos cons6c'os sabem ja - que este Bole
tim melhorara de niimero para niimero! 

.J. R. DIAS FERREIRA 

Para Espanha, em vlagem de ferias, 
partiu 0 nosso prezado amigo Jo::!e Rodri
go Dias Ferre' ra, incansavel secretario 
geral do nos so Clube. 

Sabcm todos os nossos s6cios como 
Dlas Ferreira tern s'do um dos mais no
taveis obreiros do Clube Filatelico de 
Porutgal. Eleito ha. poucos meses mem
bro da Direcgao da Federaga'J Po·rtugue
sa de Filatel'a, se, por urn lado, podemos 
garantir que nunca nenhum dos membros 
da Direcgao do nosso Clube FilateHco de 
Portugal trocou com ele uma palavra se
quer, sobre a sua actuagao nesse seu no
vo lugar, - por outro lado, podemos ga
rantir tambem que, da extraordinaria ac
tlvldade de Dias Ferreira, muito pode e 
deve apro'veitar aquela Federagao Portu
guesa de Filatelia. 

LEGAQXO DO JAPAO 

No palaclo da Legagao do Japao, 0 
respec tivo Encarregado de Neg6cios, sr. 
lir. Tadashi Iwase, e esposa, ofereceram 
um jantar ao pres!dente do nosso Clube, 
sr. dr. Vasconcelos Carvalho·, e esposa, ao 
qual assistiram, entre outros convidados, 
o sr. Encarregado de Neg6cios da China 
e esposa, e os srs. dr. Horacio Garcia e 
Katu, ad1dos a Legagao do Japao. 

AS PREOCUP AQoES DOS 
GAROTOS ... 

Vieram d'zer-nos que um garoto qual
quer perguntava ha tempo·s que interesse 
e que tinha notic'arem as secgoes filateli
eas que 0 sr. Fulano e 0 sr. Cicrano eram 
fllutelistas ... 

Em primeiro lugar, - que tem 0 ga
roto com isso? .. . 

Em segundo lugar, - porque e que ele 
Se preocupa com isso?... Se ele se preo
cup a com tals noticias, - entao e porque 
elas tem interesse mesmo ... 

Em terceiro lugar, - tem Interesse 
por razoes que ele na.o compreende, claro. 
Porque divulgar entre 0 piiblico que 0 sr. 
Embaixador Fulano, 0 sr. General Beltra
no eo sr. Ju'z Cicrano, colecc.onam selos, 
- e demonstrar a esse mesmo piiblico que 
o coleccionamento de selos, ao contrario 
de uma ideia ainda nao totalmente desa
parec'da, nao e brincadeira de rapazes ... 
e dc garotos ... 

GRUPO DRAMATICO ACTOR 
EDUARDO BRAZXO 

Na cidade da Beira, Mogambique, eata. 
desenvolvendo valiosa activldade a sec gao 
filatelica do c:Grupo Dramatico Actor 
Eduardo Bramo>, designadamente com 
reunioes f!latelicas que multo estao con
tribu'ndo para estreitar os lagos de boa e 
saudavel comaradagem entre todos os co
leccionadores de 'selos beirenses. 

Sempre propugnamos a criagao e 0 en
grandecimento progressivo de semelhan
tes sec goes filateIicas, como a de Avelro 
e a de Santarem, as quais, num futuro 
pr6ximo, bem podem ser as bases de no
vos clubes f'iatelicos. 

A sec!tao filatelica do c:Grupo Drama.
tico A ctor Eduardo Braziio>, c'Jmo as reg
tantes, aqui garantimos toda a nossa pos
sivel ·colab'Jragao, e, des' gnadamente, ofe
recemos as paginas desta revista. 

BARATA DAS NEVES E OS 
SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

Barata das Neves, no.o;so prezado con
s6::10 e grande amigo do nosso Clube, 



18 BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 

continua edltando, com notavel regulari
dade, os seus sobrescritos com todos os 
curimbos portugueses de 1.0 dla e come
morativos. 

Presente em todas as exposlgoes fUa
telicas, Barata Neves multo tern contri
buldo, para 0 extrord'nario desenvolvl
mento que, tambem no nosso pais, estao 
obtendo aqueles sobrescritos de I." dia e 
comemorativos. 

PROF. DR. MACEDO MENDES 

Por motivo de urn sal to tlpogrUico, 
nao veio incluido na 1.' parte do suple
mento deste Boletim, Lista dos S6c!os, 0 

nome do no So prezado cons6cio dr. Mace
do Mendes, ilustre professor da Escola 
Superior de Belas Artes. 

Publicando-o adiante, na respectiva 
lista de alteragoes e novos s6cios, pedl
mos slnceras des culpas ao DOSSO querido 
amigo. 

SELOS 
EstA em distrlbui!;io 0 N." 4 

da «REVISTA FILAftLICA», 
orgiio da n/ casa. 

Milhares de sel08 isolados, se
ries completas, lotes especlais, 
etc., Gferecldos a pr~os de oca
sta~! 

Fa!;&. uma visita it n/ cas&, ou 
pe!;a a. n/ Revista, se a. nAo re
cebeu. 

Consuite-no8' sempre, antes de 
cGmprar ou vender qua.lsquer se
los. 

Ramalho Guerra, 
R. Joao das Regras, 3-2."-Dt." 

(entige Rue do Ampero) 

Telef. 868666 - LISBOA 

ENG. MANUEL FERNANDO 
CRAVO 

o nosso ilustre cons6cio Eng. Manuel 
Fernando Cravo, po'rtugu~s que ha mui
tos anos alcangou, no Brasil, s6lida po
sigao e merecido prestiglo, contrlbuiu re
centemente, e muito, para a feitura dos 
dois carimbos brasileiros, comemorativos 
da vis' ta do Presidente Po'rtugu~s e do 
Dia da Raga, a que fizemos largas refe
r~ncias no niimero anterior deste Bole
tim. 

Tambem por ocasiao da mesma Visita 
do Presidente Portugu~s, sr. General Cra
veiro Lopes, aquele eng. Manuel Fernan
do Cravo reallzou, nos saloes do presti
gloso Clube FllateIico do Brasil, uma ex
posigao de selos portugueses, a qual cons
tituiu urn ~xito notavel. 

Por tais motivos, 0 sr. Presidente da 
Republ!ca Portuguesa condecorou 0 Eng. 
Manuel Fernando Cravo com a Ordem da 
Benemerencia, pelo que aqui deixamos 
urn grande abrago ao nosso ilustre e que
ride Amigo. 

DEDAL DE OURO, L.DA 
(£DI1;6£5 DE OURO) 

,..---- GRANDE SORT/DO EM ----: 
Sobrescritos de 1.0 dla, 1.os Voos e 
Comemorativos de Portugal mtramar 

e Estrangelro 
(Edlcoes dos C.T.Too ComlssoeR Orga
nlzadoras, Ouro, C. P'. P. AlfII etc .. ) 

-- ------ !$ ! 

~E NfE"UIO 

". 
MATERIAL FILATELICO 

Postals Mlixlmos de Portugal, Ultramar 
e Estrangelro 

ESTRADI DE BEllmA, 263 8 LIS BOA N 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 7 

muitos amigos, como 0 dr. Oliveira Mar
ques, que sabem perfeitamente que fomos 
n6s quem deixou de responder a. tlltima 
carta d'Ele, - aflrmamos e provaremos, 
por testemunhas e par document os, se 
tanto for necessarlo, que na') foi Ele, mas 
n6s, quem, por duas vezes, delxou de fa
lar·lhe! 

13 
S'm , tern Os sincera pena desta figura 

tristiss'ma do sr. dr. Fragoso, nesta qui
chotice vergonhosa que Ele veio' armar, 
onde nlnguem 0 chamou. 

Mas, ja que Ele veio, e da maneira se
mi-seria, semi-infantil, com que Ele velo, 
jesuitico e grotesco, malevolo, cada vez 
rna's malevolo, a aUrar achas para uma 
fogueira que temos querido evitar, - en-

tao ha que acabar por vol tar de pernas 
para o· ar 0 pobre artigo do sr. dr. Fra
goso, de pretensa e impertinentissima 
resposta ao nosso, sobre 0 <Lat. 17:. . 

E, na singeleza das coisas verdadei· 
ras, - e s6 isto: 

Entao se, em 19S1, Mestre Carlos 
George escreveu 0 tal artigo que inclul a 
gravura, ese, em 1942, EI'Il, dr. Fragoso, 
escreveu 0 outro artlgo, apenas a eitar 
aquele, ese, em 1953, 0 c:Gu'a do elta
do sr. A. O. de V., publicou de novo 
a gravurinha do c:La.t. 17 ~ , - com que 
alltoridade e que 0 mesmo dr. Fragoso 

arguiu a nossa ignora.ncia dessas fontes, 
fontes apenas da gravurlnha, somente do 
carimbo, nao, sequer, de urn sobrescrito 
intciro, mas somente e sempre da gravu
rinha, com que tambem agora ilustrou a 
sua prosa infeliz? L .. 

Com que autoridade arguiu Ele a nos
sa ignorancia, se, neste seu artigo que 
estamos eomentando, ele nao esereveu 
uma Bnha que acreseentasse nada a 
quanto dlssemos, no primeiro, sobre 0 ea
i'im bo e sua hist6ria?! ... 

Cern que autorldade argui Ele a nossa 
ignorancia, se, posteriormente as tr~s 
fontes reteridas, - Ele supervisou e re
v~u as provas do catalogo de earimbo!! 
portuguese!!, edigao Gomis, em 1953, - e 
nao fez reter~ncia alguma ao carimbo 

do <Lat. 17~? ! ... 

Com que autoridade, senhores, argul 

ele a nossa ignorancia, se, mais posterior
mente ainda, escreveu ou colaborou pro
fundamente no outro eatalogo de car!m· 
bos portugueses, edigao d') <Mercado Fl· 
latelieo~, - e nao fez a mals pequena re
fer~ncia ao earimbo <Lat. 17~? !.. . . 

\.,;omo haviamo!! n6s de eonhecer 0 que 
nao existia, - se Ele pr6prio e!!quecera 0 

que tinha escrito?! 
Certas, certfssimas, apenas as Wtlma3 

palavras do artlgo do Conselhelro Acacio, 
- perdao, do Conselheiro Fragoso: - <C 
temporal. .. 0 mores! ... ~ A. J. de V. C, 
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_ Mas SLtentemos urn pouco na refer~n-
9ia do .divino ao anigQ de Carlos George. 
E leia-se ou:tra vez: cO paragrafo VII des
te escrito intitula-se cCorreio Aereo, 1928) 
e e ilustrado ... ) 

Ora tal artigo, !!ue lemos por amavel 
empres.timo do meIicionado Manuel de 
Coimbra, e dos mais lnfelizes saldos da 
pena do emfnente filatelista, misturandel 
carlmbos comemoratlvos com carimbos 
pubHcitarlos, chamando cmecAnicos ) a es
tes, e, design ada e especialmente, errado 
naquilo que diz ace rca do cLat. 17,,: cum 
frances lembrou-se de voar de Lisboa a 
Marrocos, e ofereceu-se para levar cor
reio ... " Confronte-se com 0 nosso ante
rior artigo sobre este carimbo. Alias, sa
bemos agora que as afirmagoes de Car
los George foram rectificadas em urn livro 
que igualmente nos foi indica do por Ma
nuel de Coimbra, e nao temos tempo de 
consultar: Fernand'Almiro, cAvla!;ao In
ternacional) , 1931, pag. 19. 

Portanto, esta errado 0 artigo de Car
los George, cUado pelo erudito dr. Fra
goso-. 

Mas, pr!ncipalmente, est&. erradfsslmo 
o erudittsslmo dr. Fragoso, ao escrever co 
paragrafo VII deste escrito lntltula-se 
<Correio Aereo, 1928, e e ilustrado ... ) 

Que tristes figuras a cl~ncia de fichei
ro obriga a fazer 0 dr. Fragoso: 0 carim
bo cLat. 17) nao e de 1928, - mas de 
1926! Ele que amende, mals rigorosamen
te: 18 SET. 26. 

10 
Depois da erudigao, 0 sr. dr. Fragoso 

costuma deitar umas gotas de agua ben
ta de generosidade... E entao escreve 
simplesmente isto, que Se l~ e nao se 
acredita: cFoi pena que 0 sr. dr. Vas
concelos Carvalho, entre os muitos f la
teUstas consultados, Se nAo lembrasse de 
ouvlr tambem a minha opiniao, quero di
zer a ceruditissima) lnforma!;Ao· do meu 
ficheiro) . . E no periodo a seguir, 0 mala 
ser8.flcamente possivel : - cFoi 0 dem6-
nlo! :t 

Se foi 0 demonio, este divino dr. Fra
goso meter-se onde ninguem 0 chamou, 
- ja se viu, e ja adiante se vera muito 
melhor . . . 

Por agora, importa salientar a inge
nuidade de ele querer que urn indivfduo 
qUe esta de rela!;oes cortadas com ele, Ihe 
fosse bater a porta, a pedir a sUa opi
niao?!? 

E salientar, alnda, qUe ele propr'o 
proclama, curbi et orbe) , que quem qui
ser eScrever sem dlzer a snelra, tern pri
meiro de 0 consultar, a Ele e ao seu fl-
chelro... , 

- Senao, e 0 demonio!, .. 

II 
Ora nos nao queremos nada com 0 sr. 

dr. Fragoso, nem com 0 seu flche!ro . Nos 
sabiamos ja como toda a sua dolorosa sa
bedorla era felta de f1ehas, trabalhosa
mente arrumadas ao longo de algumas 
dezenas de anos, com certos arquivos do 
Porto 1ntelramente as ordens ... Mas !'los 
nAo possuimos arquivos, nem temos tem
po para consulta-Ios, nem somos nem 
queremos ser erudito, - pols somos ape
nas c3lecclonador de selos e de car mbos 
postais, simplesmente amador, sem ser
mos funcionarlo dos C. T . T ., nem empre
gada ou colaborador de qualquer estabe
lecimento f1latel1co comerclal, e Se multo 
respeitamos os hom ens que sabem mals 
do que. nos, que sao, annal, quase todos, 
- temos urn instlntivo e profundo des
prezo por todos os cientistas de est1lo 
ficheiro, em que a falta de miolos e su
prlda pelas muitas flchas, e pelo muitis
simo cuspo, a mal as colar umas as ou
tras ... 

12 
Temos sincera pena de tudo is to, mas, 

para que 0 .sr. dr. Fragoso flque amar
rado aquilo que escreveu, e para que as 
le·tores fiquem a conhec~-lo intelramen
te, hemos de fazer aqui uma ultima 
transcri!;ao da prosa d'Ele. lil quando S. 
Ex." lamenta que nos nAo 0 tenhamos ... 

. consultado! .. . Comenta Ele: «Demals a 
mals, nem a circunstAnc!a de eu hl1 mUl
to ter de 'xado de falar a pessoa do sr. 
dmtor ... :t . 

Ora falta Ele a verdJ.de! Sem neces
sidade de 1nvocarmos 0 testemunho de 

LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1SlA DEL SBtI-ltnLlEO[RmU-IEMBEBS USTf - USTf DES MEMBBES 

Altera~oes - Reingressos - Hovos 
~ . 

SOCIOS 
PORTUGAL 

263 - Antonio Benedito Gon!;alves - R. 
Anlceto do Rosario, 7-1.° Esq. -
Amadora - (M) T. N. de pref. 60. 
1. 15. 90. 

2040- Ja:me Felix Bertol Av. General 
Rogadas, 175-2.° Esq . .::.... Lisboa -
(P) Po, T. N. U. 60. 1. 93. 

2175- Prof. Dr. JoaquiIh Mario de Mace
do Mendes - Av. Conde de Valbom, 

, n." 18, 5.n _Dt.n - Llsboa - Po, Fr, 
In, It, T. N. U. 60 . 1. 2. 5. 15. 30. 
90. 93. 

2491- Jose Joaqulm Saralva - Av. Joao 
Crisostomo, 44-1.° - Lisboa - (P) 
Po, T . V. U. 60. 3. 93. 

2643- Manuel dos Santos Lousa- Grela, 
Pesseguelro du Vouga - T. C. V, 
N. U . 60. Desportivos. 

2829- Jose Luis Vaz Henriques - Rua 
Coelho da Rocha, 73-2.· Esq. - Lis
boa - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 19. 20 . 24. 30. 90. 93. 

3016- Padre Carlos 'Leonel Pereira dos 
Santos- V1lar-Cadaval - (M) Po, 
Fr, Es, T. C. N. u . 60. 1. 2. 93. 

3017- Dr. Rogerio Antunes Monteiro -
Aven'da de Roma, 43-6.·, Dt.n -
Lisboa - (M) Po, Fr, Es, In, T. C. 
N. U. 60. 1. Vaticano, parses Nor
dleos. 10. 19. 15. 21. 90. 94. 

3024- Luis Gonzaga Fonseca Fernandes 
- Pra!;a Pasteur, 7_4.° Dt." - Lis
boa - (P) Po, T. C. N . U . 60. 1. 

MADEIRA 

3003- Callios Eduardo Guerreiro Santos
Fregues!a de Ponta Delgada- (Ma
deira) - (M) T. C. V. N. U. 60. 
2. 93. 94. 

MOQAMBIQUE 

2366- Antonio Luis Jorge- Caixa Postal 
98 - Nampula - (P) T . N. U . 
60. 1. 2. 94. 

3022- Francisco Marinho Monte da SlIva 
- Av. Antonio Enes, 43 - Caixa 
Postal, 26 - Nampula - (M/ A) 
Po, Fr, In, Es, Responde Po, In, 
T . C. N. c/ goma: Motivos ReJ1gio
sos (eristaos ). Fauna - Flores e 
Desportivos, por mancol1sta. 90. 92. 
Simpl1f1ed 94. 

3022- S1lvestre Sergio Alves - Errego 
(TIe) - Quel1mane - (A) Po, Fr, 
In, T . N. U. 60. 1. 15. temas unl
versa's, mot. rel1glosos, C.F., C.T. 
T., bandeiras, flora, anlmais , que
das de agua, barragens e pontes. 
90. 93 . 94. 

BRASIL 

3010- Guanalr de Mattos - Rua Santa 
Luz1a, 735-4.° andar - Rio de Ja
neiro - Po, In, Es, T . C. V. U. 60.3. 

3018- Walter Barroca - Rua Dr. Rodri
gues de Aquino, 553 - JoAo Pes
soa - Paraiba do Norte - Po, Fr, 
In, T. N. U. 60. 3. 

3019- Arquitecto Carlos Loeb - Prac;a 
Joao Pessoa, 4 - Apartado 41 -
Rio de Janeiro - (M) Po, It, AI, 
T . C. V. N. U. 60. 3. 

ESPANHA 

3006- Ramon-Barallobre-Ruso - 2." Tra
vessia de Hercules 44-1.° - La Co
runa - (M) Es, T. N. U. 60. 90. 

CANADA 

3001- T. W . Turnbull - P . O. Box, 231-
Sarnia. 

INDONESIA 

3088-Johanes Mattew Huang Ta Chen
Djl. Tangkuban Perahu 5 - MI!
lang - East. Java - In, Ho, T. 
N. U. 60. 3. 64. 90. Afa. 
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INGLATERRA 

2170- Franc:sco Jose de Azevedo e Bour
bon - 58, Highfields Drive - Lo~
ghborough (Lic) - (M} Po, Fr, In, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 

ITALIA - ITALIE - ITALY 

2636- Ettore Ercigoj - Via dei Capuano, 
10 - Trieste - (M) It, Es, Fr, AI, 
60. 3. 90. 97. 

30ll- Cesare Omega - casella Postale, 
2459 - Arrivi Roma. 

JAPAO 

3007- Hobbies Exchange Club of Asia
P.O. Box, 628-Central Osaka. 

JUGOSLAVIA 

3021- Pavlov:c M. Velimir - Saobracaj
na Direkcija JAT 6 - Zemun 5-
Aerodrom - T. 60 de 3. 64. Moti
vos sport, flora, fauna, Cruz-Ver
melha. Base 90. 96. mInimo 3.500 
frs. S6 80. Aguarda 1."' envios. 
Responde em 20 dias. 

RUSSIA 

3012- Leonid Rostowzew - Poste Res
tante - Saratow 31 - Fr, In, AI, 

. T. N . 60. 1. 2. 19. 20. 65. Da Sport, 
animais, flores N. e U . da U.R.S.S., 
Bulgaria, 31, Pol6nla 29. Romenia 
DDR. Ch na Base 90/1957. 

POL6NIA 

3009- Skyzypek Plotv - ul. Pomerska 78 
- Kelce - (P) T. 60. 3. 

3020-Jerzy Mqrciniak - Miedziana st. 
. lB/16 - Warszawa 2 - Fl. In, T. 
N. U . 60. 3. 90. 91. 

NuCLEO FILATELICO 
MICAELENSE 

PONTA D£:LGADA- (5. MIGUEL) -AC;ORE5 

Corpos directivos do 

Clube Filatelico de Portugal 
Siio os seguintes os actuais corpos di

rectivos do Clube Filatelico de Portugal, 
cle' tos na ultima Assembleia Geral : 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Eduardo Cohen; Vice
-Pres!dente - Dr. Fernando Baptista da 
Silva; Secretario - Joaquim Feliciano 
Padrel; Secretario - Armando Lima. 

DIREOQAO 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Ma
jc·r Francisco Cardoso Salgado, Tenente 
Coronel Godfroy de Abreu Lima, Dr. An
t6nio de F ,gueiredo, Eng. Ant6nio Manuel 
Pina Serra, Jose Manuel Leite Soares, 
Fernando Jorge de Jesus Silva. 

CONSELHO FISCAL 

Efectivos - Eng. Aurelio Marcos Pe
reira, Brigadeiro Jose da Cunha Lamas, 
Major Jose Julio da Siva. 

Substitutos - Dr. Jose Ferreira Go
mes da Costa, Ant6nio Jose Valente. 

Selos, selinhos & seloes ... 

SELOS ITALIANOS 
FALSOS 

Telegrama emanado de Roma, e dis
tribuldo pela A.N.!. : 

Dois funcionarios da Imprensa Nacio
nal foram deUdos, ontem, sob a acusa
!;iio de terem falslficado selos raros, que 
urn conhec' do fUatelista veJ..ldfa, por al
tos pregos, em varias cidades italianas. 

A Policla pOs-se em campo· quando 
agentes do Mlnlsterio das Finangas, em 
Roma, em Miliio, em Tr:este e em Messi
na, verlflcaram qUe uma quanUdade apre
ciii.vel de selos raros itallanos tinha sido 
posta iI. venda naquelas cidades. 
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Efectivamente, 0 segundo sobrescrito 
compramo-lo, ha cerca de dais anos, ao 
comerciante conimbricense Cunha Vaz, 
numa das suas vindaS' a Lisboa. Cunha 
Vaz trazla consigo dois sobrescritos 
19uais, que urn cUente 0 encarregara de 
vender. Respondemos-lhe que s6 nos inte
ressava urn sobrescrito, por ja possuir
mas outro, que anos antes nos fora of ere
c'do por um comerciante de Lisboa. 

7 
11) entiio que 0 sr. dr. Fragoso despe a 

sua capa de bobo risonho, para vestir n 
de homem serio e erudito. E escreve as
s m, fria e pomposamente, gozando 0 
triunfo da SUa sapiencia: 

cDepols deste final.. .... , e pena que eu 
tenha de escrever secamente (sic) 0 se
gulnte: 

d.· - cPortugal Filatellco), 2.' serie, 
n." 22, Ago./Set. 1931 - ArUgo cCarim
bos especla's de Portugal>, assinado por 
Carlos George. 

o paragrafo VII deste escrlto intitu
la-se cCorreio Aereo, 1928> e e ilustrado 
com a gravurinha hexagonal da tamosa 
cLat. 17>. 

2." - cMercado FilateIico>, 2." serle, 
n." 5, MaL/Jun. 1942 - Artigo cComo se 
deve organizar a colec!OAo de carJmbos 
postais (Regras de MarcoflUa», assina
do por m lm >. (Este cmim>, claro, torna a 
ser Ele). 

3.·- Artur O. de Vasconcelos-cGuia 
do colecclonador de selos postais>. Por
to e Lisboa 1953 . 

Na pag. 243 deste livro, edltado aps
na.s hl'i. 4 &.nos (0 it81ico e d'Ele ... ), prin
cipia 0 capitulo cA marcoflUa postal> a 
nesse capltfllo se mostra em gravura, e 
como exemplo de carimbos portugueses 
de correio aereo, a notavel e tamosa 
cLat. 17> ... >. 

Acaba aqui a transcrl!Oiio do artlgo 
de S. Ex.". E tantas asnelras acabam com 
o seguinte comentario, d'Ele : 

cComo Se ve, carimbo inteiramente 
cdesconhecido de quase todos os marco
f lIstas e filateUstas portugueses> ... que 
nAo estudam nem leem ... > 

8 
Esta transcri!OAo seca das palavras se

camente escritas pelo sequlssimo dr. Fra-

goao, chega para demonstrar, na sequen
cia dos mesmos nu.meros : 
1." - Que 0 artigo de Carlos George, pu

blicado em 1981, ce ilustrado com a 

gravurinha hexagonal da tamosa 

cLat. 17>. 

2." - Que num artlgo de S. Ex.', publi
cado em 19'%, capenas Se faz rete-

renc 'a ao mencionado artigo de Car
los George). 

3." - Que num cGuia> do sr. A. O. de 
V., edltado em 1958, cse mostra em 
gravura, e como exemplo de carlm
bos portugueses de correia aereo, a 
notavel e tamosa cLat. 17> ... ). 

E tanto basta para igualmente de
monstrar que : 

a) - 0 primeiro artigo, 0 de Carlos Geor
ge, insere a gravurinha do carimbo; 
No segundo artlgo, d'Ele, cita-se, 
ccom a respectlva indica!OAo biblio
grafica>, aquele arUgo de Carlos 
Ge()rge; e 0 tercelro limita-se a In
serlr, novamente, a gravurinha ... 

b) - Ora 0 primeiro, de Carlos George, 
ests. totalmente esgotado, e 0 se
gundo e 0 terceiro, respectivamente 
d'Ele e do sr. A. O. de V., tudo quan_ 
to atras val dlto prova iI. saciedade 
que ninguem os leu ... 

c) - E tanto que, nAo obstante tais gra
vurinhas, simples e a-ecas, a maior 
parte dos coleccionadores desconhe
ciam tal carimbo, antes do nosso an
terior artigo; e os 110is eatalogos de 
carimbos portugueses, urn editado em 
Espanha, outro em Portugal, e am
bos nas circunstA.ncias pertinentis
s 'mas, ja saUentadas, pelo que nao 
vale a pena repeti-las, nAo inc1ui
ram 0 referido cLat. 17>; no Museu 
Postal Portugues, desconhece-se to
talmente a existencia de tal carim
bo ; e ja depots de publicado aquele 
n0850 primeiro artigo, urn comer
c'ante fllatelico de Lisboa arrepelou_ 
-se todo, porque, antes dele publica
do-, recortou, em dais ou trl!s sobres
critos que Ihe tinham ida parar a. 
mao, com tals carimbos, que ele 
tambem desconhecia, os respectivos 
selos, que hoje, parcialmente com 
tals carlmbos, se encontram num po
bre album de selos carimbados ... 
(Mas, caro A. C., quem e que 0 man-
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sis <do ml!s de Abril, porem distribuido 
em prIncipio de Junho:.? .. 

A liga<;lio e tao inexistivel, e a inten
<;ao tao vis[vel, - que nem vale a pena 
dizer aqui qual e a inten<;ao. Todos os 
leitores a viram ja, pew que, como diria 
o Anastacio, - <j'en passe:.. 

4 
A meio do segundo perfodo, escreve S. 

Ex." : <0 mencionado artigo ... acrescenta 
que 0 dlto carimbo nao foi <nunca inclui
do DOS caWo&"os de carlmbos portugue
seS», 0 que e verdade:.. 

Este reconhecimento, pelo sr. dr. Fra
goso, chegaria para justificar completa
mente 0 nosso anterior e tao apedrejado 
artigo. 

Porque 0 problema poe-se assim: Ha 
dois catalogos de carimbos portugueses, 
o primeiro editado pelo espanhol Gomis, 
com a nossa modesta colabora<;ao, em 
1953, e com super-visao e revisao de pro
vas pelo sr. dr. Fragoso; e 0 segundo 
editado no Porto, pelo <Mercado Fllo.te
lico:., da autor!a ou pelo menos com a 
grande colabora<;ao do sr. dr. Fragoso. 
N6s escrevemos agora urn arUgo sobre 0 
carlmbo <Lat. 17:. , e dissemo-lo <nunca in_ 
cluido nos cataIogos de carlmbos portu
gueses:.. 0 sr. dr. Fragoso, ja se vI! e me
Ihor se vera com que custo, reconhece: <0 
que e verdade:.. 

5 
Com 0 seu tao conhecido estilo humo

rfstico, fala Ele do nosso descobrlmento 
do <Lat. 17:.. Ora n6s nao descobr:mos, 
nem d 'ssemos que descobrlmos. N6s, pos
suindo dois sobrescrltos com tal carimbo, 
e depois de ouvidos quatro ou cinco gran
des coleccionadores, cujos nomes, por 
motivos 6bvios, se nao publicam, os 
quals nos responderam nao 0 conhece
rem, - limitamo-nos a tornar publico 0 
que sabiamos, ti!.o somente com a finali
dade de que os colecc!onadores de marcas 
do correio tomassem conhecimento de 
uma tao ignorada, e que, dema1s a mals, 
n8.o flgurava em nenhum dos dois cata
logos de carlmbos portugueses. 

N6s nao descobrimos. Mas ja qUe tao 
maldosamente se pretende 0 contrario, 
n6s, que somos menos valdoso do que nos 

plntam, e multfssimo menos do que al
guns daqueles que nos plntam, - acres
centamos agora aqui esta prova irrefll
tavel: 

Porque pretendiamos qUe fosse publi
cado, no <Boletim do Clube Filatelico de 
Portugab, urn artlgo sobre car1mbo tao 
raro e desconhecido como 0 <Lat. 17:. , 
n6s, director do Boletim, e que ha anos 
possuimos dois exemplares de tal carlm
bo, nao escrevemos nem quisemos escre
ver 0 artigo que pretendiamos ver publi
cado, mas, multo pelo contr8.rio, sabendo 
que 0 co.leccionador sr. Manuel de Coim
bra tam bern possuia urn sobrescrlto se
melhante, pedlmos-Ibe que escreVe8se I"Je 
o artl&,o, ao que prontamente aCl1deu. 

Col sa de urn ml!s depois, rogamos 
aquele nosso prezado amigo toda a ur
gl!ncia para 0 artlgo soUcitado, receben
do entao a resposta de que, entretanto, 
identico artigo Ihe tinha sido pedido pela 
revista do <Mercado Filatellco:. , cujo di
rector ja ha coisa de urn ano Ihe t1nha 
falado no assunto ... 

Surpreendldos com tal resposta, apres
sarno-nos a escrever n6s 0 arUgo, com os 
elementos de qUe dlspunhamos. Pois se 
ele era desconhecldo de alguns dos malo
res coleccionadores portugueses?!... Pois 
se ele nem sequer estava incluido em ne
nhum dos dois cataUogos de carlmbos 
portugueses7 ! ... 

6 
E falando do que Ele chama nosso 

dnteressante descobrimento:., 0 sr. dr. 
Fragoso, carregando naquela pretensa 
Ironia, que torna tao deliciosos alguns 
dos seus escrltos eruditos e bafientos, 
diz que desco.brlmento <feito aUas com a 
valiosa ajuda do <dinll.mlco:. secretario 
geral ,0 qual (parece impossivel, em pro
sa tao castlgada, como costuma ser a 
sua ... ), perspicaz gageiro sempre alerta 
no seu alto cesto da gavea, consegulu 10-
brlgar 0 dlto car1mbo ... :.. 

Nao. vale a pena demonstrar que Ele 
nao soube ou nAo quls ler a referl!ncia 
que fizemos a colaborac;i!.o que gentil
mente nos prestou 0, efectlvamente dl
nll.mico, e distinto, secretario geral do 
Clube FlIatelico de Portugal, nosso ami
go. Dias Ferreira. 

Mas vale a pena esclarecer que este 
nao podia descobrlr os carlmbos que n6s, 
como val dito, possulmos ha muitos anos. 

NOVIDADES 
MOQAMBIQUE 

Para comemorar 0 cinquentenario da 
Cidade ila Beira, mandou 0 Ministerio do 
Ultramar emitir e pllr em circulac:;ao, na 

provincia de Mo<;amb!que, 300.000 selas 
postals da taxa de 2$50, tendo como mo
tivo, o porto daquela Cidade. 

Estes selos foram impressos na Lito
grafla Nacional, do Porto, nas cores ama
relo, vermelho" preto, azul, verde e ver
melho escuro, com as dimensoes de 
35x25,2 mm. 

o desenho dos referldos selos foi exe
cutado pelo artista Jose de Moura. 

o 1." dia de c'rculac:;i!.o fol em 15 de 
Agosto de 1957. 

ANGOLA 

Selo de Assistencia 
De 15 a 27 de Abril, incluindo aqueles 

dois dias, foi obrigat6rla a aposic:;ao do 
selo de assistl!ncia, em todos Os volumes 
que transitaram pelos CTT, eXpedidos pa
ra dentro da Provincia. 

As taxas de assistl!ncia que agora vi
goram sao as seguintes: 

Impressos e amostras, $30; Cartas, 
BUhetes postals, Manuseritos, Fonopos
tals, Pacotes postais, Valores declarados, 
Embolsos, Cobranc:;as, Vales de Correlo e 
Requisi<;oes de Servic;os, $50; Livros, Bro
churas, Fasciculos, Papl!is de musica e 
Cartas geogrMicas, $10; Encomendas 
Postals (volume), $50; Telegramas, $50; 
Telegramas c/ Resp. paga, 1$00. 

SAo isentos os jomals, revistas e publ!
cac:;oes perl6d1cas, quando expedidos pelas 
redacc:;oes respectivas. 

FILATELICAS 
ESTADO DA INDIA 

Foi posta a circular uma nova serie 
de 8 selos, no Estado da India. 

Estes selos, que tl!m como motivo 0 

mapa do distrlto de Damao (Damao, Da
dra e Nagar Aveli) , foram confecciona
dos na Casa da Moeda, nas dlmensoes de 

35,1x26 mm, c u j 0 quantitativo de 
10.000.000 ~ distribuldo pelas seguintes 
taxas, impressas nas cores que vdo t am
bern designadas: 

3.500.000 da taxa de 3 rels - cinzento, 
laranja, vermelho, azul, azul claro, ama
rela, sepia e preto; 

2.500.000 da taxa de 6 reis - verde
-acinzentado, amarelo claro, vermelho, 
azul, azul claro, amarelo, sepia e preto; 

1.200.000 da taxa de 3 tangas - rosa
-velho, cinzento, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sepia e preto; 

1.000.000 da taxa de 6 tangas - azul 
turquesa, vermelho, azul, azul claro, ama
relo, sep.a e preto; 

1.000.000 da taxa de 11 tangas - azei
tona, lilas, vermelho, azul, azul claro, 
amarelo, sepia e preto; 

300.000 da taxa de 2 rupias - roxo, 
cinzento claro, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sepia e preto; 

300.000 da taxa de 3 rupias - terra 
de sena, rosa, vermelho, azul, azul claro, 
amarelo, sep!a e preto; 

200.000 da taxa de 5 rupias - bor
deus, lilas claro, vermelho, azul, azul cla
ro, amarelo, sep'a e preto. 

......................................................... 
NuCLEO FILATELICO DE 

ANGRA DO HEROISMO 
ANGRA no HEROISMO AQORES 
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Novidades' filatelicas 
AUSTRIA 

o destinatario de encomendas (con
tendo selos) destinados a Austria, s6 po
dera levanta-Ias mediante llcenga de im
portagao passada pelas autoridades aus
trfacas, se 0 valor dos conteiidos exceder 
100 shillings. Nao 0 excedendo, e dlspen
sada aquela formalidade . 

BULGARIA 
c:Raznolsnos:. e a iinica entldade por 

intermedio da qual este Pais importa se
los de franquia. 

CHECOSLOV AQUIA 
A importagllo e a exporta!lao de selos 

postais e artlgos de filatelia, sao da com
petlincia exclusiva do Estado checoslo
vaco, e efectuadas pela sociedade Orb:s, 
de Praga. A pr6pria permuta reciproca de 
selos e outras pe!las fila tell cas, entre par
tlculares, s6 se pode fazer por intermed!o 
daquela sociedade. Por este motlvo, as 
cartas do estrangeiro, contendo selos uu 
quaisquer pegas filatelicag em regime de 
permuta com coleccilonadores checoslo
vacos, devem ser incluidas num segundo 
sobrescr.to endere!lado a c:Evidenchi Kan
celar Orbis - Echange rec'proque 
Praha 026:. . Os selos e outras pegas f ila
telicas, na importa!lao ou na exporta!lao, 
nao podem -exceder 0 valor de 500 coroas 
checoslovacas, nem 0 p~so de 20 gramas. 

CHINA 
Os endere!los das correspond!!ncias 

destinadas as provfncias compreendldas 
na c:Mandchoukuo, quando da ocupagao 
japonesa, nao podem apresentar esta 
mesma designagao - Mandchoukuo. A 
Admin'stragao chines a devolvera a ori
gem as correspond!!ncias onde tal desi
gnaQao se lela. 

REPOBLICA FEDERAL ALEMA 

e os sectores ocidentais de Berlim 
As estagaes alemas trocam por selos 

os cupoes-resposta, mas nao os vendem 
para serem remetldos a outros palses. 

LEGISLA<.;XO 
Ministerio das Comunica~oes 

A. G. dos C. T . T . 

Manda: 

PORTARIA N." 16.854 

19 de Julho de 1957 

a) Que sejam r (Jtlrados de clrculaQiio 
os valores postais das seguintes emissoes 
e taxas: 

Selos «Caravela», de ~05 ~10 $15 $20 
$30 $35 $50 $80 1$00 1$20 1$50 1$75 
1$80 2$00 2$30 2$50 3$50 4$00 5$00 6$00 
7$50 10$00 15$00 20$00 e 50$00. 

Selos " Mlnisterio de Fazenda:. 1$00 e 
1$50. 

Selos c:Campanha de Educagao Popu
lar:. , de $50 e 1$00. 

Selos c:Coleg·o Mllitan , de 1$00 e 3$50. 
Selos c:Cidade de S. Paulo>, de 1$00 

2$30 3$50 e 5$00. 
b) Que QS selos indicados na presen

te portaria deixem de tel' valida de a par
tir de 1 de Novembro do corrente ano; 

c) Que os me3mos selos possam ser 
trocados pOl' outros em circulagao, nas es
ta!loes do correio, t elegrafo e t elefone de 
Terreiro do Pa!lo, em Lisboa, e de Bata
lha, no, Porto, ou nas tesourarias da Fa
zenda Piibe ca das outras local ' dades, ate 
ao dla 1 de Maio de 1958, inclusive; 

d) QUe continuem em vigor as fran
qu!as c:CaraveIa> apostas pOl' impressao 
nos seguintes bilhetes-postais: 

B.P. de $50, BPRP de 50 + 50 e B.P. 
Int.al de 1$00, em clrculaQao ao abr:go 
da portar:a n." 12641, de 18 de Novem
bro de 1948; 

BP c:Fatima:. , Idem, Idem, n.· 13.159, 
de 10 de Maio de 1950; 

CP c:Fat'ma>, idem, idem, n ." 13.967, 
de 13 de Maio de 1952; 

BPI, series C e G., idem, idem, n:" 
14.428 e 14.429, de 20 de Junho de 1955. 

clus€ Int€Rn~C10n~1 
ALHAMBRA 

Novo ,rep res entente per. Portuge' 
LUIS MANUEL 8ARATA NEVES 

Estrada de Benfles, 263·B 
LISBOA N. 

" 
1 

No niimero anterior, a abrir 0 artigo 
c:Duas n6tulas sobre ds carimbos do c:DO 
X>, escrevemos 0 seguinte, que aqui r e
produzimos, para completa inteUgi!nc:a 
do presente artigo, e, prlncipalmente, 
po-rque, a pedido de alguns queridos ami
gos, vamos reunir em folheto 0 primeiro 
art igo e este de hoje, dedicados ao carIm
bo <Lat. 17> : 

c:Publicamos, no iiltimo niimero desta 
revista, a reprodu!lao de um dos do Is so
brescritos que possuimos, com 0, ate en
tao ignorado, carimbo. do <Lat. 17>, nao 
incluido em nenhum dos dois catalogos de 
carimbos portugueses, 0 espanhol, edigao 
Gomls, e 0 portugues>. 

c:Tal reprodu!lao e 0 artigo respectiv~ 
t iveram, alem do ma,is, 0 merito de tra
zer ate n6s tres prezados cons6cios, os 
srs. tenente Jose Estevao Pereira Reis, 
Manuel de Colmbra e Artur da Silva Ca
lado, que nos mostraram possuIr, em 
suas colecgoes, sobrescr,tos com iguais 
carimbos, 0- que, pOl' multo que custe a 
certos garotos da filatelia, nao e mera 
vaidade de quem quer mostrar aquilo de 
born que possui - e ja seria merit6r10 ! 
- mas, multo mals do que Isso, tem 0 
Interesse de dar a conhecer peQas desco
nhecidas, ou quase, de apontar onde e que 
elas se enco-ntram, e de sernr para ava
liar a quantidade existente, em ordem a 
calcular-se 0 seu valor filatelico (neste 
caso marc6filo) e econ6mico>. 

<Porque ass'm e, sem rece!o de que os 
garotos nos acusenn de generosamente os 
termos levado a nossa casa, e sentado· a 
nassa mesa, para fraternalmente lhes 
darmos de comer e de beber, e de que, no 
intervalo, lhes tenhamos mostrado peQas 
que eles entao viram maravilhados, e 
agora, aos primarios da filatelia, tanta 
inveja lhes fazem, - ca continuamos e 
continuaremos nesta pOlitica de nao afel'
rolhar alguma coisa de melhor ou mais 
interessante que possuamos, mas de, 
muito pelo contrarlo, 0 darmos a conhe-

a maig 

17 » 

Pe/o 

DR. A J. DE V ASCONCHOS 
CARVALHO 

cer a todos os colecclonadores, com as 
vantagens resumidamente apontadas, E' 

outra::. q,le sao 6bvlas:. . 

2 
Posterlormente, no n." 97 da revista

-6rgao do <Mercado Filatelico:. , do Por
to, 0 sr. dr. Fragoso escreveu urn infel!
cissimo artlgo· de duas paginas, total
mente em resposta, e venenoso comenta
rio ao nosso referido primeiro artigo 50-
bre 0 <Lat. 17:. . 

o sr. dr. Fragoso nao nos merece 
qualquer resposta. Niio the temos res
pondido as constantes Impertini!ncias, 
nem tenc.onamos responder-Ihe de futu
r~. Se quiser, que nos deixe, - mas, se 
nao qu ser, que nao delxe, ja que se ale 
nos nu) faz sombra alguma, com ~le tam
bem nao perdemos um minuto sequel'. 

Ha, porem, os leitores, os filatelistas 
e os marcofilistas que leram 0 artigo da
quele senhor, e acreditaram piamente nos 
seus raciocinios e nas suas afirma!;oes. 

Para tals leitores de boa fe, Importa 
fazer aqui m eia diizia de comentarios ao 
artigo do sr. dr. F'ragoso·. :m 0 que passa
mos a fazel', 0 mais objecLiva e resumi
damente possive!. 

3 
Come!)a assim 0 artigo do sr. dr. Fra

goso: c:No iiltimo niimero do «Boletlm 
do Club.e FilateUco de POIl'tugal» (do mes 
de Abril, porem distribuldo em prlnciplo 
de Junho) publicou-se ... :. . 

Que ligaQao ou interesse tem, para 0 

assunto do carimbo <Lat. 17:. , 0 parente-



EXPOSIQXO FILATELICA 

DA BEIRA 

Na cidade da Beira, Moc;ambique, 
inaugurou-se, no passado dia 15 de Agos
to, uma vaUosa Exposlc;ao Filatelica, 0 1'

gan'zada, com a cOlabo·rac;ao da <Secc;ao 
Fllatelica do Grupo Dramatico Actor 
Eduardo Brazao:. , por uma comissao da 
presidencia do nosso prezado cons6cio e 
amigo Artur Leotte Ramos, 

A inaugurac;ao· foi pres!dida pelo Pre
s 'dente da camara Municipal da Beira, 
sr. coman dante Soares PerdlgaQ, a quem 
a menina Maria Filomena Guedes Salga
do entregou a tesoura com que aquele 
cortou a fita simb611ca. 

Assistiram quase todas as entidades 
oficia' s, convidados de honra da cidade e 
suas comitivas, etc., etc. 

Depo's de algumas palavras proferidas 

pelo sr . Artur Leotte Ramos, alusivas ao 
valor da exposic;ao, e de agradecimento 
Us entidades presentes, foram percorridas 
as varias salas da <Casa do Algarva:. , 
e adm,rado 0 materiai filatelico exposto, 
entre 0 qual avultava: 

Do sr . dr. Vasconcelos Carvaiho, pre
sldente do Clube Filatelico de Portugal: 
Companhla de Moc;ambique, somente se
los novos, em folhas, meias folhas e blo
cos, com erros, variedades, faisos, etc. 

Do sr . Artur Leotte Ramos: selos de 
Portugal e estrangeiro, sobrescrlto-s de 
1." dia, postais maximos e colecc;oes te
maticas. 

Do sr . Luis Fernandes : uma colec¢o 
temat:ca dos caminhos de ferro . 

Jose Carlos do Espirito Santo, as pri
meiras emissoes de Portugal, erros e va
riedades da Companhia de Moc;ambique, 
e correio aereo. 

Mario Firme: Companhias de Moc;am
bique e do Nyassa, completas . 

(Continua na p6.gina 8) 

Durante a inaugura<iao: A Esposa e 0 Mayor de Bulawayo, 0 deputado eng. Jorge Pereira Jardim, 
Artur Leotte Ramos e 0 presidente da Camara Municipal da Beirll. 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevern-nos varios coleccionadores 
que pretendem relacionar-se com colec
eionadores portugueses, entre eles: 

GRALIKOWSKI MIECZYSLAW - P . 
O. Box, 212 - Krak6w - Pol6nia. 

J. WALTERS - 43, Coates Avenue
New Parks - Leicester - Inglaterra. 

ALBERTO ESTEBAN - Av. Pav6n 
4699 - Lanus - Argentina. 

ZDENEK PECH - Bulharska 29 -
Praha - Checoslovaquia. 

EDUARDO PILLEUX - Casilla 2799 
- Santiago - Chile. 

PlBRO. JUAN B. CRESTA - Belgra
no 123 - Parana. (Pcia. Entre R ios) -
Argentina. 

M. MEILLASAN - 159 Avenue des 
Freres - Lum!ere - Lyon - Franc;a. 

AMANDA LATORRE G . - Carrera 
24 2-33 - Bogota D.E. - Colombia. 

MADEMOISELLE NOREAU MADA 
- Hegedes - Danseuse - Varoshaz utca 
18 - Budapestc - Hungria. 

Estes enderec;os sao indicados sem 
compromisso nem responsabilidade da 
nossa parte. 

Thess addresses are given withouth 
eng'agement nor responsability our part. 

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

FILATELIA 

CAMPANHA PRO JUVENTUDE 
o selo, esse pedac;o de papel que trans

poe, ind;ferente, todas os fronteiras, 
acompanhando boas e mas not!c;as, e, 
nao apenas urn valor econ6mico, mas, ho
je, urn precios.l elemento de propaganda, 
e de extraordinario valor educativ~. 

Os maiores vultos do mundo, os gran
des monumentos, as melhores obras de 
arte, a flora e a fauna mundiais, as ban
deiras, 0 artesanato, as obras publicas, 
eu sei la que mais! -- i.udo esta transpor
tadJ para os selos, por desenhadores, pin
to res e gravadores exim;os, e tUdo vai 
ficando na mem6ria visual e espiritual 
daqueles que Be dedicam a colecciona-Ios. 

Era, pois, interessante, que se levasse 
a juventude a, com inteUgencia e expli
cac;oes, Interessar-se pelas colecc;oes de 
selos, que Ihe levariam conhecimentos, ~ 
seri8Jll urn pecuUo com que de futuro 
contariam, e para muitos, ate, urn ganha
-pao com independencia, sern sujeic;ao a 
pat roes, ou para existir <8. latere:. dos 
seus empregos. 

No n0850 meio, sao ainda poucos os 
coleccionado,res, e os que existem sao 
quasi todos do sexo mascuUno - nao co
nhecemos, em trinta e tantos anos de f!la
tella, uma Coleccionadora com C grande, 
e a f latelia e de primordial interesse para 
o sexo femin:no, po is sao as raparigas 
aquelas que mais podem beneficiar do 
coleccionismo, quer entre tendo as horas 
de 6cio, quer amealhando para 0 seu do
te e braga!. 

Fac;amos, pois, uma campanha pr6 fl
latel a da juventude feminina e masculi
na do nosso pais, e, no futuro, todos Ihe .. __________________ .reconheceremos 0 merecimento. 

Jorge de Melo Vieira 
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LIS BOA 

CATALOGOS S: Ferreira e E. 
Santos 1958 (Aso pre~ dos 

edltores) ,~ 

SELOS E TODO 0 MATERIAL 
FILATlfILICO 

YVERT 1958 (8 volumes) 250$00 
Portes e reglsto GRATIS 

Coimbra Filatelica 
Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334 

COIMBRA - PORTUGAL 



ANDNCIOS 
Victor M. Pinto - Arganil - Portu

gal - Troco selos de Portugal e Ultra
mar por selos de Espanha, Fran!<a, Ame
rica' ItAlia e muito especialmente da 
Hun'gria, M6naco e Col6nias Britanicas. 
Respondo sempre. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.° Dia; MB.x1mos e Inteiros. Pre!<ario a 
pedido. 

Desire Echanges serieux de timbres, 
envoyer votre manco llste complete, 
catalogue Yvert, ou timbre pour timbre, 
neufs ou obllteres, ou par lots base cote, 
Correspondance en Fran!<ais, Espagnol, 
Anglais (toujours valable) . Leon Moyar 
- rUe de la Calandre, 11 - Gand - Hel
gique. 

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

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

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255, 
Le.x5es - Compra e troca. Veode com 
grandes descootos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Ofere!<o ser;es tematicas: sports, etc., 
comemorativos, avia!<ao, aerogram as Zep
pelins, de todos os paIses. Desejo series 
novas desde 1948, assim como novIdades 
do Ultramar Portugues. Resposta ime
diata aDs envios de Fr. 10.000 Yvert, ou 
equlvalente. HENDRIKS - 86, Rue Bir
mingham - Bruxelles. Belgique. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P.' Na!<a.o 10$, 20$, D . Dinis 10$, 20$, 
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. R .o 
de Janeiro, 24-1.0-Dt.0- Lisboa- (Portes 
registados extra). 

A.B.!. - "Crnica publlca!<ao filatelica 
em lingua espanhola e alema, na ,Alema
nha. Oferece por ano 6 boletins informa
Uvos, e 2 antincios gratis, ate 20 pala
vras. Cota anual 20$00. Agente em Por-

ECONoMICOS 
tugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida 
da Liberdade, 204-2.0-Esq. - Lisboa. 

I w11 Exchange all world stamps of 
Sports, air maill and Flowers. Send me 
100/ 200 of y our Country i give you 100/ 
/~OO of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Aguiar-
C. P. 2685-C--Luanda - Angola - A .O.P . 

M. Jesus Agreda - !. La Catolica 14-
-1.° de San Sebast .an - Espanha - Ro
ga que se obstenham de escrever-Ihe. 

I 

Ernani Dias Costa, Cx. Postal 75 -
Araguarl. Triangulo. Brasil. Am. do Sui 
por Portugal e Pro Ultr. Selos novos ou 
usados, Yvert 1956 ou selo contra selo, 
1/ 3 de cada. 

j 

FILATELIA MOTIVOS - Troca se
ries completas, novas, base Yvert - A. 
Guerra - Moral 7 GALDAR - CA
NARY ISLANDS. 

Desejo trocar, com qualquer pais, se
los do Brasil, de preferencia usados, co
muns e comemorativos, na base de um 
por um, repeUdos ate cinco. Pronta res
pesta. Jalme Alme·da- Av. Gett1lio Var
gas, 196 - Colatina - Espirito Santo -
BRASIL. 

Classificador de bolso e caderno para 
100 selos. Remeto contra 0 envio de 2$50 
em selos. Apartado, 495 - LISBOA. 

Deseo cange de sellos com Portugal y 
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir. 
Tambien sellos universales diferentes, por 
catalogo Yvert corriente, y pieza por pie
za. Socio Club F.lateI,co de Portugal, 
2626. 

Troco series completas do Ultramar 
Portugulls, por col6nias espanholas, e 
moedas de prata de Portugal por Espa
nha. Dou referencias. Saturnino P erez 
Gonzalez - Espana 14 - Conil '(Cadiz) 
- Espanha. 

Troco por qualquer pais, selos do Bra
sil. Novos ou usados, base Yvert, 57 ou 
58, ou um por um, repetldos ate cinco. 
Remessa mInima 1.000 frs. Resposta ime
data. Paulo A. Schmitt - P. O. Box, 136 
- Itajai - Santa Catarina - Brasil. 
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Duas palavras~ 
e de uma vez para sempre 

Este Boletim e orga.o do Clube Fila
tellco de POO1tUgal. 

Se fosse revist&i de um individuo, ou 
de um grupo de iodividuos, podta perm!
tir-se descer a ataques pessoais. 

Se fosse orgao de um estabelecimeoto 
camercial, podia permitir-se descer a cam
panhas teodeotes a exclusiva defes&. dos 
seus interesses. 

Mas- toda a geote sabe que ele e aqui-
10 que sempre foi: orgiW do Clube FJ.la.
\ellco de Portugal. Ou seja., orgao de um 
clube de amadores, somente para ama
dores. 

Pelo- que este Boletim se tem mantido, 
e manter&. inte1ramente, alheio a invejas, 
a 6dlos e a. interesses meequinhos! 

Podem atacar-IIIDs a vootade. N6s tam
bem sabemos defendermo-oos, do mesmo 
modo que igualmente sabemos ata.car,
e ate com n. vantagem de oao darmos 
pontapes na verdade ..• 

Mas, pelo menos ate ver, este Boletim 
conservar-se-a alhe!o aDS 6dlos, &oS ata
ques e as porearias ... 

Poldem fazer campanhas contra n6s. 
Podem fazer campanhas mesmo com 
aqueles, mals iogenuos, que Se oao aper
cebem das verdadelras finaJldades... Po
dem fazer-nos as am~ mals atrevidas 
ou mals disparatadas ... Podem tentar di
minulr as receitas- do Clube e deste Bo
letim... Mas 0 Clube engrandecer-se-a ca
da vez ms.'s, e este Boletim 08.0 s6 oao 
morrer&., como ate the sueeder&. aqullo n. 
que os seus leltores estilo acostumados: 
mclhorara. de BUrnero para oUrnero! 

Aos oossos soo·os, &os oossos leltDres, 
aos 00880s anunciantes: Obrlgados pela 
vossa amizade e pela vossa coofian98.! 
E, com a siocerldade de sempre: Ajudem
-nos, - que n6s vo .. ajudaremoS'! 

Avante pelDs filatel1stas portugueses! 
A vante pela fUater a portuguesa! 
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U. S. A. - Manuel L. Gouveia - L iberty 
Avenue, 112-108 - Richmond Hill -
New York. 
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