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MADEIRA - FUnchai - M. M. Louren~o 
de Gcuveia - Rua das Dificuldades, 
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S. TOM:m - Henrique Vidal de L. A . Cor
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Road. 

U. S. A. - Manuel L . Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca-
1!f6rnia. 
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A I EXPOSICAO FILATELICA NA UNIAO 
~DE GREMIOS DE LOJISTAS DE LISBOA 
CONSTITUIU UM NOTABILiSSIMO 1tXITO 

Constituiu, sob muitos aspectos, urn 
grandloso ~xito, a cI ExposilOlio FUat61ica 
na. Unllio de Gremios de Lojistas de Lis
,008.>, realizada por este importante orga
nlarno econ6mico, com a intima. e vallosa 
colaOOralOlio do Clube Flla.t61ico de Por
tugal. 

A direc!<lio daquela Unilio, desde a pri
meira hall'a, pOs todo 0 entusiasmo e tooo 
o carinho na realiza.!<Iio de too feliz inl
ciatlva. 0 seu prestiglO6O preslc;1ente, sr. 
Virgilio da Fonseca, a directo), sr. Ant6-
nloC8.rvalho Marques, grande fllatellsta., 

o seu distinto secretario--geral, sr. dr. San. 
tos Matos, funcion~rio superior da Ernis· 
'sora Nac1onal, e tooos os chefes de sec
!<oos e dema.1s funcion~rios, fGram de 
grande actlvidade e de dedica!<lio, para 
que a exposilOiio resultasse brilhante, e 
absolutamente a altura das duas entida
des organizadoras. 

A INAUGURAQAO DA EXPOSIQAO 

A lnaugura!<10 efectuou-se no dia. 24 
de Malo, depois de os infuneros convida
dos Se reun:lrem nos dois saIOes nobres, 

Um IIspecto gerlll dll I Exposiljio FilllteliC:1I nil Uniio de Gremlos de Lojistlls de Lisboll 
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um deles rlcamente mobllado e decorado, 
do res-do-chAo da sede da UniAo de Gre
lniOS de Lojistas de Lisboa, iDa Rua cas
tuho, 14. 

Pelas 16 horas, os sra. Virgilio da 
Fonseca e dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, presidentes, respectivamente, da 
Unili()l de Gr~os de Lojistas de Lisboa 
e do Clube F'i1at~Hco de Portugal, sub!
ram ao primeiro andar, e percorreram de
moradamente os dois saloes, cujas pare
des se encontnwam completamente cober
tas com quadros de seioe, os mesmos que 
os C.T.T. usaram na Exposi!;lio Filat~lica 
Intemacional de LLsboa, em 1953. 

No salAo da qasse de Honra, a dois 
cantos, as bandeiras nacional e de Lisboa. 

Nos dois saloes, como na larga escada
ria de acesso, e nos corredores, muitas 
dezenas de vasos com verdura. Em gran
des jarras, aos cantos, e sobre mesas e 
outros m6ve1s, manchas vermelhas e 
brancas de grandes molhos de belIsslmos 
gladiulos. 

Entre multos outros, que nos nAo ocor
rem agora, estavam presentes os srs. dr. 
Santos Matos, secretArlo-geral da Uniiio, 
Ant6nlo Carvalho Marques, membro da 
respectlva Direc~o, tenente-<:oronel Go
defroy de Abreu Lima, tentente-coronel 
Francisco cardoso Salgado, dr. Ant6nio 

d'Almeida Figueiredo, dr. Joo-ge de Melo 
Vieira, eng. Monteiro de Almeida e dr. 
M:axim.la.no de- Sousa. .Lemos, directores do 
Clube Fllat~Uco de Portugal, e multos fl
latelistas e comerciantes de selos, como 
os srs. Henrlque Mantero, eng. Ant6nio 
dos Santos Furtado, Alfredo Schick, etc., 
etc. 

OS EXPOSITORES DA CLASSE 
DE HONRA 

Cinco expos1tores enchlam 0 salAo da 
Classe de .Honra: Eduardo Cohen, dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, Jo~ Hlp611to, 

- J0s6 Gonzalez Garcia e eng. Ant6nio dos 
Santos Furtado. Sigamos a sua ordem 

·n~rlca: 
Eduardo Cohen: ~s quadros com 

uma emisslio romena de 1919, profunda
mente estudada. Folhas inteiras e gran
des ,blocos com selos novas, varledades de 
papeis e nuances, faltas de denteado, er
ras, etc., etc., n1,lm bnpress!onante con
junto, dIf1cll de ultmpassar, seja em que 
·pais, e qualquer qUe seja a emisslio. 

Dr. A. J. de VaBCOncelos Carvalho: 
Tttls quadros com a formosa colec!;Ao 
completa de Israel, meilos dois selos, sO
mente novoa, quase to-dos com bandeleteso, 
d tlte-bt!ches>, quadra:s, eITOS, ~tc., etc, 
J~ IDp611to: Trt!s quadros com uma 

Outro interessente especto de exposic;io 
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Os srs. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho e 

Ant6nio Carvalho Marques, em frente da par-
ticiPIl'iiio deste ultimo 

selec!<ll.o de selos classicos de Portugal, 
e outra de uma colec!<Bo completa da Bel
gica. Provas. e ensaios da BeIgica, algu
mas de grande beleza e rarldade. Selo\9 
da Belgica e da Alemanha, com bandele
tel! comerciais. 

Jose Gonzal6IL Ga.rcla: Tr~ quadros 
com urn extraordinario e esplendoroso 
conjunto do Santo Ant6nlo, de M~bi
que, em folhas intelras e grandes blocos, 
grandes desloca!<oes das sobrecargas, so
brecargas duplas, invertidas, etc. 

Eng. AntOnio dos Santos Furtado: 
DOls quadros com os lindos postais maxi
mos deste conhecido expositor da espe
cialidade, apenas sobre fetras e exposi
!<oes comerciaLs da Alemanha e da RUssia. 

OS EXPOSITORES DAS CLASSES 
COMPETITIV AS 

Tambem pela ordem do cat8.logo, e 

D.ois dos quadros da grande pllrticiplI'iiio do 
sr, Ed.ulI'rdo Cohen 

muito em resumo: 
AntOnio Carvalho Marques: Vatlcano, 

completa. Selos cl8..ssicos de Portugal, em 
grandes blooos e tiras, novos e usados, 
e sobre canas ou sobrescritos. 

Ant6nlo Cruz Bemardo: Regular se
lec!<ll.o de sobrescrltos de Portugal e 
Brasil. 

AntOnio Ferreira Rodrigues: Sel~ll.o 
de uma colec!<!l.o completa da Alemanha, 
novoa. Selos e blocos. 

AUgusto Molder: Grande conjunto de 
selos com carimbos somente vermelhos, 
alguns muito raros, e alguns sobre bons 
selos do Brasil, America do Norte e 
FraD!;a. 

Bastos & Oampos, Lel.": Urn quadro 
com selec!<ll.o de folbas inteiras de selos. 

Dr. Cecflio Fernand6IL: Outro belo con
junto, D. Carlos da 1." e da 2.- emlssiio" e 
D. Manuel, selos e provas, algumas ex
traordinariamente raras. Particlpa!<l!.o 
muito -bem estudada e apresentada. 

Domingos. Sacramento: Bonito conjun-' 
to das Na!<oes Unldas. 

Hemanl VIegas: Carimbos austriacoo, 
excelente estudo, completado COillL a re
produlllLo perfeita dos mals raros ca
-rlmbos da Austria. 

Luis Manuel Barata Neves: Sobrescri
tos de V dla e postals maxImos. 

D. Marla. Rita AfODSO: Temat1ca das 
flores e dos anImais. 

Manuel Baltazar: Boa colec!<Bo de Por_ 
tugal, ·bem apresentada, embo<ra com as 
folhas demasiadamente sobrecarregadas. 

Capltil.o Sid6nlo Paes: Grande partici
pallll.o de provas de selos de Portugal, 
llhas Adjacentes e Ultramar, algumas de 
grande raridade. 

Dois quadros do formoso e vlllioso conjunto do 
sr. Jose Hlp61ito . 
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SELOS DE ISRAEL * INICIE HOJE MElSMO UMA BELA 
COLECQAO, A PREQOS INTERESSANTES, QUE AINDA ~ 
TmMPO * VENDEMOS UNIDADES E BLOCOS, NOVOS 

E USADOS, COM BANDELETES, E SOBRESCRITOS 
DE 1.0 DIA 

Enriq~ Benarroch 
VI VENDA MONTEFLOR 

R. Jose Floriru1;Q Telefone 080291 

CAS CAE S - Portugal 

HA MAIS DE 70 ANOS 
POR.TUGAL INTEIRO 

PUN DADA 1M •••• 
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Victor Manuel FreIre de LIs: Bonito 
conjunto da U.P.U., e selec~Ao de pe~ 
do centen6rlo do selo portugu~s. 

OSP~OS 

o Juri da I Exposl~Ao Fllatellca na 
UniAo de Gr6m1os de Lojistas de LLsboa, 
constitufdo pelos srs. dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, Tenente-Ooronel Francis
co Cardoso Salgado, Dr. Ant6n10 dAImei
da Figueiredo, Henrlque Mantero e Eng. 
Ant6nio dos Santos Furtado, concedeu, 
nos termos do respectivo Regulamento, 
publlcado num dos nllmeros anteriores 
deste Boletim, os premios seguintes: 

CLASSE DE HONRA 

Medalhas de Vermen a todos os cinco 
particlpantes, senhores Eduardo Cohen, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Jose 
Hlpollto, Jose Gonzalez Garcia. e EDge
nheiro Ant6n10 dos Santos Furtado. 

CLASSES DE COMPETIQAO 

1.' -Medalha de vermen, Dr. Cecllio 
Fernandes, com especials !fellcita~~ do 
Juri. PraJta., ca.pitAo Sid6nJ1.o Paes. Bron
ze, Manuel Baltazar, com fel1clta~OOs do 
JUri. Bronze, Vitor Manuel Freire de 
Lys, com fellci~6es do Juri pelo con
junto. 

2.' -Medalha de vermeil, Ant6n1o 

Um quadro do belo conjunto do sr. Ant6n'o 
Carvalho Marques 

o juri durante a reuniio, e, de p6, 0 respectivo 
secretllrio, sr. Oliveira Baptiste, funclonllrio su

perior de Uniio de Gr6mios 

Cawalho MSirques, pelo conjunto das 1.
e 2." classes. Prata, Ant6n1o Pereira Ro
drigues. Bronze, Domingos Sacra,mento, 
com fel1cita~oes do Juri. Bronze, D. Maria 
Rita Afonso. Bronze, Baatos &: Campos, 
Ltm1tada. 

3.' - Medalha de vennell, Augusto 
Molder, pelo seu conjunto das 3." e 4." 
classes. Prata, Hernan! Viegas. 

5.' - Medalha de bronze, Ant6nio Cruz 
Bernardo. Bronze, Luis Manuel Barata 
Neves. 

No final da acta respectiva, le-se: 
cO JUri, tambem ·por ·unanimidade, 

Um quadro de notllvel perticiplI~io do sr. 
dr. Cecflio Fernllndez 
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aprovou exarar aqui a sua satlsfagao 
pe10 alto DIvel da qua:se totalldade das 
participa!loes, e tanto no aspecto do valor 
fllatelico, como no da apresenta!l8.o res
pectiva. 0 Juri, flnalmente, aprolVou urna 
sauda!l8.o a Unii!.o de Grem10s de Lo-jistas 
de J-lsboa, quer por ter tornado a lnicia
t1va. desta exposi!l8.0, quer pela intellgente 
largueza e gentUeza COIID que a reallzou, 
em colabora!liio com 0 Clube Fllatellco de 
Portugal, quer ainda pelas aten!lOes con
cedidas a este mesmo JUrI.>. 

A SESSAO SOLENE DE 
ENCERRAMENTO 

No sAbado seguinte, 31, a nolte, reali
zou-se, no pr6prio sali!.o da exposi!liio, 
urna sessi!.o ,solene para encerramento, 
com entrega das medalhas aos premia
dos. 

Dois quadros da partic:ipa'iao do sr. dr. A. J. 
de Vasc:onc:elos Carvalho 

Presldiu 0 sr. Virgilio da Fonseca, 
presI-dente da Unii!.o de Grem10s de Lojis
tag de Lisboa, que tInha a sua direlta e 

A mesa da presidenc:ia da senao de enc:erramento, quando uS!IVa da palavra 0 presidente 
do nosso Clube. 
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a esquerda, respectlvamente, 0 sr. prof. 
doutor Carlos Trinclio, da Federag/io 
POrtuguesa. de Filatelia, e dr. A . .J. de 
Vasconcelos Carvalho, presidente da Di
recgao do Clube Filatellco de Portugal. 

Usou em primeiro lugar da palwvra 0 

sr. dr. Vasconcelos Carvalho, que saudou 
a Uniao de GremIos de Lojistas, na pes-
80a do sell presidente, seu velho e que
rIde> Amigo sr. Virgilio da Fonseca. Exal
tou 0 'brilhantismo excepcional da expo
sic;ao, destacando as pr4lcipais particlpa
g~es, como por exemplo as dos srs . .Jose 
Gonzalez Garcia, .Jose Hip6Uto, dr. Cecll10 
Fernandez, Eduardo Cohen, Augusto Mol
der, capitlio Sid6nlo Pals e Ant6nlo Car
valho Marques. Sallentou algumas das 
caracterlsticas principals da exposi¢<>. E 
terminou por saudar e agradecer a todos 
os presentes. 

. Ap6s a entrega das medalhas a todos 
os premiados, feita alternadamente pelos 
referldos componentes da mesa da presi
d6ncla, ,usou da palavra 0 sr. Virgilio da 
Fonseca, que comeliMdo par saudar 0 
seu Ami,go sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 
e terminando por saudar 0 seu tambem 
Amigo sr. prof. Doutor Carlos Trinclio, 
disse do alto- interesse do colecclona-

EXposicoes Filote.licas 
Internacionois 

INTERPOSTA 1959 
22 a 81 de Malo de 1959 

Comemoratlva dos centenAr10s dos 
primeiros selos de Hamburgo e de Lube
que. cInterposta 59:. - Kaiser WUhrns
trasse, 85 - Hamburgo. 36 - Alemanha. 

SICILIA 59 
Palermo, 16-26 Outubro de 1959 

Elq>osig/io e bolsa filatelica Interna-
cion!lll. Bede da Comisslio 01"g8.l1izadora: 

Piazzale Ungheria 
Palazze Banco di Sicilia - Palermo. 
,Com1ss8.rlo em Por.tugal: Mberto Ar-

mando Pereira - Av. .AmJt6n1o Augusto 
de A:guJIa.r, 18-1.0-Dt.o - Ltsboa. 

UNIPEX 
SO de Malo a 4 de JQDho de 1960 

ComiSsArio para Portugal: H. Man
tero ~ Rua 1.° de Dezembro, 101-3.° -
Llsboa. 

mento de sel08, e dos motivos que tinham 
levado a Uni/io de Gr6mios a efectuar ea
ta tlio interessante e tAo brUhante mani
festagao cultural. Saudou todas as senho
ras presentes, disse uma grac;a a nettnha 
de um do exposltores present illS, - e en
cerrou a sesslio e a expostglio. E ,bern se 
pode d1zer que as encerrou em beleza. 

Encontra-se em pleno funcio
namento a ~gIio Filatel1ca do 
CLUBE ARTE E SPORT, stta na 
Rua Coelho da Rocha, 69 - Pa
vtlh/io n.O 9. As suas reun1~es rea
lizam-se as 4.·.-felras, das 21,30 
as 23,30 horas, com agradAvel 
frequ6ncia, encontrando-se aber
ta a mscriglio a todos os interes
sados. 

SELOS 
Grande «strock» de selos naclo
mUs e estrangelros, a p~s 

espoola1s. 
Serles completas de «(MotivO'S 

DesportiV(8». 
Mater1al tllat6l1co da melhor 

qualldade. 

Pega a Revtsta Filatel1ca, que 
Ihe envlaremos gratuttamente 

Ramalho Guerra, L da 

R. J'oAo daa ~gras, 3-2.·-Dt.· 
(alltiga Rue do Amparo) 

Tele!. 868666 - LISBOA 



ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
EDUARDO COHEN 

Proposto pelo nosso Clube Filat~Uco 
de Portugal, conforme anunch\mos no nu
mero anterior deste Boletim, 0 grande fi
latelista e nossl) querido Amigo sr. Eduar
do Cohen acaba de ser aprovado, em Con
greaso da Federag40 Portuguesa de FIla
tella, para a alta dIstln"a:o da assinatura 
da L1sta dos Filatelistas Ern1nentes, da
quela Federag40. 

Se, da reportagem do refer1do Con
gresso, que adiante publlcamos, nos per
mitimos deatacar t40 justa consa,gragAo, 
~ apenas para dar aqui como reproduzi
das as palavras que, no nosso nu.mero an
terior, dedlcamos a Eduardo Cohen, 
acrescentando-Ihes a nossa mats profunda 
e sincera adm.ira~a:o por quem, sobre ser 
um em1nente fllatelista, ainda ~ um gran
de benem~r!to da filatel1a portuguesa, e, 
ac1ma de tudo, urn verdadeiro cgentle
man>. 

«A COMARCA DE ARGANIL» 
N40 ~ a primeIra vez que 0 jornal cA 

Comarca de Arganil> Be refere ao nosso 
Clube Filat6Uco de Portugal, a este seu 
Boletlm, e a.o sr. Dr. Vasconcelos Car
valho, director deste, e presidente da
quele. 

E sempre em termos t40 amliveis e 
t1io generosos, que n40 podemos deixar de 
agradecer a gentileza de «A Comal'ca de 
Arganil>, Importante trissemanlirlo de 
que ~ dIrector 0 dlstintoo jornalista e nos
so querido Amigo J040 Castanheh:a Nu
nes, a quem curnprimentamos aiectuosa
mente, com sinceros votos pelas prospe
ridades do que ~ jli hoje um dos malores 
jornais portugueses. 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
v~tou recentemente a nossa sede as

soc1ativa, pela vez primeira, 0 grande fi
lateUBta sr. Jo~ Gonzlilez Garcia, Impor
tante Industrial de borracha no norte do 
pais. 

NuCLEO FILATlilLICO DE 
ANGRA DO HEROISMO 

ANGRA DO BEBOISMO ACOBES 

Registando aqui 0 aconteclmento, e 0 
grande prazer que tal vIslta nos deu, n40 
somos 8uficientemente modestos para es
condermos as palavras de aplauso e de 
inc1tamento que Jos~ Gonz8.lez Garcia nos 
dIrigiu. E n40 as escondemos porqUe nos 
pareceram slnceras e justas. Aceitamo
-las. S6 na:o aceitamos as de agradeclmen
to. Porque, com a mesma. slnceridade, afir
mamos que nada t~ que nos agradecer 
os verdadeiros e bona filatel1stas. N6s n40 
estamos aqui para qUe nos agradegam. 
N6s estamos aqui - cre1am -todos! - pa
ra, slncera e entusiil.st1camente, agrade
cermos e presUgiarmos Os filAtelistas ta
dos, e em especial os da cepa honrada e 
dIgna de urn Jo~ Gonz8.lez Garcia! NAo 
pelo hipot~tico presUgio do seu passado, 
ou pela iguaJmente h1pot~tica fol"!t8. do 
seu dinheiro. Mas pela categorla da sua 
personalldade, e, principalmente, pelos 
prlmores da sua edu~g40, - que ainda 
~ uma das melhores medidas para aqui
Iatar dos homens em geral, e dos fllata
llstas em especial ... 

Selos, selinhos & seloes 
UM SELO QUE PODE V ALER 
DEZASSEIS MIL CONTOS ... 

Com este Itltulo, pubUcou 0 dlIirio cRe
publica> a noticia seguinte: 

«NAIROBI, 11. - Um selo de 15 c!n
tlmos, recentemente utilizado numa carta 
enviada nesta cidade, poderli valer cerca 
de 200.000 Ubras esterlinas (16.000 con
tos) - revelou hoje um lnformador dos 
CoITel.os. Esse selo, urn duma nova ~rie, 
tem uma fallia - um pequeno risco bran
Co triangular, na. parte que divide 0 em
blema do elefante e a cabega da nilnha. 
Cr~-se que essa falha poderli somente 
acontecer uma vez na impress40 de 22 
milhoes de selos). 

N40 possuirnos qualquer outra refe
r~neta sobre tal erro, mas, reconhecendo 
embora a lmporta.ncia que os erros es
too alcan~do em todo 0 mundo, -su
pomos que a clfra apontada deve ter um, 
au mesmo dads zeros a mais ... 
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1)itirio 6~ t1G()Otl 
Ainda a ultima exposi~io 
Vale a pena subllnhar um pouco mals 

o ~to excepclonal da recente 1." Exposl
!<Ao FUateIlca na Unl40 de Gremlos de 
LojiStas de Lisboa, a qual dedlc8.mos as 
duas cr6nicas anteriores desta SeC!lM. 

ClrcunstAncia fundamental desse ~to 
fol a apreseIllta.!llio de cinco fllatellstas 
qUe nunca tlnham exposto em publico e 
em competl!l40, Jose Gonzalez Garcia, 
Ant6nio Car.valho Marques, Augusto Mol
der, caplt40 Sld6nio Pals e Hernani Vie
gas, e de um outro, 0 dr. Cecfllo }i:errum
dez, que nunca tinha passado das suas, 
alIas belas e valiOSas, Dhas Virgens. Fe
ram, pods dizer-se, sels revela!lOes~ e no
taveis, de outroe tantos exposfltores que, 
num golpe, a:lcangaram as primelras filas 
doe fUatellstas portugueses. 0 que e 1m
portantisslmo, sob mUltlplos aspectos, 
mas especialmente no das represeIllta.!lOes 
portuguesas DaB pr6ximas exposi!lOes fl
lateIlcas intemacionais. 

Ao lado destas, -brilharam as represen
ta!lOes de alguns consagradoe, como 
Eduardo Cohen e Jose Hip6lito, sempre 
prontos a dar a sua vallosisslma contri
bulgAo a exposi!loes desta natureza. 

Mas manda a justlga que se saliente 
outra das mals lmportantes circunst4n
cias desta 1." ExposigAo Filatelica na 
Uni40 de Gremios de Lojlstas de Lisboa: 
a llmpeza e a beleza. de apresenta!<Ao de 
todas as particlpa!loes, todas elas em fo
Ihas de cSJtegoria, quase todas com os se
los metidos em -tiras ou sacos de plasti.co, 
e muitas com legendas perfelta.s, como a 
do dr. Cecfiio Fernandez, ou com belas re
produ!loes dolS carimbos, como -a de Her
nanl VIegas. 

Todos nOs - organlzadores, exposlto
res, filateUstas em geral-temos motlvos 
de sobra para estar satlsfeitos. Foi uma 
grande exposi!lA.o, esta da UniAo de Gre
mlos de Lojistas de Llsboa, - mas fol, so
-bretudo, a prova de que todos n6s, filate
llstas portugueses, estamos a dar alguns 
passos em frente. Facto que, repetlmoo, 
vale a pena subllnhar aqui. - V. C. 

Os selos de Israel 
Conforme ja ha mos aqul referlmOS, 

acentua-se, e.m tod()l 0 Mundo, 0 interesse 
dos tilatellstas pelos selos de Israel, que 
slio, de tod06 os pa.fses, aqueles que maio
res va:lorlza!loes estlio obtendo. 

o facto e~llca-se, em -grande parte, 
por Israel ser um pals l'ecente, portsnto 
sem -seios classicos, cUffcets e carDs, 0 que 
possibilita a obten!llio, em pouco tempo e 
por pouco dlnbelro, de Ulna colec!llio com
-pleta de selos novos, nlio usados. 

E, por Dutro lado, porque os selos de 
Israel slio verdadeiramente belos: bem 
desenhados, bem manchados, de colori
dos agradaveis, e muito bern executados. 

Acresee que os Judeus de todo a Mun
do, e especlalmenlte os de. America do Nor
te, compram quantldades enormes de todos 
os selos de Israel qUe vlio salndo, 0 que 
muito os faz rarear, e proporcionalmente 
subir de valor. 

Sem esquecer que Israel e um pais que 
quase todbs osdlas flgura nas prlmeiras 
paginas dos jornais de tOOo 0 Mundo, e 
com merecida simpalUa, 0 qUe decerto nli:> 
sera. dos menores factores para que 06 
seus selos estejam posltlvamente na mo
da, acllma, meamo, dos dais Na!loes Unldas 
Monaco e V8itlcano, com subidas de pre
!lOs eXitraordinariamente verticals, e de 
tal modo que slio os Unicos, de todo 0 

Mundo, que os catlllogos das grandes ca
sas comerciafs declaram nlio garantir os 
pr6!lOS ... - V. C. 

JORNAL FILATELICO 
A.v. A.nt6nlo A.ugusto de A.guIar, IS-l.e_D. 

LISBOA. 
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A SE' VERA 
RUA DAB GAVEAB, 1S5-1S"I * LIBBOA 
'J'ELEF. 34006 * EAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANT£ TIPleO 

RESTAURANT TYPIQU£ 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

, 
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I A CAS"A A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 
pe~as c1assicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, e 
realizadora de leil6es filatelicos mensais. 

--0-

Compra colec~6es, «stocks», variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofere~a 
interesse a grandes coleccionadores 

Rua 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21164 LISBOA 
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'asseffislelas 
DA FEDERAQl.O PORTUGUESA 

DE FILATELIA 

No passado dia 1 de Mai<l', reuniu, na 
sede do Clube Fllatelico de Portugal, 0 
Congresso da Federagoo Portuguesa de 
Filatelia, com a presenga de delegados de 
todos os Clubes federados. 

A Assembleia, SOIb a presid~ncia do sr. 
coronel Vitortno Godlnho, manlfestou 
completa unanimMade de vistas no que 
respeita a aprovagao do relat6rio da ge
~ncia de 1957, ~ a eleigao dos corpos di
rectivos para 1958, os. quais fu:a.ram as
sim constltufdos: 

Mesa do Congresso -- Presidente, Ge
neral Marlo Nogueira; Vice-Presidente, 
Dr. Femando Bap~ista da SUva; 1.· Se
cretario, Dr. Salazar Carreira; 2.· Secre
tario, Dr. Jorge de Melo Vieira. 

D~ - Presidente, Ant6nio Joa
quim Corr6a Jl1nior; Vice-Presidente, Dr. 
Ant6nlo H. R. OUveira Marques; Tesou
reiro, Eng. Aurelio Marcos Pereira; Se
cretario, Jose Rodrt,go Dias Ferreira; Vc;, 
gal, Henrique Mantero; Substltuto" Pedro 
AlcAntara Coelho de LIma. 

Conselho Fiscal---'Presidente, Prof. Dou_ 
tor Carlos Pinto Trtncao; Relator, Te
nente Coronel Francisco Cardoso Salga
do; Vogal, Eng. Ant6nio dos Santos Fur-
tado; Subst1tuto, Armando, Lima. ' 

Delegada da FederagAo iPortuguesa 
junto da F.I.P.: Prof. Doutor Carlos Pin
to Trincao. 

LISTA DOS FILATELISTAS 
EMINENTES 

Usaram 'seguidarnente da palavra os 
srs . tenente-coronel Cardoso Salgado e dr. 
Ant6nio Figueiredo, delegados do Clube 
FilateJico de Portugal, que levantaram 
objecgoes ,a ~ncIusB.o de dois names, este 
ano, na Lista dos Fdlatelistas Eminentes, 
pretendendo que sej-a apenas urn, po'!:' 0 
nlimero de filatelistas eminentes, no nos
so paLs, ser multo restr.lcto, pelo qUe po
derAo passar alguns 8JllOS !rem que novo 
nome se possa acrescentar. 

Os srs. coronel Vltorlno Godlnho e 
Prof. Doutor Carlos Trinclio deram algu-

mas explicagoes sobre 0 assunto, e 0 pri
meiro leu uma. carta do sr. dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, presIdente do Clu
be Filatelico de Portugal, e delegado do 
Clube Filatelico de Mogarnbique, na qual, 
depolsde pedlr desculpa por, pela pr1mei
ra vez, ter de faltar a urn Congresso da 
Federagao, iIllanlfestava a sua oposigil.o a 
inclusil.o de dois nomes, num ana, na LLs
ta dos F.Llatelistas Eminentes, e defen
dendo, que este ano fosse apenas inclufdo 
o nome do erninen<te filatelista Eduardo 
Cohen. E isto pelas razoes ja atras apon
tadas, e nao, acrescentaV'a, por falta de 
merttos do sr. dr. Ant6nio Fragoso, que 
ele proprio reconhecla, e tanto que desde 
ja prometia 0 seu voto a ineIuslio do no
me do sr. dr. Ant6n10 Fragoso no proxi
mo ano. Fazendol acrescentar aquelas ra
zoes a de 0 nome do sr. dr. Ant6nio Fira
goso' ter sido indLca.do como sendo urn fi
late118ta nortenho, quando a verdade e 
que a quallflcaglio de eminente nada tern 
que ver com a situagao 'geograffca que 
ocupa. 

Esta carta, qUe a maJoria, senlio a to
talidade dos delegados do Clube Filate
lico de Portugal, desconhecla, mostra bern 
a isengao do presidente da Direcgao da
quale Clube, que de modo algum quls 
acorrentar a forga do Clube as suas opi
nioes pessoais, alias ,bastante sensatas. 

Depois de novas explicagoes do sr. co
ronel 'Vitorino Godinho, foram aprovados 
os no'htes dos s rs. Eduardo Cohen e dr. 
Ant6nio Fragoso, para assinarern a Lista 
dos FilatelLstas Emlnentes. 

No final, ja com ests. resolugAo toma
da, verificou-se haver efectivamente um 
offcio ern que se advogava a mclusil.o do 
nome do sr. dr. Ant6nio Fragoso, como 
<filatelista nortenho) . 

A verdade e qUe 0 sr. dr. Ant6n10 Fra
goso, como marcofilLsta dos mals dlstin
tos, continuara na sua merecida posigAo. 
Quer ele resids. no Norte, no Centro ou no 
SuI; quer seja natural de Braganga, Faro 
ou Freixo de Espada a CInta. Quanta a 
n6s, enche-nos de satisfagao ver que urn 
pais onde 0 nUrnem de fUatelistas e forgo" 
sarnente pequeno, - tern dois, num s6 
ano, que se destacaram de forma a me
recer a alta diiStingao da asslnatura da 
Lista dos Fllatellstas Eminentes. Motivo 
pelo qUaI Os cumprJmentamos. 

A. d'A.F. 
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DO CLUBE FILATELICO DE 

PORTUGAL 

Na vespera, 30 de Maio - 0 que prova 
id~ntico atraso, sem que daf, alias, venha 
mal ao mundo, e menos ainda ao mundo 
filatellco ... -,reun!u~se -a Assembleia Ge
ral do Clube FilateIlco de Portugal, para 
discussAo e 'Votagoo do relat6rio da ge
r~ncla de 1957, publicado iDa Integra no 
niimero -anterior deste Boletlm, e do pare
cer do Conselho FiSC8il, e para elei9iio dos 
corpos directivos para 1958, 

Numa atmosfera de calma, qUe niio, 
excluiu verdade1ro entuslasmo, associa
tivo e filatelico, iforam aprovados por 
unanimidade aqueles .relat6rio da Direc-
9ao e parecer do ConseIho Fiscal. 

Antes e depois, usou da palavra 0 
presddente da Direc900, sr. dr. A. J. de 
VBlSconcelos Carvalho, qUe focou varios 
assuntos e activ.ldades daquela Direc!<Ao. 
que nll.o figuram no relat6rio, e tra90u 0 
elogIo de urn ilustre filatelista que pela 
prJmeira vez entrava nesta CBJSa e cola
borava nos trabalhos associativos, 0 gran
de industrial sr. Gonzalez Garcia, a quem 
a Assembleia trl!butou urna salva de pal
mas. 

Procedeu-se, seguidamente, A elei9iio 
dos COlllOS directivos para 1958, a qual 
deu 0 resultado seguinte: 
~ - Dr. A. J. de Vasconcelos 

Carvalho, Tenente Coronel Francisco Car_ 
doso Salgado, Tenente Coronel Godfroy 
de A,breu Lima, Dr. Ant6nJo d'Almeida 
Figueiredo, Dr. Jorge de Melo Vieira, 
Eng. Monteiro de Almeida, Dr. Maxlmia
no de Sousa Lemos, 

Me6a da Assemblela Geral - Presiden
te, Dr. Fernando Baptista da Silva; Vice
-Presidente, Brigalieiro Jose da Cunha 
Lamas; Secretario, Jose Manuel Rebelo 
de Sousa; Secretario, Eng. Ant6nJo Ma
nuel Pina Serra. 

Conselho FiscaIl - EfectilVOS, Eng, Au. 
relio Marcos Pereira, Dr. Jose Ferreira 
Gomes da Costa e Major Jose JUlio da 
Silva; Substitutes, Ant6nJo Carvalho Mar
ques e Julio Gomes da Cruz. 

Na Direc98,o, foram reconduzfdos qua
tro membros, os 81'S. dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, tenente-coronel Godefroy 
de A,breu Lima, tenente-coronel Francis
co Cardoso Salgado e dr. Ant6nio d'Al
menda Figueiredo. E substdtufdos tras, 
com a entrada dos srs. dr. Jor.ge de Melo 
Vieira, eng. Monteiro de Almeida e dr. 
Ma.xI.nUano de Sousa Lemos. 

ModificagOes poIIICo profundas, pois, e 
identicamente na Mesa. da Assemblela 
Geral e no Conselho iFiscaJl. 

Quooto A D!rec98,o, podemos reafirma,. 
-10, encontra-se animada do melhor de
sejo de fazer progredir adnda mats 0 nos
so Clube, Clube que e de todos, e que, 
mals do qUe nunca, necessita da ajuda e 
da colabora9ll.o de todes, 

Nao pOderemos pensar que temos urn 
Clube, sa 56 alguns se dispuserem a tra
balhar, e os restantes sa prepararem pa
ra critl.car ... 

Tal como os s6cios confiaram DR DI
rec¢o, esta confla inteiramente nos s6-
clos, nao para manter 0 Clube na pos!9ao 
de prestfg1lo ~ue hoje, fel1zmente, ocupa, 
mas para 0 tomar ainda maior e melhor, 

4.. d'A. F. 

Se the interessa 0 desenvolvimento 
e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

-AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO; 

- F AQA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 



A I 
Uniao 

Exposi~ao Filatelica na 
de Gremios dos Lojistas de Lisboa 

NA IMPRENSA 
Com a devida vema.. transcrevemos do 

n." 220 de cO Selo:., orgAo da Casa Mol
der, de Malo de 1958: 

UMA LINDA EXPOSlQA.O 

cAs 15 horas do dia 24 de Malo de 1958, 
lnaugurou-se uma das ma1s belas peque
nag Exposlgoes FllatBicas - a 1." DA 
UNIAO DE GR1lMIOS DE LOnSTAS 
DE LISBOA, com a ind1spensavel colabo
ragao do Clube FllBltBiCO de Portugal. lfl 
urn verdadeiro prazer v1s1t8r-fa. 

Saudamos efusl.vameiJ.te a ComissAo 
Organlzadora, pe1a brlilhante manlfestagtl.o 
fllatBica que realizou, levando a cabo, 
dentt'O de urn amblente encantador, que 
ofereceram as oonitas salas da sede da 
UnlAo de Gr6m1os de Lojistas de Lisboa, 
na Rua Cast1lho, 14, urn celltame de uma 
homogeneidade impresslonante na quall
dade, e de uma variedade cativante. 

Com 0 direlto a todos os titulos elo
gioso's, ID.O que devemos ser prWlogoso, a 
Dlrecgtl.o da Unliio de Gremios real1zou 
algo de gr8l1ldloso, nAo se poupando a sa
crlficlos para nos dar urn verdadeiro es
pectaculo fllSJtellco. 

Na pessoa do seu llustre Presidente, 
sr. Virgillo Fonseca, depositamos, 0 que 
tara fasvor de repartir justlceiramente, 
todos os nossos agradecimentos pelos mo
mentos agradabUfsslmos que nos propor
c1onaram. Saudamos tambem car1nhosa
mente 0 seu Secretario-Geral, Dr. Santos 
Matos, e os nossos queridos amlgos Car
valho Marques, digno Director deste or
ganismo, e Baptista, que proflclentemente 
secretariou 0 Juri. As> Olube FllateIico de 
Portugal e sua llustre Dlrecgiio, as nosSRS 
homenagens pela sua sempre prestimosa 
actuagiio nestas andan~ do nosse chob
by:., que nos dtl.o ,belos mQllllentos de con
fraternlzagtl.o. 

o Juri, coonposto pelos Sra. Drs. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho e Ant6n1o de Al
meida Figueiredo, tenente-<:orone1 Fran
cisco Cardoso Salgado, Eng." Ant6nio dos 
Santos Furtado e HenriqUe Mantero, reu
niu e 81tribulu: 

Depols de indlcar as medalhas atrl
bufdas pelo jUri termlna: 

cResta fellcltarmo-nos pe10 belo ca
rlmbo que os C.T.T. dedlcaram a esta Ex
poslglio, que hem mereceu tal honra:.. 

-0---

TambeIh a excelente revL9ta cFlama:. 
publlcou, sobre aquela exposlgAo, 0 artlgo 
segulnte, llustrado com o. retrato do pre
sldente da Dlrec¢o do ID.OSSO Clube: 

EXPOSIQA.O DOS LOJISTAS DE 
LISBOA 

cEntre os aconteclmentos da qUllnzena, 
a I Exposlgtl.o Fllatellca lD.a UnlAo de Gre
mios de Lojlstas de Lisboa causou sensa
gao, e levou a ,Rua Castllho muitos colec
clonadores de selos, que admlraram pegas 
de notavel rartdade, especlalmente 0 con
jUlllto de Jose Gonzalez Garcia, detentor 
de uma selecgAo de uma colecgtl.o especia
llzada de Mogambique, avaliada em 250 
contos. Urna daa preciosldades expostas 
consta de uma folha dum selo de Mogam
bique de 1895, com sobrecarga loea! do 
ccentenario antonino:., mvertida e dupla, 
o que justifica plenamente aque1a pega 
ter sido adquirida recentemente por cerca 
de 70 contos. 0 colecclonador Gonzalez 
Garcia, lmpoI1tante industrial na cidade de 
Valenga do Minho, esta conqudstando urna 
posigAo notave1 na Fllatella portuguesa, 
em consequ4!ncia do escnipulo com que 
esta efectuando aquisigoes para a sua co
lecgtl.o de seloe de Portugal. 

Em contra partida, Eduardo Cohen, 
possuidor duma vsliosa colecgAo de selos 
da Romema. quls apresentar neste cel1ta
me uma tese que foi tambem urna llgiio 
de Fllatella. Com urn selo wi'gar - em1s
sao roonena de 1919 - apresentou uma 
serie de quadros OlD.de 'Se encontra, com a 
maior profundidade, toda a gama da cl4!n
cia fllatellca, desde 0 mais pequeno por
menor ate a vartedade de tonalldade, que 
saltam A vL9ta do leigo. Com urn criterio 
construUvo, Eduardo Cohen demonstrou 
que, com urn selo sam cotagAo assinalada, 
pode constituir-se urn nucleo valloso, se 
for estudado em -todas as facetas da sua 
confecgtl.o. 

o dr. A. J. de Vasconcelos CBl'V'aIho 
apresentou -as mala recentes novidades do 
estado de Israel, com erras e vartedades, 

, 
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de que e espec1alista. Por se tratar de 
urn pais nDvo, de nitida vita1idade, os 
selos agora e~ostos, nas sllllas da Unl8.D 
dos Lojistas, causaram muita curlosidade, 
e 0 seu cDnjunto, carlnhosa e artlstlca
mente apresentado, e urn dos motivos 
simpaticos da exposig8.o. 

:It facto cDnhecido no meiD filat6Uco 
que 0' dr. Vasconcelos Carvalho tern sido 
o precursor das e~oslgoes de selos de 
PDrtUgal, desde que assumiu a presidfulcia 
do Clube FilateUcD, e mais uma vez 0 fa.. 
mos encDntrar na prlmel.ra l1nha, receben
do DS jornalistas, e tendo pa.ra connosco as 
maiores gentilezas. A exposigiio dO's Lo
jistas de Lisboa fica-se devendD A sua 
actividade e ao seu dlnamismo, ern cola
bDragiio CDm Ant6nio CarvalhO' Marques, 
que tambem expoe uma curiosa cDlecg8.o 
de selos dO' Vaticano. 

* * Nas restantes salas - de estUo resi-
deneial de gosto requmtado - encontram
--se a-s vitrines CDm os conjuntos das clas
ses de competi~. Nestas, podern ser 
admiradas colecgoes de cseI.os e sobres
critos com ca.rim:bos vermelholD, de Au
gusto Madder, que representa urn motivo 
ineditD entre n6s. TodDS os quadros, al
guns muito cDmpletos, t~m interesse e va.
lor. Ja sabfamos ·da exist~nc1a desta mo
dalidade, mas nunca prevfamos 0 Divel 
que poderia atingir. Saudamos sincera
m ente Augusto Molder. 

o coleccionador Hernani Viegas e urn 
estudioso filatel!co. Os seus quadratS com 
cca.rUmbos austrfacos:., acompanhados dos 
desenhos corresp.ondentes em formato 
malor, c01l8tituem urna Ug8.0 pela imagem, 
qUe dispensa qualquer legenda. 

As cedigoes OurD:' compareceram nes
ta exposig8.o, pela m8.o do seu delegado 
Luis Barata das Neves, que conseguiu va
lorizar alguns sobrescritos menDS felizes, 
c!>IDcando-os junto de outros cDngern1na
dos em momentos de boa inspiragliD. 
Duma maneira geI'al, os sobrescritos de 
cedigoes Ouro:. marcam bern a sua pre
senga. 

* * Deste certame, onde os vlsltantes en-
contraram somente motivos a;gradaveis, 
ficar8. urn csinal:. mais resistente do que 
a vistta feita a correr: eon." 50 da eerie 
de sobrescritos editados pelo Clube Fila
telico de portugal, e 0 carimbo especial 
criado pelos C.T.T. para 0 perfodo desta 
exposigAD. 

A slmpUcidade dO' desenhD, al1a1Ui. aD 
requlnte da CDr, mostra aos fllateListas 
de tDdD 0' mundo 0 cuidadD que Portugal 
dedica 8JOSseus selos e aos seus carlm
bDS:'. 

----0--

Na -sua secgiio filateUca no. cJDrna.l de 
NDticias>, dO' Porto, escreveu Rebelo de 
Sousa: 

cA Uni8.0 de Gretnios de ;Loj~tas de 
Lisbo~ no prDsseguimento do vasto pro .. 
grama de actividades culturais que vern 
desenv.olvendo, inaugurou no d1a 24 do 
m~s passado, nas SUBS magnificas salas 
da Rua CastUho, a cI ExposigA.o Filate
Uca:., que teve 0 vaMDBo patrocinilo do 
Clube FilateJ.ico de Portugal. 

Na -sala destinada A Classe de Honra, 
encDntl:rava-se, em lugar de destaque, a 
magnifica compartlcipag8.o do sr. Eduar
do Cohen, uma emiss8.0 romena de 1919, 
devidamente estudada. Segula-se a colee
g8.0 de Israel, pertencente ao sr. dr. A. J. 
de V&SC()Illcelos Carvalho, totalmente cons
tituida por selos novos, soltos, ern qua
dras, CDm erros, etc.:. 

E 0 mesmo, a fechar: 
cMerecern -calorosos eIogios os etrgani

zadores do certame, pDr uma iniciativa 
tiio feliz.:. 

----0--

No cJornad F1tla:teI.ic<», escreveu 0 seu 
director, .AJLberto Armando Pereira, ern 
artigo a duas coltmas: 

FOI UMA SIMPA.TICA MANlFESTA
(lA.O FILAT1!:LICA A EXPOSI(lA.O NA 
UNUO DE GR1!lMIOS DE LOJISTAS, 

DE LISBOA 

cO Clube FilalteIlcD de Portugal e a 
UniAD ode Gr6mios de Lojistas de Lisboa, 
deram-Be IllS iIl'ilio8 e organizaram na sede 
desta ultima entidade, de 24 a 31 de Maio 
fl:ndo, uma exposigAD filat~lica qUe fica a 
rnarcar como acontecimento de carlo vuI
to, neste acanhadD e estatico melo fila
teli-co em q\fe vegetamos. 

Nii.o .foil urn cer,tame de caraoter na
cion8Jl, nem sequer- regional, fol a.penas 
uma e~oslg8.o em que negociantes, mem
-bros daqueda UniAo de Gremios, expuse'
ram parte das pegas ftlateli-ca.s que colec
ci!>Dam. Foi mostra de pequenas prQPor
gOes, ·reduzlda no '!I.Umero de e~osl1:ores, 
resumida no material apresentado, mas 
uma e~gao limpa, bern arrumada, 
agra:d8.vel, que nos deixDu - e, querem.os 
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7J~t(J"'lflas I!. ttlsl'bslas sc6t~ a ~'~l'bsifac 
7ilal~llea na U"iab ~tZ qt~lHibS ~tZ t..c;islas 

- Te ... Ie ... fo ... ne!?! -Corremos. 
- TIL .. a ... a? ... Ta ... a ... a? ... 
- Urn arUgo para <l' Boletim! 
·-Ni!.o. N40 ha tempo. NA.o possu1mos 

esse previIegio. 
- Ha. Uma pag.lna. Urn peda!Oo. Duas 

palavras. 
- Nada. Se soubesse a nossa vida! 
- Escr.eva 0 que quiser. Mas nao dis-

pensamos a sua colabora!Oilo, pois 0 nl1-

c~-lo, a todos os viBitwtes -'- bern im
pressionadOll. 

Niio nos cansamos de proclamar a ne
c~sidade, impel1iosa, pramente,a bem do 
progresso da nossa anemlca fUllIteIia, de 
frequentes exposi!Ooes, em que certos co
leccio~adores, tfmldos, hesitantes, quase 
envergonhados, mas possuidores de apre
ciave} material, mostrem despreocupada
menlte 0 que coleccionam, deem a saber 
que tambem existem, e abram <;:aminho 
ascenciona;} a essas colec!Ooes; exposl!Ooes 
que despertem nos princlpiantes 0 gGSto 
do 8Iperfel!Ooamento, e levem ate aos pro
fanos 0 gqsto de principiar. E, Be essas 
exposi!Ooes forem como esta, modesta.s mas 
ordenada.s, humHdes mas asseiadas, sim
ples mas variadas, 0 objectiv~ e fAcll
mente aJting1vel. Porque esta eJq)osi!Oao 
na UniA.o de Gr6mios de Lodistas, dentro 
do Ambito restI1ito em que Be enquadrou, 
foi, na verdade, pequena, mas teve urn 
pouquinho de mUito, nilo fol gigantesca 
- e tal'Vez POl' iLsso - mas interessou, 
niio foi profunda, mas ensinou. E ate 
apresenJl:ousu,I1presas, duas surpresas sen
sacionais: Capltilo Sld6nio Pais e Jose 
Gonzalez Garcia. 

E, depois de largufBslma:s referenclas 
as notaveilS parttctpa!OOes de Jose Gonza
lez Garcia e do capitii.o Sidonio Pais: 

<Jomal Filatelico;, julg-a-se no dever 
de felicitar as Dir6C!OOes da Uniao de Gre
mios de Lojlstas de Lisboa e do Olube 
F1ilatelico de Portug8Jl, em especi8Jl 0 Pre
sidente desta I1lttima colectividade, 0 nosso 
amIgo Dr. V8ISconcelos Carvalho, cujos 
nervos e alma tern sido a princi'P'al fonte 
de energia de muitas das poucas mant
fest1l.!Ooes fUatelicas que Se ·~m realizado 
entre nos. QUe nunea se canse!) 

Par 

HENRI QUE MANTERO 

mero e dedicado A ExpQlSi!Oiio na UDiilo 
de Gremios de Lojistas de Lisboa. 

Como tivemos urn bocadinho do nosso 
cora!OAo neste certa.me, quebramos urn 
pouco. Alnda resdstfmos. 

- Nilo temos tempo, nem mais que 
dizer ... 

- Ha sempre qUe dizer. POl' exemplo: 
como viu a. Exp~o urn dos membros 
do JUri. 

Ora aqui esta 0 que se poderia dizer, 
mas que se niio deve dizer, como membro 
do jUri, pais este, 0 que t1nha a dizer, dis-
8e-o, quando apresentou, d1scutl.u e limou 
o veredicto, com os colegas, no momento 
de atribui!Oii.o dos premios. 

Portanlto, 0 que disse achou bern, fir
mou a sua opiniAo e assinou a acta. Nada 
mais. 

-- :--
NAo obstante, allgo podemos dizer, das 

respostas que demos a muitos Amlgos, e 
responder a outros, 0 que niio chegamos 
a fazer POl' falta de oporttunidade. 

Urn destes. Amigos perguntou-nos, se 
gostamos do aspecto geral da Exposi!Oao. 
Dissemos-4he, 'sincer8Jl1ente, que foi, das 
pequenas exposi!OOes, aquela que mals nc's 
emocionou, pOl' conter particlpa!Ooes a to
dos os titulos notavels, pelo arrumo, pela 
apresentar;Ao, pelo rechelo filatel1co, pelo 
valor, pelo espirito de Investiga!Oll.o, pelo 
gosto, requisitos que 0 verdadeiro filate
lista deve patentear nurn certame, quer 
seja grande ou pequeno. 

Dutro Amigo, velho Amigo, pOl' sinal 
da casa, quts saber a nossa opindAo quan
to 810' local. Que dizer, senAo ·bem? Urn 
amblente simplesmente encantador, com 
o sa:bor romAntico que as salag, do prin
cipia do secuIo emprestam A poesia da
quelas constru!Ooes, que nos envolve, e no 
qual, por mimetismo, nos sentimos inte
grados, fazendo parte dele. 

o sobrinho de outro Amigo, infeliz
mente falecido,- pediu-nos qUe Ihe dissea
semos do mento das colec!Ooes expostas. 
Nilo nos recusamos, e com satisifac;ll.o 
apontamos edissertamos sobre esses dois 
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,belos conjunl\:os marc6fUos, 0 de Augusto 
Molder e 0 de Reman! Viegas, ambos 
nascidos ao DOSSO lado, estando 0 priroei
ro a tomar tala propor!;oes, que, em bre
ve, sera, como carimbos vermelhos - e 
como 0 Benfica - 0 melhor do mundo. 
Discutimos 0 valor das provas do CapitM 
Sid6nio Pais, e da preci~ sequ~cia fi
latelica do Dr. Cecilio Fernandez. Chama
mos a aten!;l!.o para 0 Pol"tugal de Carva
lho Marques, com 0 seu belo 50 rs. D. 
Marla, carimbo de Ponta Delgada, e al
guns 'blocos, sa bern. que de selos relati
vamente VUJlgares, de rarli.dade grande
mente apreciada. E do seu Vaticano fize
mos 0 elogio merecido. Para colec!;lio de 
caJtalogo, mostramos ao nosso companhei
ro a boa orienta!;lio e primorosa escolha 
de Manuel Baltazar. 

Rouve urn grande Amigo, que nos dis
se: - <Eu atribulrla 0 1.· pr6mio sOmente 
a selos rpostais). 

l!l verdade. Numa Exposi!;Ro F1ilateli
ca, temos que classificar, em priroeiro lu
gar, os selos, colocando em segundo lu
gar as provSB, ensaios, erros, etc. No en
tanto, apresentam-se ou surgem ocasioes 
em qUe somos for!l8.dos a nRo seg\Ib:' ll
nhas ci6ssicas, preferlndo, a ficarmos as
fooados entre regras que determ1nam e 
acorren1tam uma forma de ver, que nlio c 
nOBSa, saltar - com perigo de escorregar 
- certos obstaculos. Ra por vezes in
flu~cias qUe exercem sobre 0 nosso gosto 
uma pressAo tal, que nos obrigam a aban
donar rotinas, e a defender teses como 
esta, dizendo: 

Um conjunto, mesmo de baixa cota
!;lio - crentes de que a FmateUa n40 e 
privilegio de mcos - apresentado com de
senhos originais, ensaios e provas de emis
soes que nRo foram aprovadas, dss quais 
sairam moldu~, cercaduras ou meda
Ihoes, qUe foram depois 8iproveitadas para 
as emlssoes otflciais, vendo-se igualmente 
a serie de proIVas de aperfei!;oamento, ate 
a emiss40 definitiva, inclulndo os selos 
aprovados, com denteados, nuances, pa
pels, etc., qUe foram utllilizados, acompa
nhados com erros ou defeitos de impres
slio, com duplas, desloca!;oes, ete., repe
ltido em t~s das noSBa\S series ma.i.s popu
lares e, fora de duvida, 100% fl!lateIico. 

Mesma que vlssemos uma paI'ticipa
!;ao fonnada s6 com seios, e m&s valio
SOS, nlio vacUariamos perante aquela ma
n1fest8.9lio tao filatelica, t40 chela de es-

pird.to de lnvestig8.9RO, com tanto carac
ter e tanta personalidade. 

--:--

Fomos a sala do lado, e logo ~ta:
dos por dois coleccionadores, bern conhe
cidos, que nos atacaram: 

- Que nos dlz daquele Santo Ant6nio 
de MO!l8iIlbique? 

- Paradoxalmente, 0 nosso querido 
Santo, que e tlio leve no cora¢o das ra
parigas, aqui esta pesado a ouro! Gran
dioso! Teve a sua estreia Duma classe de 
Bonra! 

- Agora, por Classe de Ronra, - ata
Iha-nos alguem qUe se aproximou - acha 
bem uma Cla:sse de Ronra numa Elqlosi
!;ao como esta? 

- Nlio. A Classe de Ronra e aquela 
que sucede imediatamente a Classe de 
Competi!lOO, 's6 para albergar as colec!;oes 
que, laI'gamente laureadas, aurifulgenltes, 
possam manter-se, sa ,bem qUe por curto 
espa!lQ de tempo, nas exposi!;oes nacionais 

_ou lntemacionais, retiradas assim, com 
honra, da Classe de Comparticdpa!;Ao, a 
dar ~ugar a outras que .poderAo vir a con
segulr os premios, qUe elas ja conquis
taram mais de uma vez. 

Ra, para qualquer Expos1!;fi.o - inter
nacional, nacional, dlstrltal, local, etc.
uma Sala de Ronra. MaS, nesta, entra-se 
sem qualquer recompensa, pois ja vern 
;premiada com a ROillra qUe lhe deram no 
convite. Esta Sala e de Ronra reciproca. 
Ela da honra a colec!;lio, que por sua vez 
honrara a Sala. 0 publico, quando aqui 
entra, ja sabe, que [a val encontrar colec
!;oes qUe psssaram laureadas as Classes 
de Competi!;lio e Ronra, cO!lldi~!l.o Bdnc 
qua non. 

Esta e a Saila que pre£eriroos, ;para nela 
flgurarern. as colec!;Oes, que UustrarRo es
tes certames ern que, a par de prlnclpian
tes e medo ·avan!l8.dos, apaTe!l8.M joias que 
elucidem 0 grande publico do que ern Fi
latella Be pode fazer, tanto nas camadas 
pobres, COllnO nas remediadas ou ricas. 

Para WI colec!;oes que figuram nesta 
Classe de Ronra, ha. uma FORA DE 
CONCURSO, lugar que ainda tern 0 con
dlio de ser 8iproprla.do aos membros do 
Juri, e que, como na sala de Ronra, nlio 
tem medalhas, muUo manos pre-concedi
das. No entanto, na S8Jla, de Ronra, como 
Fora de Concurso, pede haver lernbran!l8.s 
da Comiss40 OrganJizadora, que nunca de-
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Para um comerclante ilnternaclonal de 
selos, e necessario fazer, de vez em quan
do, vlagens no Estrangelro, n8.0 56 para 
reanlmar 0 seu neg6clo, como tambem 
para sujelrtar-se B.queles lmpulsos esplri
tuais que, em forma. de novas lmpressoes 
e idelas, encontramos semprEY numa des
l~il.o. De vOilta de Paris, Londres e da 
Su1!<a, apresentarnos hoje nestas colunas 
algu:mae das nossas lmpressoes. 

PARIS - Nas grandes metr6poles, ha 
ruas que sao 5in6nlmos de comerclo fIla
telico. A RUe Drouot em Paris, a Rue du 
Midi ern Bruxelas, 0 Strand em Londres, 
ou wlnda Nassau Street 116 em NOlVa 
York, e 228 West Fourth Street ern Los 
Angeles, slio nomes que encontl'8Jll1os em 
dezenas de casas da nossa espeola11dade. 
Mas junto destes centros lmportantissi
mos, ha outros, quase secundarios, que 
tfun 0 seu pr6prio encanto, Por. exemplo, 
o Palals Royal, ern Paris, na sombra da 
ComMie Fran!<alae, a dols passos do Lou
vre, com 0 seu conjunto de gaJerias dis
postas numa forma de paraJelograma, 
mandadas edlficar por ruch~lleu, no se
CWo XVII, com os seus jardlns floridos, 
onde brincam crian!<as e c~tam os pas
saros, po sol primaveril e transparente 
que s6 ha em Paris, e que, CODl tudo tsto, 
e certamente 0 amblente mals sossegado 
para urn neg6clo filatellco a retalho. Ta
mas al:1 a sensa!<lio de beleza e harmonIa 
ques6 nos jardlns do Alcazar, em Sevilla, 
ou numa tarde de Outono em Obidos po
deremos ter. 

Mas voltando a RUe Drouot, e falando 
com Monsdeur 'Ladislas Varga, coproprie
tario !ia. Anc1enne Malson Theodore 
ChampIon, sobre 0 pr6xJmo Yvel'lt, tem~ 
de nos aervlr da palaVl'a c:blblla>, que os 

'Americanos tantas vezes usam para in-

verlio ser conslderados como premio atri
bu1do. 

--:--

Chegados ao final, apenas dirernos que 
as paIa.vras sao como as cerejas ... , e a pa
gina, 0 peda!<o, ou as duas paJlavras, de
ram la10 tudo. Desculpem. N6a s6 fala
mos de tempos a tempos. 

?Jr ilatelicacS 

P./o 
BARAO FREDERICO DE VILANI 

dicar 0 valor quase dogmatico que atri
buem aos eatAJ.ogos. 0 meu amigo obser
vou que esta. expresslio va.le multo por st, 
e disse-me que ale, seanalhanternente ao 
bom miSBlonirio que gosta que as Escrl
turas Santas sejam lilias, em qualldade 
de edttea' de caJWogo, tem interesse que 
os caWogos sejam lidos e estudados (e 
tambem comprados?). A edi!<ao de cata
logos com a edi!<lio de al·buns e servl!<O de 
nOlVid8des estran¢ras, sAo trabalhos 
qua.se de nrlssionario IDa filatelia. 

Umservl!<O de novidades de todos os 
palses elclge ern' Fran!<a uma organiza!<lio 
digna de grande neg6clo. Monsieur L. Ar
nous, 0 proprietario da prlme1ra casa es
peclal1zada neste sentldo, em Paris, indi
cou·nos alguns ponnenores. Ha 6 aelos 
que sa:1ern, ern media, cada dla, no mundo. 
Ha palses, como por exemplo a Coreia do 
Norte, que nlio proporcionam informa!<Oes 
suficlentes sabre os seus salos, e a.sslm 
nAo rternos alnda as elementos necessarios 
para compilar ~ llsta das emI:ssOes dos 
iiltlmos anos. A casa Arnous tern perma
nenternente urn empregado na alfllndega, 
para despa.char, com a devida urg6nc1a, 
as novidades que chegam de todas as par
tes do n,undo. Em Fran!<a, pagam-se 17% 
de direitos sabre 0 valor dos seios, e as 
despesas gerais dum neg6cio fldateuco sAo 
tambem conslderavelmente ma.is altas do 
que entre n6s. E mesmo assim, com este 
servi!<o bern organizado, Monsieur Amous 
pede concorrer com colegas em palses 
qUe t~ menos dificuldades, e ate nos 
confiou que mesmo em Portugal tem al
guns c11entes colecclonadores. lIi um ser
v1~ dmportantlssimo, pois das bnporta
!<oes de hOje depende 0 patrlm6nl0 na
ciOlDal ern selos estrangelros de aqu1 a 
vinte ou trinta aDOS, quando alguns entre 
ales serlio ja raridades... A lmportllncla 
de Landres, como pra!<B- filateIica dnterna
clonal de hoje, e devida a polltlea larga 
de importa!<oes do princlpio da era filate
Ilea. 

LONDRES - A diferen!<a mals lmpor
tante que noted em Londres, desde 0 ano 
passado, e qUe agora bebe-se menos cha ... 



SACOR 
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO E 
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO 
PAiS EM PRODUTOS DERIV ADOS DO PETR6LEO 

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES 

COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES 
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DepoiB da guerra, era inevita.vel que, 
passados 30 minutos, numa casa fllateli
ca, um dos empregadO's fizesse a pergun
ta classica: -Have a cup of thea,? Como 
naquela altura ainda tinha na ideia que 
aqueia cortesia n8.0 se podIa recusar, aca
bei por ingerir urnas trinta chavenas de 
cha, em cada dLa... HO!Ie, ja em muitas 
casas, em vez de chA, oferecem cafe, que 
para n6s, Portugueses, e multo mais sim
pBitico, embora t'lmhamos que lamentar a 
mudan~ de habitos, provavelmente cen
tenArios. Mas, ja ·que falamos de cha, 
confesso que tive de verificar, durante a 
minha visita, que ni!.o tinha tornado bas
tante deste lfquidQ, em pequenO' ... 

Fui visitar 0 col ega J. E. Lea, nego
ciante em Manchester, que ltambem tern 
escrit6I11o 1110 Strand, 0 qual, lembrando a 
~i!<i!.o de 1953, me fez refer6ncias 
@tusiAsticas sabre Portugal, 0 Esltorll, 
o sol, etc.. Entre a venda de uma tira 
de Dona Ma.ria.i e de uma dupla 1m

pressi!.o da India, contou-me que, nestes 
ultim.os meses, vo}ltou ao nosso pais, para 
tomar parte num concurso de golfe, no 
Estorll. A mlnha reacgi!.o foi falar-Jhe dO's 
conheCimentO's bastante triviais que te
nbo so'bre aquele despol'to, e sobre 0 Clu
be onde ele se pratica, no mstoril. E fica
mas por ali... ate 0 meu amigo, ao des
pedir se, me dizer: -Bay the way ... tal
vez ni!.o saiba: 0 trofeu fad para mim. 
- Senti que ni!.o sou ainda um gentleman 
fUateuco, pOis, em· I!nglaterra, tambem os 
comerciantes de selos lt~em as r11bricas 
sabre 0 golfe ... 

Mas ha ainda pior: Sem previo aviso 
telef6nico, passel pela PalH Mall, pelos 

Anuncie no 

leiloeiros Robson Lowe Ltd., para all 
examinar 0' material em que estava inte
ressado, dos pr6ximos lellOes. Mas um 
lelli!.O' estava jUSItamente naquela altura 
em curso, e assim flcou combinado que 
passasse no pro:lClmo dia. Quando passel 
novamente pelos referidO's leiloeiros, tiv!'! 
que verificar que €ntrara na segunda par
te da venda do dia anterior ... Compreendi 
imediatamente a dificuldade da sltuagiio, 
e fiz gesto de ir-me embora. Mas parece 
que ja contavam com as hAbitos diferen
tes de urn estrangeiro, e, mui'to rapida
mente, celebrAmos a cerim6nia de encolll
trar e entregar para es'tudo varios lotes. 
E ~im acompanhado pela musica de um 
lelliio em curso, pude estudar os meus 10-
tes. A certa altura, 0 lelloeiro perguntou
-me: - Are you.,bidding, Sir? - , pois es
tudando os Belos, fiz os pequenos movi
mentos de meu habDto, que- muito fil.oIl
mente podiam ser interpretados como lan
gos sobre urn late, certamente mUllto inIte
·ressante, de qualquer colonia inglesa ... 
Tive nitidamente a impressi!.o de que fi
zera alguma coisa. que ni!.o devJa ter fei
to ... Senti-me mal colocado, e, na prlmeira 
oportunidade, juntei ao meu cheque e bid
sheet algumas palavras de desculpa. Para 
a minha vida, aprendi nesta altura que, 
preparandb ·uma via,gem ao Estrangelll'o, 
daVe fazer-se tambem uma pequena lis
ta dos lellOe-.s quese realiZlliffi naquela al
tura. 

Para 0 proximo nlimero deste Bole
tim, flCam algumas impress5es que tive
·mos na Suiga, e discutlremos alguns pro
blemas da actualidade filateIica, como' nas 
nossas colunas anteriores. 

BOLETIM DO 
CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A MAIOR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA! 
A DE MAIOR TIRAGEM! 

UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO! 
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VERA CRUZ 
Av. da Liberdade, 12-1.° 

Telef. 23301 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

Selos de Portugal e Ultramar. 

Estrangeiro. N ovidades. 'l'e

maticos. Sobrescritos de 1. 0 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 

LISBOA (PORTUGAL) 

LISBOA 

_~~~s comp~o.':~~~~ 
lhores pre!<os, de series completas 

novas: 

Portugal - todas ' as emissoes 
recentes, 'esgotadas - Angola, 

passa.ros e Animads, Assistlmcia 

IDe. sl 30c. (vermelha) Mo!<ambi-

que, Peixes, Paisagens 

·FREDERICO VILLANI 
Roa dos Remedios A Lap&, 60 

LISBOA Tel. 66 57 18 



notulas numlsmatlcas 

outROS 
Na contlnuaQlio destes nossos despre

tencfosos apontamentos, vamos apresen
tar aos leitores mats urna serie de carim
bos diversos, que marcam algumas moe
das da nossa modesta colecQlio. 

Em primeiro lugar, e por iaso mesmo 
o lugar de honra neste descritivo, anota
'se uma moeda de 50 centavos de 1926, 

A 
com as letras nests. disposiQ8.0, P T., 
apostas ,no reverso, sobre 0 escudo. 

- Por gentil oferta de pessoa amiga, es-
te exemplar veio enriquecer a colecQlio, e 
sobre ele caiu, como era natural, uma 
simples troca de impressoes. Entao fol
-~os dito tratar-se de uma adaptaQao, em 
flXa, de moeda ja fora da circulaQlio, pa
ra usa exclusivo e interno da Companhla 
dos Telefones. 

As letras do puncionamento seriam as 
abrevlaturas par que e conhecida aquela 
empresa (Anglo--Portuguese Telephone). 

o exemplar qUe temos presente e da
tado de 1926, e como slio ja nurnerosos os 
que esta.o na pOSse daquele nosso amigo, 
prcwavel e que alguns sejam de 1924. 

Este puncionamento tem a sua hist6-
ria, e a sua interpretaQa.o aqul fIca ar
quivada, e lltil seja ela aqueles amigos 
e numismatas qUe tenham tambem al
gum 'exemplar desta natureza e puncio
namento. 

A seguir, apresenta-se urn pataco de 
D. Miguel, com urna estrela de 12 raios 
bern centrada nos dois lados da meeda. 0 
valor facial foi tirado, e a data esta ile
givel pelo azebre. Ignoro. 0 significado 
deste sinal, nlio sei se e possivel atribuir
-lhe as honras de carimbo politico. Nlio 
tenho conhecimento de as mestres faze
rem refer~ncia ao aproveitamento da 
meeda para tals fins, nesta epoca con
turbada da vida nacional. 

Uma out'ra adulteraQi!.o de moedas 
apresentamos seguidamente: Trata-se de 
urn vintem de D. Luis (1885), puncfonada 
no anverso com urn rodisio sobre a efigie 
real. A marca lembra a roda de Santa 
Catarina. Ignora-se a exist~ncia de QU
tros exemplars com igual marca. 

Para terminar a enumera~lio da serie 

caRlmBOS 

Pe/o 

OR. ARNALDO BRAZAO 

dos carimbos, e quanta a mim julgo-a in
teressante, anotamos urn vintem de D. 
Carlos (1891), cQm chapeu de palha feito 
a buril. Trabalho .grosseiro de fraco ar
tista gravador. A moeda, adquirida nu
rna casa de sucata de uma cidade da pro
vincia, esta mal conservada. Eata adul
teraQao da meed a nao se podera incluir 
no agrupamento dos carimbos politicos. 
Nlio vejo neste exemplar qualquer ideia 
de propaganda contra as instituiQoes mo
narquicas, embora se possa constatar 
uma of en sa a personalidade representa
tiva do sistema politico, entlio vlgente em 
Portugal. 

Muitas outras marcaQoes, mais ou me
nos deste ,genero, se verificam nas moe
das de D. Luis e D. Carlos. Sa.o elas fruto 
de urn longo periodo de agita~lio pOlitica, 
que abrangeu aqueles dois re1nados. Te
nhamos em vista 0 belo trabalho do Dr. 
Luis Pinto Garcia, sobre Contramarcas 
carimbOSl e grav~oes, e 0 Cat4.logo n." Ii 
da casa Almeida, Bastos & Piombino. & 
C.". 

E, por hoje, aqul ficamos, com os me
Ihores votos 'para que apareQam novas es
pecies assim carimbadas, e respectivas 
apreciaQoes. 
Observ~Q : 

Para melhor interpretaQao do que dis
semos na n6tula respeitante a carimbos 
pOliticos, convem ~ublicar as punQoes 
conforme se encontram nas moeda.s. 

Assim, as marcas V S R e REPUBLI
CA tl!m respectivamente a seguinte dls-

posiQao: V R e REPU 
S BLICA 

NuCLEO FILATELICO 
MACAELENSE 

PONTA DELGADA (5. MIGUEL) A<;ORES 



BIBLIOG RAFIA 
"CATALOGO DE ALGIBEIRA 
DE CORUIO AEREO" 

Dia a dia, a bibliografia fllateIica en
riquece-se com novos e curiosos Uvros. 

Apareceu ago~a, num fonnato c6modo 
e ao prec;o acessivel de 1150 Frs., urn pe
queno cCatalogo de Algibeira do Correio 
Aereo:., editado em Franc;a, por Henri 
Trachtenberg - em Yvry (Seine). 

SOLICITAM 

TROCAS 
Escrevem-nos varios coleccionadores . 

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

MARIE MANDOVA - Smetanovo na
brezi 26 - Prague I - Checoslovaquia. 

ANTONIO BERTOLDI - Via C. Ba
tlisti 43 AlII - Bolzano - !tlllia. 

OEY TJENG HAN - Tjipelang 40-
Sukabumi - Indonesia. 

ANNA STIBITZOVA - Na maninRch 
I - Prague 7 - Checoslovaquia. 

WOJTKOWSKI BOGUSLAW - No
wogrodzk - Poste Restante - Vars6vla 
I - Po16nia. 

ARIEN WECHSEL FISH - Tivon -
Israel. 

MIROSLA V SIMICE - KotMoyska 
33/ill - Pilsen IV - Checoslovaquia. 

HEINRICH ZIMMERMANN - Koln
-Bickendorf - Wacholderwog I - Ale
manha. 

VOJISLA V DZEPINA - Boskoviceva 
17 - Zagreb - Jugoslavia. 

A. W. DAVIES - P.O.Box, 1584 -
Montevideu - Uruguay 

ffiINEU PAWLAK - Caixa Postal, 
147 - Blumenau - Santa Catarina
Brasil. 

Estes enderec;os sil.o indicados sem 
compromlsso nem respClDBabl11dade da 
nosaa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsability our part. 

Ces adresses sont donnees sans enga
gement n1 responsabiUte de notre part. 

FILATELICA 
Reune todas as series de avlac;lI.o apa

recidas em todo 0 mundo·, ate ao presente, 
indicando apenas a data da emissi!.o, os 
numeros dos Catlllogos Silombra e Yvert, 
e tiragens, e os prec;os pelos quais podem 
ser adquiridos na 'Casa edItora do Cata
logo. Este e de real utilidade para os co
leccionadores da tematica A vlac;i!.o, e s6 
a eles e destinado. 

Dtscordamos, no entanto', da designa
c;i!.o de cataJogo de correio aereo, vis
to que 0 catAlogo englloba. alguns se
los, por exemplo, a em1ssi!.o comemorativa 
da Trav"ssia do AtlAntico, que, embora 
com avio"s, nll.o fOi, de fonna alguma, 
uma em1ssAo de correio aereo, inexlstente 
entre n6s. l!l, todavia, obra para ficar, 
quanto mats na.o seja, porque constitul 
fonna c6moda de trazer a mancollsta 
sempre em dia... e no bolso. 

MinisUrio das Comuni~oes 

Adm.lnJs~o-Geral dos Correlos, 
Tel6gratos e Telefones 

D~ dos Servl90s ~ustrlals 

PORTARIA N.· 16.6SZ 

18 de Mllrc;o de 1958 

Manda: 

a) Que sejam retirados de clrcuia~i!.o 
os valores .postais d8Js segulntes emlssCles 
e taxas: 

Selos cRels de Po·rtugal-1." dinastiu, 
de $10, $20, $150, $90, 1$00, 1$40, 1.150, 2$00 
e 2$30. 

Selos cCentenario do Telegrafo Elec
trico em Portugal:., de 1$00, 2$30 e 3$150. 

b) Que os seloa lndicados na prellente 
portaria deixam de ter validade a partir 
de Novembro do corrente a.n.o; 

c) Que os mesmos selos possam ser 
trocados por outros em circulac;iio nas es
tac;CIes do correio, telegrafo e telefones do 
Terreiro do Pac;o, em Lisboa, e de Bata
lha, no Porto, ou nas tesourarias da Fa
zenda publica de outras local1dades, ate 
ao dia 1 de Malo de 19159, mclu&1ve. 
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caBO V€RO€ 

Para comemorar 0 1.0 centenario da 
Cidade da Praia, Cabo Verde, que tem 
Iugar no dia 14 do m~s de Junho, 0 
M1l!nisterio do Ultramar mandou emltir 
400.000 -selos postails, distribuldos em par
tes 19uals pelas taxas de 1$00 e 2$110, re
produzlndo 0 'brazil.o, de armas daquela 
Cldade. 

Os selos, que t~m as dlmensoes de 
26 X 311,lmm., foram lmpressos na Casa 
da Moeda, nas segulntes cores: 

Taxa sie 1$00 - Laca-ca:rm1na.da, pra
ta, ouro, verde, azuf-ultramarlno, casta
nho, encarnado, preto-marflm, piir.pura, 
amarelo-palha e sepia; 

Taxa de 2$110 - Duro, azul-ultramari
nOl, enca:rnado, preto-marflm, castanho, 
prata, verde, laca-caromlnada, purpura, ro
sa-salmll.o e verde-era. 

Pelo mesmo Ministerio, fol mandado 
confecclonar um carimbo postal comemo
ratlvo, para ser aposto nas correspond6n
clas que, para esse flm, forem apresen
tadas, pelos 1nteressados, na estagll.o dos 
correlos da Praia, no cltado dla 14 de Ju
nho pr6ximo. 

pORtuqal 

Llsboa- Rua Castllho, 14 - 24 - Mado 
19118. 

SENHORA DA '(}()NCElQAO DO 
MONTE SAMEIRO 

Braga - Sametro - 31 - ~o - 19118 

MlUtCAS DE DIA NUM:f:RICAS 

Malo de 19118 - Llsboa - Exp08lgll.o Fi
lateUoca. na Unlll.o de GremioSo de Lojlstas 

- de Lisboa - 211. 

ultRamaR 
CARIMBOS DO V DIA DE cm

CULAQAO 

Goa - Indla Portuguesa - 3 - 4 - 58 -
EmlssAo dos Brasoes. 



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
No catalogo da I Exposi,r;iio Fi

latelica no. Uniiio d~ GremiO's de Lo
jistas d~ Lisboa, havia uma pagina 
dedicada ao nosso Clube-, e QU6 gQS
tosament6 tramscrf/Vemos : 

<0 Clube Filat61ico de Portugal e urn 
Clube de amadores, para amadores., que 
Se encontra instalado na Avenida de Al
mirante ReIs, 70,3.· Dt.·, e cujos s6clos 
vii.o neste momenta multo perto do mime
ro 3.200, no inicio de uma campanha para 
atingir 0 n\imero 4 .000. 

.AJ.em da sede, onde Be efectuam tres 
reunioes filateIJcas por semana, e uma 
numlsmAtica, dispoe de uma boa biblio
tecl!, com cataIogos e revistas filatelicas 

CONTRmUA PABA 0 DESEN
VOLVIMENTO DA FJLA.TELIA 
EM PORTUGAL, INSCREVEN-

DO NOVOS SOCIOS NO 

CLUBE FILATfLiCO 
DE PORTUGAL 

OLUBE DE AMADORES 
PARA AMADORES 

Av. d. Almirent. Reis, 70-3."-Dt.· 

Telef. 54986 

LISBOA PORTUGAL 

de todo 0 mundo, e de aervigos de navida
des e de sobrescritos de 1.· dia. 

Aim do qUe edita uma grande revista 
filateuca mensal, colabora.da par llustres 
filatelistas, distribulda gratuitamente a 
todos os associa.dos, e com a malor pro
jec!;Ao em todo 0 mundo. 

o Clube Filatelico de Portugal, agra
decendo a valiosIsslma colaboragii.o que 
Ihe prestou a UniA.o de GremIos de Lojls
rtas de Llsboa, nA.o pode de1Xar de desta
car 0 seu llustre Pres1dente, senhor Virg!
ilio Fonseca, 0 seu Director senhor Ant6-
Dio Carvalho Marques, e 0 seu Secretarlo 
Geral senhor Dr. Santos Mattos> . 

.f)s~nfa~ ~~ 6tAntpfia p~sUll 
pata ~s lHiliUlt~S ~a .f)n~ia 

o <Diirto do Govemo) pubUcou 0 Be
guinte decreto: 

<Sii.o isentos de franqula postal as car
tas e 'bUhetes-postals, n80 registados, que, 
.por via marltima e em transporte nacio
nal, forem expedidos para 0 continente da 
RepiibUca, llhas a.dja.centes e provIncias 
ultramarinas, pelo pessoal <las forgas ar
ma.d81S qUe guarnecem 0 Estado Pcrtu
gu!s da India, quer pertenga ao Exercita, 
Armada, Policia, GUaTda nsca.l e servi
gOS de marinha, ou preste servigo, em 
quBJlquer destas tr!s Uitlmas cor.por~oes, 
quando aque1as correspond!ncias nii.o ul
trapassarem 0 Umite de peso estabelecldo 
para 0 prlmetro escalii.o de pome, e sejam 
entregues nas estagoes de correio por in
termedio do respectivo comando ou che-
fia:.. . 

SE V. PRECISA DUM CARRO ... 
81 VOU8 AVEZ BE80IN D'UNE VOITURE ... 

IF YOU NEED A CAR ... 

WENN 8IE EIN WAGEN BRAUCHE'N ... 

{ 773607 
T ele'. 772651 D I AS MARQUES 

AV. FREI MIGUEL CONTRElRAS, 56, 9.·, ESQ.-LISBOA 



Int€QPosta, 
hamBU~GO 1959 

Esta grande exposiQlio Internacional 
esta despertando Interesse crescente em 
todos os clrculos de coleccionadores de 
todo 0 mundo fllatelico. Companh1as de 
viagens ultrama.rtna.s planeam ja vOos 
para Hamburgo, e coleccionadores ale
mil:es no estrangeliro escrevem-nos -que a 
INTERPOSTA lhes dara ocasiao para vi
sitar de novo a sua patria, depols de 20 
anos de a~cia! 

A fim de aliviar a comiss40 organiza
dora da exposiQAo das muitas cartas, re
sumimos a seguir as IndicaQoes mailS im
portantes: 

INTERPOSTA: Internationale Post
wertzeichen-Ausstellung Hamburg, 1959 
(ExposiQao Internaciooal de Selos, Ham
burgo, 1959) 

Data da exposi~: de 22 a 30 de Maio 
de 1959, em Hamburgo 

Endere!;O: INTERPOSTA, Hamburgo 
36, Kaiser WlIhe1mstr. 85 

Hamburgo: Hambul'go nao e s6 0 
malor porto da Alemanha, mas tamb6m 
a malor cidade da Republica Federal. Os 
seus monumentos, mundialmente conheci
dos, estao descritos num prospecto de 
Hamburgo, anexo a. 1.' circular. A sua 
posiQAo if8IVo'l'ave1 para os mares do Norte 
e do Leste e para a Escandlnavla, fazem 
que cada ano uma grande corrente de 
vi'ajantes passe por Hamburgo. 

Local da exposi~: A exposiQAo rea
lizar-se-a dentro do grande parque de ex
pos iQoes <Planten un Blomen:., junto da 
estaQao de camlnho de ferro de Dammtor, 
onde se reallzou, entre outra&, a exposl
Qao Internacional de horticultura de 1953. 

Salas de exposi~: Encontram-se a. 
dlsposiQlio quatro grandes Mrios de expo
sigao. Num, expoem asdirecQoes dos cor
reios de todo 0 mundo; urn outro esta re
servado aos comerciantes da especiall
dade. 
Dete~ da expo81~o: Detalhes 

sabre as mesmas encontram-se na 1." cir
cular da INTERtPOSTA. 

Fecho da inscri~: InscriQoes previas 
ate 31-9-1958; inscriQlio deflnltiva, sabre 
folha de InscriQlio especial, ate 15 de Ja
neiro de 1959. MailS detalhes na 1." cir
cular da INTERPOSTA. 

Juventude: Pe1a primelra vez, parti
cipara tamb6m a juventude, nesta expo
sigao especial. A escolha dos objectos sera 
feita pelas respectivas comlssCies FIP. A 
juventude alemli dirigir-ee-a a. ComIsslio 
da Juventude da ~POSTA, Ham
.burg 36, Postfacfi (ca.1xa. postal). A IN
TERPOSTA chama a juventude do mun
do! 

Prospoows: 0 primeiro prospecto ja 
foi publicado, e pode ser pedido gratuita
mente a. AdmlnlstraQAo da INTERPOS
TA. Um segundo prospecto sera publicado 
em Outubro de 1958, e Incluira mais de
talhes sabre a exposiQlio, plantas dos 
atrios de exposiQlio, urn program a provi
s6rio de reunioes, etc. 

OomissOes no estra.ngelro: Os exposi
tores e visitantes estrangeiros encontra
rao ~a. 1." circul~r uma lista d~talhada 
das comissOes estrangeiros da INTER
POSTA. Elas aconselharAo os filatelistas 
estrangeiros em toda.s as questoes. 

Selos especJa.ls: Os Correios da Repu
blica Federal Memi!. emitirlio dois selos 
especials, os quais se referirlio ao jubileu 
de 100 anos dos selos de Hambul'go e 
Lubeck, os quais motivam esta festa. 

Beonioes: Durante a INTERPOSTA, 
realizar-se-a 0 Congresso da Federation 
Internacionale de Phllatelie. 0 Congresso 
Federal Filatelico reunir-se-a depois das 
festas em Lubeck. A OrganizaQiio Inter
nacional dos Comerciantes de Selas pla
neia tambem um congresso', e um Dia In
ternacional de Comerclantes. Muitos cen
tros de estudos filatelicos anunciaram ja 
congress os especials. A fim de evitar so-
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breposl!<oes de reunlaes, pede-se lnscre
VaIn ja. as sessOes! 

Programa iIa6 f.esta8: Eata. previsto, 
alem dos congressos filateIlcos, urn pro
grama de festae, 0 qual inclul, entre ou
tras, Ulna viagem i\ ilha de Heligoland. 
Ainda e multo cedo para dar detalhes so
bre este progTaXna. 

Clnbe8: Pede-se i\s associa!<oes e clu
bes para indlcarem a sua morada i\ IN
TERPOSTA, quanto antes, a f1m Ihes 

selos para a propaganda da INTERPOS
TA, nas cores de preto-encarnado-ouro, os 
quais po'dern ser pedldos i\ adm1n1strB.lliio, 
pelo pre!<o de DM 0,02. Nenhuma carta 
dos coleccionadores sern 0 selo de propa
ganda da INTERPOSTA. Dave tomar-se 
conhecida a nossa exposi!<Ao mundial, en
tre os coleccionadores do mundo. 

A lNTERPOSTA deve ser (como as 
outras festae) A FESTA DO POVO dos 
filatelistae, em 1959! 

serem comunicadas facllidades de via.ge:rn.I ... ---------------.. 
Uma exposi!<iio intemacional, tAo 
niio havera. mals, dentro dos pr6xlmos 
anos, na Ale:manha. 

programa. da viagem: A IN'l'EIRPIOS··. 
TA ja. tern, de todo 0 mundo, \,;UL'''WL......,'. 

referentes i\ visita. Os C<I.liLJ.J.lJ.IlU5 

alerniies vAo fazer comboios elij:,eclais 
toda a Alernanha. Tambem 
as companhias de viagem e 
internaclonais vl10 fazar urn :nrl'lTl'>'Im,SI. 
viagens para a .Alemanha, e 
viagens atraves da Alemanha. Estas 
panhlas fornecern prospectos sobre a 
TERPOSTA. 

8el08 de propaganda: Foram emitldos 

HUNGRIA 

ViECAS 
Oezembro,4S-3' 
IS80A 

Contiriuo com as minhas OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo, 

838/41 
896 
9:1,3/15 
916/17,Av. 90 
963/67 
1024/28 
1024/28U. 
1040/42 
1046/49 
cAv.130/ 31 

se nao for mencionado usado: 
36$00 1092/96 12$50 1190/97 25$00 
6$50 1097/1101 1190/97U. 10$00 

12$50 e Av.148/52 65$00 1212/17 30$00 
13$50 1118/20 Av.1l9/29 45$00 
22$50 eAv.170/72 27$50 :. 136/45 36$00 
34$00 1130/37 32$50 :. 159A 16$00 
10$00 1130/37 U. 10$00 :. 160/69 42$50 
15$00 1140/50 30$00 :. 173/80 32$00 

1158/77 U5$00 :. 173/80 U. 12$00 
27$50 1202/09 35$00 :. 181/88 32$00 

U83/89 25$00 :. 189 50$00 
Da HUNGRIA moderna, tenho multo mals, selos novos em stock, mesmo 
nl10 denteados. Para infonna!<oes, e favor juntar franquia. da resposta. 
Outras ofertas segulrAo! Pagamento adlantado, portes de registo aparte. 

ALFREDO 
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DE S()CIOS DO LISTA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STA DEL S81I-116L1EDERLISlE-lfiBEBS USn-LISlE DES MEIKIES 

Altera~Oes - Reingressos - Novos 
, . 

SOCIOS 

PORTUGAL 
732 - Mario Araujo Souss.--Rua da Jun

queira, 94 - Lisboa. 
752 - Ant6nio Ferreira Rodrigues - Rua 

GU Vicente, 16.1.° - Lisboa- (M) 
Po, Fr, Es, In, Ep, T. C. V. N. U. 
l. 2. 3. 60. 90. 

1290-Ant6nio Brito e Cunha - Travessa 
do Calado, 29-2.0-Dt.o - Lisboa -
(M) Po, Fr, In, T. N. U. 60 de 1 e 
2. S6 N. de 30. C. 60. de l. 2. 3. 
tudo em 62. V. por mancoHsta a 
bons pr~os. 90. 91. 92. 94. 96. 

2339-J'ose Manuel B. da camara - Ave
nida Rainha L. Leonor, lote 3-4.0-E. 
- Lisboa - (P) (em 3) (M) (em 
1) T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 10. 13. 
16. 21. 28. 90. 93 . 

2BI~ose Chambel Belona - Curia -
(M) Po, T. N. U . 60. 3. 94. 

3IBS-Manuel Ant6nlo Ferreira - Rua 
Condessa. de Murga, 33 - Entron-

CLUBE FILATELICO 
«RAMON CASTILLA. 
UNmAD VECINAL, S 

LIMA-PERU 
Oferece eos seus s6cios: ' 

I) 4 revlstes enuels com ertigos de 
interesse, lides de s6cios e enGn
cios de troces, c6digo num6rico. 

2) Aviso permenente pere os s6cios. 
3) Cote: ~ I d61er ou equivelente 

em selos novos do seu pers. 
4) Servi'io de novidedes. Atende 

mencolides do Peru. Rele'iio de 
vende de selos pelo Benco Intor
necionel de Filetelie do CFRC, 
vende de selos em livretes e es
colher. 

camento - (M) Po, Fr, In, T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

3189- D. Marla Lucma Antunes Lagos.-
Leirla - (P) po, T. C. N. U. 60. 1. 
2.93. 

3190-Dr. Acacio Fernandes da SUva -
Rua Sa da Bandeira, 260-5.0 -Esq.
Porto - 60. 

319I- Henrique Jorge Viana de Almeida 
Tome - Lal'go do Municiplo
Entroncamento - (M) Po, Ea, Fr, 
In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94. 

3192-Jiilio Mendes - Rua Dr. Miguel 
Bombarda, 49 - Vila Real de San
to Ant6nlO - (A) Po, Es, T. C. V. 
N . U. 60. 

3194-Dr. Romano Ca:ldeira CAmara-a/c 
Shell Portuguesa - Rua de S. Ni
colau - Lisboa - (M) T. N. U. 
60.21. 

3195-Augusto Carreira Cesar Pereira 
Banco Naclonal Ultramarino 
Coimbra - (M) Fr, In, T. N. U. 
60. l. 2. Israel, Ghana, Nagoes Uni
das, Pa1ses Asdaticos 90. 91. 

3196-Albino Vidal dos Santos - c:Casal 
de S. Martinho:. - Av. Nunes de 
Carvalho, 5 - Stntra - (P) Po, 
T . N. U. 60. 1. 2. 3. e tematica de 
fauna, flora, iffiotiv.oS . rellgiosos 
90.94. 

3197-Jose SimOes Berto-Rua Damill.o 
de G6is, 14-2.o-Eaq. - Lisboa -
(P) In, Fr, AI, T. C. N. U. 60. 1. 
2.93. 

319S-AbHio de Paula Albrantes - Rua 
PllIScoal de Melo, 144-3.o-Esq.o -
Lisboa (P). 

3200-H. T . Gomes de Freitas - Rua An
t6nio Pedro d e Carvalho, 4-2.· -Dt.· 
- Moscavide. / 

3200-Dijkstra - Rua Azooo Gneco, 69-
-5.·-Dt." - Lisboa - T. C. V. N. 
U.60. 

3202-Fernando Neves FerrAo - Vivenda 
Amalia - Rio de Mouro - Sintra 
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- (M) Fr, In, T. U. 60. 3. exclu1n
do ·blocos, folhas, quadrafll, etc. 90. 

3209~ose Alves ERrata - Rua. LuIs Au
gusto Palme1r.1m, 3-B - Lisboa-
(M) T. c. V. N . U. 60. 

3210--Enrique Benarroch- Vivenda Mon-
teflor - Rua Jose li'lorindo-Cas
cais - Po, FIl", In, T. C. V. N. U. 

3211- Jose Eduardo Machado Pinto- Av. 
d09 eonl.batentes da Grande Guer
ra, 58-3.0-Esq. (Alges) - Lisboa 
- (P) Ea, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
1.2.3.93. 

3212- Augusto Jorge dosSantos de La
cerda Ferreira - CIlI1c;ada do Com
bro, 52-3.° - Li.sboa - (P) Fr, In, 
Al, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

3213- Dr. Jo[o Esquivel - RuB. Letes, 37 
- Faro - (A) Fr, In, Es, T . C. 
N . U. 60. 1. 2. 93. 

3214--Fernando Augusto Jose Fernandes 
- Rua Vasco da Gama, 54-1.0 -Esq.' 
- Faro - (M) Po, T. C. N. 60. 1. 
2.94. 

3215-D. :Maria. da Grac;a Costa Pinto 
Nery - -Herdade da Revenduda
,Sousel (Alentejo) - (P) po, N. 
U.60. 

ANGOLA 
3193- Dr. Elislo Dlas da Fonseca - Cal

xa Po.stal, 30 - SUva Porto - Ble 
-60. 

3199-Raul Marques LuIz - T 'Chibemba 
- Gambos - (P) Po, liIr, T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Bichos, Desporto, 
U. P. U., Flores, 90. 94. 

3216- D. Maria FeMsbela Madeira Gomes 
Carmona - Caixa. Postal, 381 --

Nova Lisboa - (P) Po, Fr, Es, T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 4. Motivos des
portivos, flores e rellgiosos. 30. 
90. 94. 

3217-Ant6no Dia:s de Barros - Caixa 
Postal, 5122 - Luanda - Po, Fr, 
It, Es. ~esponde em Po, Es, 60. 68. 
1. 2. 3. Da 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94. 61. 

Jose Rodrigues 

UM ALFAIATE DE CATE-
GORIA, A PREQOS 

CORRENTES 

R. Alexandre Herculano, 1'7-2.e_E. 

(Elevador) Telel. WI4, LISBOA 
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MOQAMBIQUE 
3187-Jose Brandao de Melo - Ca.1xa 

Post8Jl, 17 - Quelimane-(M) Po, 
In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2 . 94. 

ESPANHA - ESPAGNE 
- SPAIN 

2680- Martl Buch - Calle RSlbas9ll, 45, 
Ba:rcelona - (M) Ea, Fr, V. T. U. 
60. 3. 61. 63 . 64. 65. 90. 

3203- Carmelo F errer - Embajaciores, 
140-2.·-B - Madrid - T . 60. 

CHECOSLOV AQUIA -
TCHECOSLOVAQUIE 

- CZECHOSLOVAKIA 
3207- Marie Mandova - Smetanovo na

brezI 26 - Praha 1 - T. N. U. 60. 
80. 81. Match Box Labels 90. 

CEILAO - CEYLAN - CEYLON 
3206- 1. V. Kiv.l.sena - Kiwya Hobby 

Exchange Club - Maskeliya - 60. 
FIDC 72. 

ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA - U. S. A. 

297B-J. F. Trick - THE ZETFRED Co'. 
- 600 East Fifth Street - North 
Manchester (Indiana) - In, T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 90, 91. 92. 94. 

INDONESIA 
3204-Whang Joe Chuan - Djl Kenanga 

19/20 - Blateran - Klaten - In, 
T . 60. 3. 

POL6NIA - PO~OGNE 
- POLAND 

2699- WltaUs Borowski- ul. Zagumienna 
Po, Fr, In, AI, n, Russa. M. T. V. 
N . U. 60. 1. 2. 3. 5. 7. 8. 14. 18. 21. 
23. 61. 1. 8. 18. 22. 80. 81. 90. 91. 
92. 96. 

5 «THE MATCHLABEL 

! 
COLLECTOR» 

Editor: A. Fleming 
BIMONTHLY 

Clroulates from Aberdeen 
to Zulula.nd 
~ 

ROMENIA - ROMANIE 
-ROMANIA 

3205-0sel'go B. Bela - str. Orban Ba
lasz 46 - Odorhel - Ant. Meghla
ra - AI, In, lt, Fr, T. 60. 64. N. 90. 
96. 97. 

320B-W. Buurada - str. Memorandulul 
47 - Tlmtsoara - AI, In, FT, T . 
N. 60. 1. Austria, 13. 16. 21. 26. 28. 
TemaUca de flores, anJmais, U. P. 
U., Centenario do Selo de 2. 80. 90. 
97. 

URUGUAI - URUGUAY 
1142-Eugenio von Boeck - Consejero 

de la Embajada de Bolivia. Monte
video - (A) Todos os Idiom as. In
teressa-s~ por Blocos. Folhlnhas 
de acordo 'com a s/mancollsta. 
Oferece selas da Bolivia e princi
palmente da Argentina, Paragual 
e Peru. 

NECROLOGIA 
Jose Alf.vio de Ma4ureJira 

Em Braga, faleceu recentemente 0 
nosso prezado cons6cio sr. Jose Alivlo de 
M§ldureira. Apaixonado fllatellsta, era 
s6cio dos mals anUgos do nosso Clube, 
com 0 n.· 98. Apreentamos sentid8JS con
dol~ncias A famflla enlutada, e em espe
cial a seu genre, sr. Adriano da Encarna
!lao Martins Vicente. 

SERVI<;O DE OLTIMAS NOVIDADES 
de todo 0 mundo (NOVAS) 

Grande quantidade de Portugal, UI
tramar, DESPORTIVOS, Fauna, Flora, 
etc., fomecendo 19ualmente al OLTI
MAS NOVIDADES aOI melhores prec;ol 
A maIor vBJriedade de serIes 

RARAS Desportlvas 

AceltBJrnos inscri!lOOs para 0 ca
t8.logo 'Yvert 1959 ate Agosto 

COIMBRA FILA YELICA 
Rua da Sofia 23-1.· - Telef. 24334 

OOIMBRA. - PORTUGAL 



ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6cl0 APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especlalmente India; Envelopes do 
I." Dla; M8x1mos e Intelros. PreQArio a 
pedldo. 

Grandes e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou Ultramar Portu
gulls, troco pOI' selos para a sua colee
~ii.o, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena, 80-3." - LlS~OA 

SA CARVALHO-Heroes Africa, 255, 
LeIxOes-Compra e troca. Vende com 
{;T8.Ddes desconto8, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramal' e Estrangeiro. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou Itt Uta, ·S. Marino e Vatlcano. Sorren
tino Gilnnaro - Miano (Napoli) ItlUla. 

Dou selos do Brasil, pOI' comemorati
vos,aereos e col6nias. A. Rezende--Calxa 
Postal, 5725 ,- S. Paulo - Brasil. 

Desejo trocas de selos universals me
diante mancoUsta, base E. Santos, Yvert 
ou GIbbons - Eng. L. da Cunha Gomes 
- Mapu~a - Goa - India Portuguesa. 

1 wil Exchange all world Stamps of 
Sports, air maill and Flowers. Send me 
100/290 of your l;uuntry, I give you 100/ 
, 200 of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Agular
C. P . 2685-C-Luanda-Angola-A.O.P 

Participo a todos os Ex.mos Clientes e 
Amigos que suspendo todo 0 movimento 
de cornpra e troca de seIos, durante os 
meses de Juqho, A!gosto e setembro. 

Eduardo de Almeldar-IWa de S. Ben
to, 178-A---,Lisboa--'Portugail-Te!. 662364-. 

HANS KELM, de Seelze - Har
rover - Alemanha, deseja trocar selos 
com fila:tellstas amadores de Portugal, 
lnteressam-lhe especialmente selos de Por_ 
tugal, prlncipalmente sales anteriGres a 
1914, e desse ano ate 1939 

WANTED Stamps of large siZe. Send 
100 - 2000 mixed. We send the same 
from Scandinavia. Thr. LIndstrom - H. 
C. Ol'stedsvej 7 b - Oopenhagen V -
Denmark. 

ECONoMICOS 
SoHclto canje con todo el mundo. Selos 

comunes en contidad, y composlciones de 
25 X 100, 6 mas, de Argentina, pOI' 19ual 
de cualquier pais. Doy novedades y con-. 
memoratlvos por Colonias, usados. 

Marcelo. O. Dana - Casilla 3230 - CC 
- Buenos Aires -:-'- Rep. A-rgentlna. 

Ofere!<o series tematlcas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
ANIMAlS, _\ VIAQAO. Desejo receber no
vidades do Ultramar- Portugui!s. Resposta 
Imedlata aos envlos de 200 escudos. Hen
driks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

C!aravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!<Ao 10$, 20$, D. Dinls 10$, 20$, 
5U$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio 
de JaneIro, .24-1.o-Dt."-Lisboa-(Portes 
registados extra). 

Envlem 100 ou mals selos do seu pais, 
e receberAo 19ual quantidade de Espanha. 
GIL RUIZ - Padre Calatayud - Pam
plona - Espanha. 

Desejo correspondentes para troca de 
selos naclonais, novos ou usa dos, em Ca
bo Verde, Gulne, India, Macau, MO!<&m
blque, S. Tome e Principe e Timor. Roge
rio Romiio, C. P . 1.051, Luanda, Angola. 

Deseo Flores, Peces, Aves, Mariposas, 
Anlmales, Insectos y Costumbres. Doy Es
pa.f!.a, Colonlas, y Francia, Colonlas - A. 
CINTA8-Slerpes, 15 - Sevilla - Espa.f!.a. 

Jose A. Faleiro ajc The British Bank 
of the Middle East- P. O. Box, 71-
Kuwait - Arabia. Deseja correspondentes 
no Continente e Ultramar. 

Contra selos do vosso Pais e Ultra
mar, dou ItlUia, Vaticano e S. Marino. 
Sepe Filomena - Plscmola (Napoli) -
ltlUia. 

Por selas novos e usados, FAUNA, 
FLORES do Ultramar Portugulls (repeti
dos ate 50) dou S veze& 0 valor a. mlnha 
escolba, por series comple:tas, 5 vezes 0 

valor a. mInha escolha. Base Yvert. Res
posta ImedIata Mazzachled-BP. 117-
Bastla (Corse) Fran!<a. Correspondi!ncla, 
em franci!s, lngll!s, alemio, espanhol e 
poPl:ugui!s. 
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Walter Burada. - atr. MemoranduIul 
47-~1Wm4.nia, Want exchange 
mint stamps bassis catalog Yvert or 
Zumstein, with Austria, Belgium, En
gland, France, H&lland, Portugal, Swizer
land and British Colonies. Also stamps 
which :represent flowers, animalS', UPU, 
and stamp centenary, with all the world. 
Send please always registered. I corres
pondin german, english, french. 

Contra 250-500 selos de Portugal e UI
tramar, dou igual quanti dade de ltalia, 
Vatlcano e SAo Marino - Mainolfi Lucio 
- Miano (Napoli) It4.11a. 

Desejo conhecer coleccionador poI¢u
gu6s para efectuar permutas. Dou Fran!<8-
novos e usados (50% de ca.da) contra s6 
Usados de Portugal, Ultramar e Espanha. 
Correspond6ncia em francl!s e Ingl6s. Ma
dame Godere - 25 rUe Pierre Regis Fo
ruller - Lyon (Rhone) Fran!:a. 

MOEDAS 
Colecclonador meillo compra e 

rtroca moedas portuguesas (con
tfuente, ultramar e Brasil col6-
IIJla) em cobre e prata. Tambem 
acelta moedas dando selos no 
mesmo valor segundo mancolista. 

CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
R. de S. Mar~, 5-1.·-Dt.· 

LISBOA 

Desejo trocar selos 56 com colecclo
nadoores de Portugal e Ultramar. Ofere!;o 
anUgos e modemos da America Central, 
Mexico e U. S. A., em quanUdade de 100 
a 1.000. Blocos na base lxl. CataIogos 
Scott oy Yvert de 1958. Resposta imedia
tao Ruben Medellin Trevifio, 314, P8ilmlra 
- Col6nia Buenos Aires - Monterrey, 
N. L. - Mexico. 

SELDS [oJ_ 
Fago b"m. l'ortugal I Vendo antigos e mo-
e Ultramar. Coleccoes, demos. Bons descon-
pacCltes e stocks. tos. Lista prec os 

GRATI S. 
Ferreira da Silva - Pra!:ado Municipio, 

32-5.° (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

Desejo correspondentes em C. Verde, 
Guine, S. Tome, India, Macau e Timor, 
para troca de novidades ou de selos usa
dos em quantidades. J . PRATAS - C. P. 
237 - Carm&na - Angola. 

Dr. Jose Luis Gutierrez de Pedro -
Navezuela (CAceres) - Espanha. Troca 
selos universals 300-500. 

I give Portugall, Espa.f!.a and Europa, in 
exchange for Ultramar Portugul!s and 
whole world stamps. ROQUE DAB NE
VES, a / e Banco Espirito Santo e Coiner
dal, Av." dos Aliados-Porto, Portugal. 

o CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
POR ENQ U ANTO, LIMITA-SE A 
ACONSELHAR OS SEUS ASSOCIADOS 

A 86 COMPRAREM SE LOS E 
OUTRO MATERIAL FILATELICO 

NOS ESTABIDLECIMENTOS FILA~LICOS 

ANUNCIADOS NESTE BOLETIM 



delubaL 
vai reaLi~ar um 8alfio de 

?J; iLateLia e JY umi8matica) 

co·m a colabora¢o do 

?6Lube ?JfiLateLico de ?PortugaL 

No proximo dia 20 de J ulho, 
realiza-se em Setubal a inaugura
~ao do I Salao de Filatelia e N urnis
mattca, organizado por urn grupo 
de distintos coleccionadores locais, 
com 0 patrocinio do respectivo e 
ilustre Governador Civil, sr. Dr. · 
Miguel Bast08, e com a colabora~ao 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Havera urna Sala de Honra, com 
a participa~ao dos filatelistas srs. 
pro:f. doutor Oarlos Trincao, Eduar
do Cohen, dr. Vasconcelos Carvalho 

e eng. Antonio dos Santos Furtado. 
A comissao organizadora editou 

uma vinheta de propaganda, excep
cionalmente feliz e bonita, a qual 
tern tido muita procura. 

Os C. T. T., muito acertada
mente, autorizaram 0 uso de urn ca
rimbo comemorativo, para 0 qual 0 
Clube Filatelico de Portugal edita
ra urn sobrescrito especial, desenho 
de Carmo, que pode ser requisitado 
ou adquirido na secretaria, A venida 
de Almirante Reis, 70, 3.°, Dt.o, 



................ -.. _ ....................................... _ ....................................................... . 

ESCRIT6RIO FILATELICO 
--DE--

F. CASTEL· BRANCO & FILHO L.DA 
APARTADO N.o 44 

Viana do Castelo - (Portugal) 
End. Tel . • REPREFILA • Tetel. 2020 (P. B. x.) 

56c105: 

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

RARIDAD£S DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
S£10S DO BRASIL £ ESTRANG£IRO 

REMESSA A ESCOLHA E POR MAN\::OLISTA, COMERCIO ~POR JUNTO • 

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

h1p6Llto 
, , 

---
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDE1RAS DE DESTI
LA9AO - PRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

TORRES VE DRAS TELEF. 3 E 53 PORTUQAL 



PAGAREMOS BONS PRE<';OS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

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

• SELOS EM seRIES I De valor baixo e medlo. Completas ou 
incompletas. novas ou usadas. 

• SELOS ISOLA DOS I Varledades baratas e alractlvas. 
• PACOTES I Feitos cuiJadosamente. com selos perfeitos. 

• GRAHDES QUAHTIDADES E RESTOS DE «STOCkS» de todos os gtlneros. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre papel. 
• PARA 0 HOSSO HEG6CIO DE RETALHO. t .. mb~m desejamos comprar quanUdades 

mals pequenas de selos em stlrles, de pre~o medlo e mal:; eleva do. 

~ Queirl3 mandar-nos a sua /isla de olerla" que merecera a nossa pron-
~ la e cuidadosa alenyao. 

GRATIS A PEDIDOI A nossa nova Iisia de comprasl 
.Os melhores preGos por selos dos Estados Unldos e Canadl1. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO: 

H. E. HARRIS & C.O 
BOSTON 17, Mass. U.S.A. Telegramas: HARRISeO BOSTON 

AO uLTIMO FIGURINO 

SEDAS, LIS E ALGODoES 

AO uLTIMO FIGURI NO 

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

AO ULT IMO FIGURINO 
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