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~,..,.~~ PAGAMOS BONS PRE<';OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filaUlica da America, estamos cons

tantemente a comprar grandes quantidadas de selos d. todas as 
partes do mundo. Actualmanta. astamos particularmente intaressados 
em comprar: 

• SILOS EM dK11S I De valor bai~o e mMio. Completas ou 
Incompletas, novas ou tlsadas. 

• SELOS ISOL4DOS I Varledadel! baratas e atracUvas. 
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perteltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE _STOCkS. de todos os g6neros. 
• MISTURA (AO QUILOj sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tamb~m desejamos romprar quanUJades 

mals pequenas de gelo& em s6rles, de preco m~dlo e mhls elevado. 

Que;ra mandar-nos a sua /is fa de oferlas. que merecera a nossa pron
fa e cu;dadosa afen~ao. 

--ciit" TIS, APE DID 0 I AnD s. a n 0 y a I 1st a dec 0 m p r a S I 

.Os melhores precos por selos dOB ICRtados Unldos e Canadll.. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO 

H. E. HARRIS & C. o 

BOSTON 17, Mess. U.S.A. Telegramas: HARRISeO BOSTON 

.'..., 
Ti'iel':~2 7:418: 3 49'9'6. 
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OS OITO BELOS CARIMBOS DO ULTRAMAR, COMEMORATIVOS 
DO . VI DIA DO SELO. 

( ANO xv 
l N.n., 116/ 11 7 FEV./MARQO lDG) 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUG UESA DE FILATEU", (F. P. F.I 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Dt.· - LlSBOA - Talef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Terc;as e Serlas-feiras. d"s 21 lis 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 hora. 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO: 

Vontinelnte (excepto Lisboa) Iiha8 e Pro"fncias Ultrama.rinas 

Efe~tivos ....... .. .... 60$00, por ano l ou equivalenlc em moeda local 
Jumores .......... .... . 30$00, por ano ( 

Brasil ... ..... ... ... ...... .. .......... .... Cr. $30, por ana 

LlSBOA - Efectivos ........ . 10$00, por mes; Juniores .. ..... .. 2$50, por IDeS 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR C HEQUE. V"'l E. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AqENTES DO CLU6E FIL4TELICO' DE PORTUqAl 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
C. P. 43-Macau. - Domingos Fernandes - Secretary 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourem;:o Catholic Book Crusad - 7 Havilleck 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, Road. 

28-30. U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte 

Real. 
14 th Avenue - Sacramento 20-
C.lhfornia. 

(~----------------------------------------------------------~, 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.derec;o telegr6fico: LUSITANA Telefone n." 10 - VA LEN <;,' 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RDA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Espeeializada em cal~ado vu1canizado, e todos os artigos de 
borracha em gerai 

~~--------------------------------______________________ ~ __ __J/ ~ 

fr------------------------------------------------------------~) 

h1p6lltO 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO-PRENSAS «MARMONIER. 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CAS A HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TElEF. 3 E 53 PORTUqAl 

~~------------------------------------------------- I 



36 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Troco selos usados, com todos os Paises. 
Emvie 1()()'200, e recebeni igual quantidade, 
dou Espanha, Franc;a e Belgica. Joaquin 
Alvarez Carrasco. Scijas, Tuy, Pontevedra, 
Espanha. 

Pour 300 grand format votre choix 1 a 
10 du meme type, je donne 150 grand for
mat Belgique 1 a 10 du meme type. Delneu
ville 62, Rue cesar Franck - Liege - Bel
gique. 

I Desire exchange stamps of all world 
countries, I give Portugal, Angola and all 
Portuguese overseas countries-Jose P. N. 
Aguiar-C. P. n.· 2685C-Luanda-Angola. 

Deseo intercambio de sellos con coleccio
nistas portugueses. Jose Gutierrez - M6-
dico - La Cumbre (Caceres) - Espana. 

iDesejo series novas completas, despor
tos, escotismo, flora e fauna de todos os 
paises, especialmente Portugal e UJ,tramar. 
Base: cattilogo Yvert, ou -segundo acor
do. - Zbignis Albrecht - Reja 23 m. 8-
Szczecin 5 - Pol6nia. 

Dr. Fernando Jimenez - Airzobispo Lago, 
12, tercero - La Coruiia - Espanha. Base 
Yvert, cambia usado y nuevo : Espana, pro
vinci as africanas espanholas y Venezuela 
por Portugal y Ultramar. 

Filatelicos de todo el mundo, deseo sel
los, series complet!\S, lIlovedades de to do el 
mundo, por sell os sue!tos, series comple
tas y nuevas de Espana y sus colonias. Re
puesta imediata, a vuelta de correo. Serie
dad absoluta. Espero envios. - Jesus Pi
zarro - Apartado, 22 - Bejar - (Sala
manca) - Espanha. 

·Francisco Gras - Banco Central- Bar
celona. Deseja trocar selos de Espanha e 
Col6nias, novos e usados, por selos de Por
tugal de 1960 e 1961, somente cornemorati
vos. Aceita tambem tematicos de Portugal 
e Ultramar. 

Procuro correspondentes para troca de 
selos partugueses e desportivos de todo 0 
mundo. Estou interessado na aquisic;ao de 
boletins do C.F.P. ate ao n.· 62. Escrevam 
via aerea respondo sempre. Ant6nio Luis 
Carneiro - Caixa Postal, 24 - Novo Redon
do (ANGOLA). 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: T.roco ou compro, pagan do bern. Res
posta a secretaria do Clube, ao n." 22. 

Send me complete mint sets Animals, 
Flowers, Birds, Fish!;, of all world. I accept 
correspondents of Poland, Israel, Ghana, 
Switzerland and !France. I will send Por
tugal and Overseas. MANUEL LUIS SAN
TANA - Rua Dr. Oliveira Salazar - ALVOR 
-Portugal. 

Thorkil Svindt - Negociante de Selos
Gl. Kongevej 39 - Copenhague - Dina
marca. Troca selos 1()()'10.000 em cada carta. 

First Day Covers and Maximums sup
plied. PERES DA COSTA - Largo da Ca
ma,ra - Mapuca - Bavdez - India Porta
guesa. - Procura correspO'll.dentes no Ultra
mar. 

FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Ru'l 
Nascimento Silva, 257 - Ipanema - Riu 
de Janeiro-Brasil - Permuta e compra. 
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises 
Sui Americanos. Prefere selos usados. Base 
Yvert. 

Vendo ou troco por selos comemorati
vos a combinar, cat. Yvert 1960-2.c vol. 
(Europa), em born estado. Virgilio Portela 
-R. Imfanta D. Beatriz, S-r/c-Dt.'-Almada 
-Portugal. 

Selos com erros, novos, pe Portugal e 
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
a Secretaria, ao n." 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange1-
ros a $03 cada tranco. Jo~ Pinto Duarte 
- Rua de Mo!Oamblque, 56-3."-Esq.-Lls
boa - Telefone 842083. 

C'ambio sellos de correo can todo el 
mundo, en especial con Portugal y Ultra
-mar, Francia, Estados Unidos e Argentina. 
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia 22 
- Lorca (Murcia) - Espanha. 

Rubens Souza Gomes - Rua Lamartine, 
312, Carat~nga - M. G. - Brasil. - Desejo 
trocar selos comemorativos com estudan
tes, moc;as e rapazes de qualquer pais. Em 
troca dou comemorativos do Brasil. Res
posta garantida. 

[ AN 0 X V N.·· 116/ 117 FEVEREIRO/ MARCO 1961 ] ~ ______________________________ ~ __________________________ -J 

o ((Clube filatelico de Portugal» 
pre?tou merecida homenagem a 

Eduardo Cohen 
eminenle {ilate/is/a e-grande benemerito 

Como, apressaidamente, ja registamos no 
pen Ultimo numero deste Boletim, 0 nosso 
Clube prestou merecidissima homenagem 
ao seu ilustre cons6cio Sr. Eduardo Cohen, 
eminente filatelista e grande benernerito, 
illaugurando 0 seu retrato na sala princi-

..... pal da colectividade. 
o acto teve lugar durante uma festa 

o Presidente do nosso Clube, num intervalo da 
refeir;:Qo, ao trar;:ar 0 elogio de Eduardo Cohen 

oferecida pelo nosso Presidente, que reu
niu meia centena de convidados, entre os 
quais todos os dirigentes da Federac;ao 
Portuguesa de Filatelia e do Clube Filate
lico de Portugal, amigos pessoais do home
nageado, como os srs. Eng. Espregueira 
Mendes, Director Geral da C.P., e Dr. Silva 
Passos, secretario do Instituto de Alta CuI-

o retrato de Eduardo Cohen, no momento 
de ser descerrado par sua Esposa 
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~duardo Cohen, ao ser abra(;ado por sua 
Esposa. Aos ladas, os Srs. Eng. Espregueira 
Mendes, Dr. Vasconcelos Carvalho e Coro-

nel V itorino Godinha 

tura, eVe., quase todos acompanhados por 
suas Esposas. 

Tal retrato foi descerrado pela Senhora 
de Eduardo Cohen, ap6s 0 Sr. Dr. Vascon
celosCarvalho, nurn .rapido improviso, ter 
explicado os motivos da festa, ter agrade
cido a comparencia dos seus convidados, 
e ter tra~ado, com entusiasmo e com brilho, 
o perfil do grande filatelista e benemerito, 

Carlos A,. 

Um trecho da assistencia, vendo-se as Srs. 
Dr. Almeida Dias, Dr. Vasconcelos Carvrdho 

e Eng. Elddio de Santos 

que e semp're, acima de tudo, urn homem 
de bem, chefe de familia exemplar, alma 
nobre, gentil e bondosissima, que - acres
centou - tanto com a sua famosa colecc;ao, 
como com a sua generosidade, tern prestado 

\ altos e inestimaveis servi~os ao 'llOSSO Clube 
e a Filatelia portuguesa. 

Uma grande salva de palmas coroou as 
palavras do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho. 

Maio
r 

Forte 
RUA NORONHA TORREZAO, 133-FRENTE 

NITEROI - EST ADO DO RIO - BRASIL 

Coleccionador Tem6tic.o 
DE ESCOTEIROS (Boy - Scouts) DESEJO RECEBER DE TO DO 

o MUNDO, PRlNCIPALME~lE F. D. C. 

ENVIO EM] SS6ES COMEMORATIVAS DO BRASIL AO 
c.~ MBIO. 

RESPONDO IMEDIATAMENTE A QUALQUER OFERTA. 
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A QORES 
3824--Dr. Alberto Carlos Pailla de Olivei·ra 

-Rua de S. Jilliao 17 - Ponta Del
gada - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. Vaticano. Israel. 10. 15. 
21. 24. 30. 90. 93. 94. 

ANGOLA 
2779-Francisco Maria Leitao Fonseca

Hotel Angola - Caixa Postal, 6819 -
Luanda - (P) Po. 60. 1. 2. 

3404-Jose Magalhaes Coelho - Caixa Pos
tal, 1300 - Nova Lisboa - (MIA) Po, 
In. Compreende Fr. Es . T. 60. 1. An
gola. C." de Mo~ambique . 10. Sarre 
depois de 1947. 90. 94. Borek. 

3872-J ose Pires de iMendon~a - Vila J oao 
de Almeida (Concelho de Chibia) -
(M) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

3901-Joaquim Penetra - Caixa Postal, 2471 
- Luanda - T. 60. 

MADEIRA 
389S-Alberto Anselmo Aguiar Gomes - Rua 

Dr. Femao de Ornelas, 26 - Funchal 
-(M) Po. Fr. In. T. C. N. U. 60; 1. 
2. 10. Ap6s a Guerra. Israel. Ghana. 
21. 28. U.P.U. Desportos. Fauna, Flo
res. Frutos. Aves. Peixes. Da 60. 1. 2. 
3. Tematicos. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
30B-Silvestre sergio Alves - Direcc;ao dOl! 

Servi~os de Administra~ao Civil
Louren~o Marques. - (A) Po. Fr. In. 
T. N. U. 60. 1. 15. temas universais, 
mot. ~eligiosos, C.F., C.T.T., bandeiras, 

ANONCIOS 

~i811~ito_ 
Pago bem. Portugal I Vendo antigos e mo 
e Ultramar. Colect;iles, demos. Bons descon-
pac(ltes, stocks e ao t08. Llsta pre t; 0 B 
qu1l0. GRit.. T I 8 

Ferreira c1a Sllva - Pra~a do Municipio, 

32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefone,q 366496 e 845759 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Compram-se os n ."s I, 2, 3 e 4. Ofertas com 
pr~o, a Secretaria do Clube, ao n." 27. 

flora, animais, quedas de agua, bar
ragens e pontes. 90. 93. 94. 

BRASIL 
2647-Silvio Martins Reis - Rua Conde de 

Aranama, 124 - Macae - Estado do 
Rio - (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 
2. 90. 93. 

3617-AIcides Figueiredo Santiago - CaLxa 
Postal 642 - Rua S. Vicente, 13-68 -
Vila Bela - Bauru - Estado de Sao 
Paulo. 

3846-Suboficial Washington P. Maffra -
Caixa Postal 2268 - Curitiba - Pa
rana - Brasil - (M) Po. In. Es. -
T. 60. U. 3. 63. 80. 81. Tematicos Na
vios, Avioes, Mapas. Base 61 ou 90. 
Respondo sempre. 

3873-Ant6nio Pimenta Machado - Avenida 
PerimetraI, 4698 - Pmia de ' Boa Via
gem - Recife - Pernambuco - Po. 
Fr. Es. T. N. U·. 60. 1. 2. 10. Ocidental 
e Oriental. 15. 19. Pol6nia. Tematica de 
brasOes e escudos. 90. 

387S-Armando J atoM Barretto - Rua 2 de 
de Dezembro, 137 - Apt. 506, Catete 
-Rio de Janeiro - Po. Es. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 3. 72. Papel Mae
da. 9O. 

3885-Paulo Neiva Brazil - Pra~ Ant6nio 
Prado, 33-5." Aodar - Sao Paillo -
(P) Po. Bs. Fr. In. T. N. 60 3. 90. 

3887-Claudio CeSa<I' Pinto Soares - Rua 
Leite Ribeiro, 24 - Meier - Rio de 
Jaoneiro - T. N. U. 60. 3. F.D.C. 

3890-Joao Machado - Rua Mario Piragibe, 
52 - Rio de Janeiro - T. N. 60. 

ECONOMICOS 
Grandes e pequenas quantidades de 

selos de Portugal ou Ultramar Portu
gul!s, troco por selos para. a. sua colec
C;/io, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua de Madelene, 80-3.· _. LlSBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta a seore
taria do Clube, ao n." 22. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6oio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobresoritos de 1." 
Dia; Maximos e Inteiros. Prec;ario a pedido. 
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N. 60. 1. 2. Tematica de flores e fau
na. 90. 

3876--Anacleto Amado Lopes - Mira de 
Aire - (M) Po. Fr. T. C. V . N. U. 60. 
de preferencia 1. 2. 3. 

3877-Mario Marques Antunes - Travessa 
do Tarujo, Vila Elvira, 1S-r/c - Lis
boa - (P) T. C. V. N. U. 60. 3. 

3879-J oao Louren~o Ferreira - Rua Ceci
lio de Sousa, 25 r/ c - Lisboa -
2/PORTUGAL - In. Fr. Es. - (M) T. 
C. V. N. U. 60. animaux, poissons, pa
pillons, fleurs, fruits, sports, religieu
ses, peintres, monde ender, par 60. 1. 
2. 3., 64. 90. 93. 94. 80. 81. Reponse as
suree, honetete absolue. 

3880-Jose Joaquim Saraiva Cruz - Rua da 
Fonte, 40 - Figueira da Foz - (P) 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

3881.....,Francisco de Matos - Rua Miguel 
Bombarda, 8S-r/c - Figueira da Foz
(M) Po. C. N. U. 60. 1. 2. 3 94. 

3882-Fernando Rodrigues Priva - Rua Mi-
guel Bombarda, 8S-r/c - Figueira da 
Foz - (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2.3.94. 

3883-Manuel Maria Antao - Centro de Ins
tru!;ao de Condu!;ao Auto n.O 2 - Fi
gueira da Foz-(M) T. C. V. N. U. 1. 
2. Tematicos de flores, costumes e 
desporLos 93. 94. 

3884-J ose Cerveira Guimaraes - Gondomar 
- (M) Po. Fr. Es. T. N. 60. 1: 2. 10. 19. 
21. 28. Venezuela. 90. 

389,S-,Fmncisco Gomes Fernandes - Rua 
Sebastiao Saraiva Lima, 48-2.° Dt.o Lis
boa - (P) Po. Fr. In. T. N. U. 1. 2. 
Desportivos 94. Torrens. 

3896--Marcelino Henrique Roder de Lyra 
Pass os - oAv! Infante Santo, lote 
21-6.°, Esq. - Lisboa-3 (P) .Po. AI. T. 
C. N. 60. 1. 2. 4. 

3897-Daniel Jose de Jesus Soa;res de Almei
da Freire - Rua de Angola, Lote 59-3.°, 
Esq. - Amadora - (P) Po. Fr. Es. 
T. U. 60. 

3899-Rui de Campos Branco - Rua Pi
nheiro Chagas, 36 - Faro - (M) Po. 
T. N. U. 60. 1. 2. 93. 

39OO-Manuel Guerreiro Valdez Marcelo -
Rua da Cruz-Tabua!;o-(M) Po, T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 5. 90. 93. 94. 

3902-Antonio da Silva Delgado-Largo Ri
beiro Cristino, 1-r/c, Esq. - Lisboa 5 
- (P) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 1. 2.3.94. 

3854--Henrique Jorge Lemos de Araujo 
- Rua de Santo Andre, 85 - Braga 
(P) Po. Fr. Es. In. T. N. U. 60. 16. 
18. Jorge VI e Isabel II. 90. 92. 

3855-Maria Teresa Lemos de Araujo Re-

galo - Rua de Santo Andre, 85 - Bra
·ga - Po. Fr. In. It. Es. T. N. U. 60. 
Jorge VI e Isabel II. 90. 92. 

3856--Fernando Jose Leite Murias - Rua 
dos Chaos, 94-3.° Braga - (P) Po. Fr. 
In. T. N. U. 60. Tem~tico desportos 
90. Torrens . 

3858-Ant6nio Vitor Baptista Luis Brilha
Rua Jose Estevao, 29-2.° - Lisboa -
(P) Po . . Es. In. T. C. N. 60. 1. 94. 

3859-Artur Real Ohaves Bordado da Silva 
- Rua da Penha de Fran!;a, 256-2.°, 
Esq. - Lisboa - (M) T. C. V. N. 60. 
3. 1. 2. 90. 94. 

3860-Am'bal Lopes dos Reis - A venida Lui
sa Todi, 416-2.° - Serubal - (M) Po. 
Fr. Es . In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

3862~Luis Antonio dos Santos - Av. do 
Brasil, 154-3.°, Dt.o - Lisboa - (P) 
Po. Fr. E. T. C. U. 6. 1. 2. 94. 

3863-Ant6nio Manuel de Mendon!;a Martins 
da Cruz - Av. Duque d'Avila, 86-4.° 
Esq. - Lisboa 1 - -(P) Fr. T. C. N. 
U. 60. 1. Angola. Mo!;ambique. 94. 

3864-Nicolas Iondanis D. Alexiades - Av. 
Almimnte Reis, 114-1.°, Esq. - -Lisboa 
- (P) Fr. In. T. N. U. 60. Tematicos 
de Flora e Fauna. 90. 93. 

3866--Jose Maria Arsenio Alves - Rua Ma
rechal Carmona, 11-1.° Santarem -
(P) Po. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

3867-Ant6nio Joaquim Furtado - Rua In
fante Sagres, 59 - Lagos - (P) Po. 
Fr. T. C. N. U. 60. 3. R6tulos das Cai
xas f6sfm:os. 72. 94. 

3868--Dr. Joao Mesquita da Cunha - Av! 
de Roma, 51-7.°, Esq. - Lisboa - (P) 
Po. Fr. Es. T. N. U. Navegadores. 
Maritimos e Aereos, portugueses. 93. 

3871-Carlos Alberto Martins da Costa -
Rua Almeida Garrett, 29/r/c - Setu
bal - (M) Po. Fr. 11Th. Bs. T. N. U. 60. 
3. Excepto 1. e 2. 90. 

HENR/QUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de 
todos os fiIatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
Pra9a da Alegria, 58-2.0-A 

Teletone 28176 
LISBOA 

Salos Classicos. Modarnos. Tema+icos 
COMPRA, TROCA e VBNDE 

ATELIA 

Urn ano de progresso 
Pela primeira vez em Portugal, um jor

nal dicirio, 0 grande e excelente . Dicirio de 
Lisboa», que tiio altos servi90s tem presta
do a Filatelia portuguesa, publicou, no seu 
nt/mero do tim do ano, um bala1'/(:o do ul
timo ano tilatelico, que, com a devida ve
nia, transcrevemos: 

uNo periodo dos ultimos dez anos, em 
que a filatelia portuguesa tanto se tern de
senvolvido e prestigiado, este que hoje aca
ba e sem duvida aquele em que tais des en
volvimel1to e prestigio m!l-is se patentearam 
e consolidaram. 

Acontecimento filatelico fundamental do 
ano de 1960, embora a sua proficuidade JO 
nos 'Pr6xEos anos venha a verificar-se, foi 
o funcionamento da Comissao Fila elica 
Nacional, orgao oficial dos C.T.T., e supre
mo no assunto, da presidencia efectiva do 
ilustre Correia-Mot, SIT. eng. Couto dos San
tos, e da qual fazem parte altas individua
lidades, como os srs. eng. Manuel Gra~a, 
director dos Sewi~os Industriais dos C.T.T., 
mestre Martins Barata, consultor artiJstico 
dos mesmos C.T.T., eng. Tavares Fernan
des, director da Casa da Moeda, prof.· Ar
mando de Lucena, mestre Leopoldo de Al
meida, prof. Fernando Tavares, dr. Artnr 
Gusmao, etc. As colectividades filateIicas 
portuguesas encontram - se representadas 
nessa Comissao pelo signatario, presidente 
do Clube Filatelico de Portugal. 

No capitulo exposi~6es filatelicas, abriu 
o ano com a de selos de Israel, organizada 
pelo Clube Filatelico de Portugal, na bela 
sede da Casa das Beiras, e logo se the se· 
guiu a «1." Exposi~ao Filatelica do Clube 
Arte e Sport,., 'Patrocinada por aqt:ele Clube 
Filatelico de Portugal. Principais premia
dos: Jose Augusto Costa da Silva Pinto, 
Jose Luis Vaz Benriques e Manuel Antonio 
Jer6nimo. 

Veio depois 0 enorme exito de Portugal 
na Exposi~ao Filatelica Internad onal de 
Barcelona, 0 qual -se pode resumir assim: 

de 3 Grandes Premios. 9 medalhas de DurO 
na Classe de Bonra, e 8 medalhas de Duro 
nas classes de competi!;ao, couberam a 
Portugal, respectivamente, 1, 3 e 2. Princi
pais premiados: Eduardo Cohen, Jose Gon
zalez Garcia, coronel Vitorino Godinho, A. 
J. Correa Junior, dr. Almeida Dias, Manuel 
Marques Sen a, dr. Cecilio Fernandez, dr. 
Mar!;al Correia Nunes, capitao Sidonio Paes 
e dr. A. J. de V'asconcelos Carvalho, ou seja 
ate as medalhas de pra .a, inclusive. 

Duas ex.posi!;Oes mais pequenas, mas 
de interesse: a «1." Exposi!;ao Filatcmca do 
Concelho de Ma .osinhos», e a «Exposi!;ao 
Filatelica» no Liceu de Ponta Delgada. · 

Seguiu-se-Ihes, em Lisboa, com 0 patra
cinio e a intensa colabora!;ao do Clube Fi
latelico de Portugal, como, alias, a todas 
as anteriores e seguintes, - a «1." Exposi!;ao 
FiIateIica do Sport Vsboa e Benfica». Pri
meiros premios: eng. Jose de Almeida de 
Avila, Rolando Alvaro Mendon!;a, D. Maria 
Elvira Semedo Saraiva, Miguel Pimentel 
Saraiva e capitao Francisco Lemos da Sil
veira, todos com medalhas de vermeil. 

E outro grandioso exito de Portugal 
.no estrangeiro, desta vez na «Londres 1960», 
com Eduardo Cohen como convidado espe
cial, fora do conCUI1SO, e 4 medalhas de 
Duro para os srs. coronel Vi:orino Godinho, 
Manuel Marques Sena, Jose Gonzalez Gar
cia e dr. Almeida Dias. 

Outra pequema exposi~ao. a ,do «1.0 Con
gresso Luso-Brasileiro de Educa~ao Fisica». 
no Instituto Nacional de Educa!;ao Fisica. 
Primeiros cIass:oficados: Rolando Alvaro 
Mendon~a, Ant6nio Ferreira Rodrigues e 
capitao Lemos da S:lveira. 

Ate culminarmos com a «V Exposi~ao 
Filatelica Nacional», organizada por uma 
comissao presidida pelo eminente Eduardo 
Cohen, e a qual, inaugu,rada pelo Chefe do 
Estado, esteve patente ao publico no fa
moso Palacio Galveias, ao Campo Peque
no, de 5 a 13 de Novembro, classes de com
peti~ao, e de 17 a 25, Olasse de Bonra. 
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Constituiu urn exito clamoroso, provando, 
de fonna bem eloquente, 0 avanco, em 
quantidade e qualidade, da filatelia portu
guesa. Esta elqlosi!;ao deu lugar a maior 
publicidade filatelica jamais realizada no 
nosso pais. Grande Premio das classes de 
competi!;ao: dr. Almeida Dias. Grande Pre
mio das tematicas : capitao F. Lemos da 
Silveira. 

E este ifonnidavel cicIo de exposi!;oes 
filatelicas incluiu ainda as realizadas, em 
Portugal continental e ultJramarino, no «Dia 
do Selo», 1 de Dezembro, das quais a de 
Lisboa, de selos de MO!;ambique, teve lugar 
naCasa de MO!;aIDbique. 

Entretanto, tres gran des filatelistas al
can!;a-ram honroslssimas distinc;Oes: Em 
Londres, Eduardo Cohen assinou 0 «Roll of 
Distinguished Philatetelists», e, em Lisboa, 
Jose GonzaJez Garcia e 0 major Alexandre 
Guedes de Magalhaes assinaram a «Usta 
dos Filatelistas Eminentes», da Federa!;ao 
Portuguesa de lFilatelia. 

Tao intenso e tao vaLioso movimento 
filatelico ifoi acompanhado de grande mi
mero de emissoes de selos, e do uso de ca
rimbos em nfunero tambem muito grande. 
Estes carimbossao de autorizar, pelo me
nos sempre que correspondam a expos:
!;oes filateIicas. E as emissOes ,de selos des· 
te ano estao amplamente justificadas pOI 
razoes de varia ordem, entre as quais as 
comemora!;Oes Henriquinas. 

Ficam tambem por mencionar outros 
acontecimentos filatelicos irnportantes , co
mo 0 labor das vanas sec!;OeS filatelicas da 
Imprensa, 0 desenvolvimento de varios nu
cleos filatelicos, designadamente em Coirn-

bra, Viseu, Aveiro, Barreiro, etc., a aetua
!;aO do prof. dr. Carlos Trincao, membro 
dos juris daquelas exposi!;Oes intennacionais 
de Barcelona e de Londres, e ados sr-s. eng. 
Manuel Gra!;a, mestre Martins Barata e 
Godofredo Ferreira, no Congresso Filatelico 
Internacional de Baocelona. 

Mas Illao podemos deixar ,de aludir a ex
posi!;ao filatelica com que fecha este ana 
de 1960. Referimo-nos a do Funchal, presen
temente aberta ao publico, integrada ofi
cialmente nas suas maravilhosas Festas de 
Fim de Ano, e que, de futuro, se repetira 
todos os aonos. Ela e um elo de uma ininter
rupta serie -de elqlosi!;Oes filateIicas que es
tamos fomentando, e -van realizar-se em An
gola, 'M~mbique, A!;ores, Coimbra, Figuei
ra da Foz, Usboa, etc., as ,quais servirao, 
alem do mais, para unir melhor tOOos os 
distantes e diferentes territ6rios de Portu
gal, tanto como os selos unem e prendem 
os homens de boa vontade do Mundo i!lltei-
ro!» 

A. I. de Vasconcelos Carvalho 

A [0 ~ da qualldada 
SERRAS 
para madeira 
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l<.ua Carlos Mardel, HI-Lo, Dt." - LIS, 

"oa - (P) Po, In, T. C. N. U. 60. 3. ~j. 
36~arlos da Silva Moreira - Cal~da 

de Santo Amaro, 136-3.°, Esq. - Li~ 
boa - (M) Po, In, Es, T. 60. 3. Te
aatica de Pintura Universal. 91. Cr· 

tikan. 
1p12-Capitao Inacio Monteiro Pacheco -

Rua Quirino da Fonseca, 14-1.°-Esq.
Lisboa - (P) T. C. N. U. 60. 

i675-Vil'gllio Teixeira de Carvalho - P.IIa 
Particular Joao Felix, 104 - Vila Nova 
de Gaia - eM) Po, Fr, Compreende 
Es, T. N. U. 1. 2. 3. 90. 93. 

3691-Jose Rodrigues del Real - Avenida 
Almiraonte Gago Coutinho, 63-3.°, Dt.o 
- Usboa-5 - (A) Po, Es, Fr, In, T . 
C. V. N. 60. 10. 19. 21. Tematicas. 10 

37~D. Julia da Costa Perinhas Sena
Casa de S. Joao Baptista - Rua Ale
xandre Herculano - Oeiras. 

3782-Torcato David Cardoso de Bessa -
Real- Vila Mea - Douro - Fr. T. 60. 

3805-Joaquim Celestino da Rocha Ribeir-o 
- Esta!;ao-Real - Vila Mea (Douro) 
(P) Fr, Po, T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 

3817-Guilhenne Joaquim Teixeira da Silva 
- Felgueiras - Mancelos Vila Mea
(P) Po, T. C. N. U. 60. 

3818-Guilhenne da Graca Nogueira - Rua 
Ivens, 3-3.° - Faro - (M) Po, Fr. In . 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. de 3. 
90. 93. 94. 

3819-Luis Filipe de Oliveira Santos - Rua 
Tenente Ferreira Durao, 67-3.°, Dt.o
Lisboa (P/M) Po. Fr. Es. It. C. V. U. 
1. 5. 7. Tematica 90. 

3820-Ernesto do Carmo Pereira Bruno
Rua Candido Reis, 3 - Pol'talegre
·(,P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

3822-Dr. Vasco Jorge de Araujo Gomes
Avenida Capitao Homem Ribeiro, 161-
_1.0 - Viseu- (M) C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3823--AmiUtcio da Silva Assis Sampaio de 
Andrade - Rua Jose Carlos da Maia, 
2-1.° - Parede - (M) Po. In. T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 10. 13. 16. 28. 30. 90. 93. 

3825-Jose Maria Monteiro Magalhaes - Es
tacao Vila Mea - (P) Po. F!T. T. C. 
N. V. 60. 1. 2. 3. 

3826-Fernando Madeira da Fonseca - Rua 
Frei Francisco Foreiro, 5-2.° r- Lisboa 
- (P/M) Po. Fr. In. T. V. N. U. 60. 1. 
2. Tematicos Fauna e Flora. 

3827-J ulio Paulino - Rua Alexandre Her
'culano, 1-A - Santarem - (P) Po. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

3828-Ant6nio Jose Martins Aires - Pejiio 
-Castelo de Paiva - (P) Po. Fr. Es . 

T. N. U. 60. Temas desportivos e In
dustriais. 

3829-Jorge Valente da Silva - Rua Ant6nio 
Patricio, 22_3.°, Esq. - Usboa - (P) 
T. N. U. 60. 

3831-1D. Maria Ester da Cruz de Menezes 
Mourao - Rua Afonso de Albuquer
que, 1 - St.o Amaro de Oeiras (P) 60. 
1. 2. 

3832-Vasco Anjos Felix - Rua dos Soei
ros, 26-1.°, Dt.o - Lisboa - (P) Fr. 
In. T. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

3833-A'nt6nio Villa - Av. Sacadura Cabral, 
32-3.°, Dt.o - Lisboa (P) Po. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 19. 

38~J oao Manuel Rosa de Sousa - Run 
Bastos, 23-4.°, Dt.o - Lisboa - (P) 
Po. E's. It. Al. T. C. N. U. 60. 1. 2. Te
matic05 ,de Desportos. 

3835-Eng. Mario Augusto dos Santos Bela-
Rua de Oliven~, J .A.RJ. 1.0 Esq." -
Moscavide - Usboa - (P) T. N. 60. 
1. 2. 93. 94. 

3836-Femando Augusto Pessoa GuelTeiro 
- Rua Dr. Manuel d'Arriaga, 31 -
Faro - Po. Fr. Es. T. V. N. U. 60. 
1. 2. Flora. Fauna. Celebridades mun
diais e PaisageIl5 (Universais) e cos
tumes (Universais). 90. 93. 

3837-Jaime Ant6nio Baptista de Andrea · 
Ferreira - Rua Dr. Carlos Franc;a, 
41-1.°, Dt.o - TONes Vedras - (M) Po. 
Fr. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 63. 90. 39. 

3838-Luis F. C. Quintela - Rua Garcia <ia 
Orta, 53 - Lisboa-(M) Po. Fr. Es. 
In. T. V. 60. 1. 2. Barcos de 3. 90. 93. 

3839-Jose Manuel Ledesma Pedrosa - Rutl 
16, Lote 3O-2."-Esq., Pontinha-Usboa 
- Usboa 4 - (P) N. U. 1. 6. 24. N. 
1. 94. G16ria. 

3840-Luis Alberto Cunha de Moura - Rua 
Coelho da Rocha, 101-1.°, Esq. - Us
boa-3 - (P) Po. Fr. In. Es. T. N. 
60. 1. 93. 

3841-D. Maria da ConceiC;ao Costa Guima
mes - Rua da Costa, 14-2.°, Dt.° -
Lisboa-3 - (P) T. V. N. U. 60. 

3842-Joao Ant6nio da Silva Graca Martins 
Rua Dr. Cilondido Guerreiro, 42 ric -
Faro - (P) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3848-Romeu Maia ~ Sameiro - Braga -
(P) T. C. V. N. U. 60. 

3874-Rui Antunes Louren!;o Nunes - Es
trada de Algueirao, 45 - Algueirao -
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 

3875-Dr. Fernando Ant6nio Pacheco e Melo 
Franco - Rua Diogo Feronandes, 2-2.°, 
Esq. - Lisboa - (M) Po. Fr. In. T. 
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PORTUGAL 
IJ6-.Eng. Alexandre Guedes de Magalhaes 

- Rua de Santa Catarina, 1519 - Porto 
-Po, T. C. 

190--F. CASTEL-BRANCO & FILHO, L.da 
- S6cio Gerente: Alberto Hugo Pi
menta Castel-Branco - Avenida Ro
cha Paris, 54-1.° - Viana do Castelo 
- Telefone 22020. 

293-Fernando Madeira Costa - Praceta 
de Alvide, Letras AMC, r/cbao-Dt.o
Cascais - eM) Po, Fr, In, Es, T. N. 
U. 3.90. 

470--Francisco Antonio Granadeiro - Rua 
Antonio Enes, 94.°, Dt.O - Lisboa -
(P) Po, .Es, T. N. U. 3. 90. 

7S4-Manuel Marques Sena - Casa de S. 
Baptista - Rua Alexandre Herculano 
-Oeiras. 

1020--0Iimpio Antonio Saraiva Valente -
Rua dos \Remedios, 13()'1.°, Esq. - Lis
boa - (M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 4. Franquias mecankas. Cai
xas de fosforos. 90. 93. 93. 99. 

1028-Adriano da Encarnac;ao Martins Vi
cente - Rua da Restaurac;ao, 184-2.° 
-Braga - (M) Po, Fr, In, Es, l'. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

1152-Prof. Dr. Antonio Henrique Rodrigo 
de Oliveira Marques ~ Prac;a do Prin
cipe Real, 6-2.°, Lisboa. 

1290--Antonio Brito e Cunha - Rua da Trin
dade, 12-5.°, Esq. - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. N. U. 60. de 1 e 2. So N. 
de 30. C. 60. de 1. 2. 3. tudo em 62. 
V. por mancolista a bons prec;os. 90. 
9!. 94. 96. 

1368-Joao Pedro Ribeiro OIiveira-Rua cle 
Vera Cruz, 59 - Cova da Piedade -
(P) Po, Fr, Bis, T. C. N. 60. 1. 2. Em
barcac;5es e Fauna. 90. 93. 94. 

1852-Vitor Joaquim Conrado - Estrada de 
Benfica, 686-3.°, Esq. - Lisboa - (M) 
Po, T. C. N. U. 60. 

1919-Bng. Joao Gomes de Almeida Rezende 

-Avenida Elias Garcia, 1646.°, Esq. 
-Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 
1. 2. 3. 90. 94. 

2070--RafaeI Fernandes Nunes Basilio -
Avenida Mal'qu8s de Pombal, lote 12 
rIc, Esq. - Amadora - (P) Po, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3 de Fauna, Flora e pai
sagens. 

2247-,Ma,ria da Conceic;ao Lopes Terrao -
Rua Faria Guimaraes, 400 - Porto -
{M) Po, Fr, T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

2262-Eduardo Vicente -Castelo Branco. 
2434-Joaquim Mathias - Travessa da Ouei

mada, 234.°, Esq. - Lisboa-2 - (P/M) 
.Po, T. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

2491-Jose Joaquim Saraiva - Pensao Duas 
Nac;oes - Prac;a Guilherme Gomes 
Fernandes, 59 a 65 - Porto - (P) Po, 
T. V. U. 60. 3. 93. 

2530--Antonio Luis ' de Oueiros Araujo -
Rua Particular J oao Felice, 268 - Vila 
Nova de Gaia - (M) Po, F,r, T. V. 
60. 3. 90. 

2718-Eduardo Cunha - Rua Sa da Ban
deira, 26()'2.0

, Dt.o - (M/A) Po, Fr, In, 
.Es, s6 recebe T. N. U. 60. 3. Prefere 
5. 90. 

3275--Jorge ·Andrade da Silva Branco - Rua 
Pereira e Sousa, 19-3.°, Dt. - Lisboa-3 
-(M) Po, Bis, Fr, In, T. N U. 60. 3. 
inteiros franquias mecanicas. l 'ema
tiea de C. Ferro. 90. 93. 94. 

W30--Ma-rco Ant6nio de Aguiar e SOUS3-

Rua .de Arroios, 219-5.° - Lisboa -
(P) Po, Fr, T. C. N. Tematicas (Flo
res, Animais e Desportos). 90. 94. TOIf
rens. 

3543-Jose Eugenio de Resende Tropa -
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 13-
_2.° - Lisboa - (P) Po, Es, T. C. N. 
U. 60. 1. Moc;ambique. 90. 92. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista 143-1.°, Esq. - Se
tubal - (P) Po, Fr, In, Al, Es, T. N 
U. 60. 3. 90/1957. 94/1960. 

3~S4-Antonio PedTo Conceic;ao da ~ii~·a··· 

FILATELISTAS EMINENTES 

o Embaixador 
~g~yr~p~ 

em Lisboa 
o eminente Embaixador Georges G. Ar

gyropoulos, que ha anos foi Ministro da 
Grecia em Lisboa, veio agora ao nos so 
Pais, a gozar merecidas ferias, e visitou 0 

nosso Olube, onde foi recebido pelo 'Pres:
dente da Direcc;ao, sr. dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, encontrando-se tambem 
presentes, alem dos direetores srs . eapitiio 
Lemos da Silveira e dr. Jorge Vieira, os srs. 
prof. Doutor Carlos Trincao e Eduardo 
Cohen, da Federac;ao Por;tuguesa de Filatl.. ... 
lia. 

Foi servida uma tac;a de ehampanhe, que 
serviu de pretexto para uma troea de brin
des. 

Dias depois, no restaurante tipico «A 
Severa», 0 nosso director e sua esposa of~ 
receram, ao sr. Embaixador Georges G. 

Argyropoulos e esposa, urn jimtar a que, 
alem de urn parente dos homenageados, ru.
sitiram os srs. Eduardo Cohen e esposa. 

o sr. ,Embaixador Georges G. Argyropou
los, irmao de urn eminente filatelista resi
dente 'em Paris, e que ·ha ·poueo vendeu a 
sua famosa colecc;ao, e, tambem, filatelista 
muito distinto, coleecionando selos de Por
tugal e Ultramar. 

Ele vai eserever urna serie de artigCls 
sobre a filatelia portuguesa, para a con
ceituada revista «Grecia Filateliea», 0 pri
meiro dos quais, por deferencia sua, pubIi
camas neste mlmero da nossa revista. 

Ao eminente d iplomata e fiIateIista, ain
da por dma tao grande admirador do nos
so Pais, reiteramos aqui os nossos mais 
profundos agradecimentos. 
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pelos P.T.T. da Coreia do SuI aos atletas 
vencedores de medalha de ouro em Roma. 

* 0 nUmero de Ianeiro do magnifico 
menscirio «The Strand Stamp Iournal» pu
blicou dois artigos temciticos de grande il'lr 
teresse: «Up for the cup!» - temcitica de 
football- e «Ethnology on stamps». 
* Em 15 de Dezembro, ° nUntero de pai

ses que haviam emitido selos comemorati
vos dos XVII logos Olimpicos elevava-se 
a 37, com um total de 286 selos e 40 varie
dades .. . 
* Um dos selos japoneses da serie come

morativa do XV Meeting Attetico Nacional 
representa 0 «Ken-do», equivalente niponico 
da nossa esgrima de pau. 
* Segundo a lista recentemente publica

da pela American Topical Associatiqn, du
rante 0 ana de 1960 foram emitidos 4.000 
selos temciticos. 

* Da analise das 341 pciginas do apre
ciado catcilogo «Dois Reinados» (Stanley 
Gibbons), edi9ao de 1961, conchli-se que 
existem 10385 selos Iorge VI e Isabel II 
(emisso~s ate Outubro de 196O) . 
* 0 Ja111boree das Caraibas, que deve 

reunir escoteiros de mais de 40 paises, da,.d 
origem a Wl1 selo de 20 c. que serci posta 
a circular na Trindade, em 4 de Abril prO
ximo. 

* Um senhor ingles, cuja mae faleceu hci 
12 anos, com a bonita idade de 96 anos, 
acaba de entregar para venda, ao comer
ciante Collins (director da Pinner Stamp 
Shop), a «bagatela» de 26 «two penny blues» 
e 31 «penny reds» novos, sem charneira. 
Estivero1111, durcmte 120 cmos, guardados 
nWl1 envelope ... 

* Do falado bloco das Na90es Unidas, 
comemorativo do 15.· aniversario da Orga
niza9ao, que teve a tiragem de 1 milhiio, 
foram teitos )256.699 osobrescritos de pri
meiro dia. 
* As sobrecargas «Katanga» tiveram as 

tiragens seguintes: 
c.c.r A . (1 val.) ...... ....... ..... 10.000 
Madonnas (3 val.) .. ............. 100.000 
Estcituas (5 val.) ...... ...... .. .. 15.000 
Animais (12 val.) .... .. ... .. .... 15JJOO 
Flores (17 val.) ... ...... .... .. ... 15.000 

AtendelTdo a que 0 territorio tem uma 
popula9lio de 1.595.440, dos quais 34096 sao 
brancos, as tiragel1s foram, nitidamente, de
masiado limitadccs - e os selos esgotaram
-se no p,.imeiro dia. 
* 0 mais importante documento temd

tico de todos os tempos, 0 Regulamento 

unico a.ctualmente em vigor, foi assinado 
pelas personalidades seguintes: 

-pe1a F. 1. P . : 
Lucien Berthelot 
R . Vander Auwera 
I. M. Borras-Feliu 
Ter Oganan 
Dr. O. Nicodemus 

-pela F. 1. P. C. O. : 
Prof. Dr. A. Joergen 
P . Th. Vcm der Heijden 
J. Iespers 
Heinrich Wall. 
Alfred Speck 

* 0 mtmero de 7 de Jcmeiro do espIen
dido quinzencirio alemao «Der Sammler
Dienst. publica ' dois artigos de muito me
recimento: «Um das Blaue Band des Nor
datlantik» - que- interessa sobremaneira aD 
colecioruuior avall9ado e espeqializado de 
embarcaqaes, - e «Scha.chfiguren auf Brief
marken» - tcmcitica de xadrez. 

exdifil 6() 
2.a exposl<;ao Oe Olvulqa<;ao 
~Ilat€llca OQqamzaOa pela 
SOCI€OaO€ fllat€llca paullsta 

Recentemente, reaHzou-se em S. Paulo, 
na sede da Sociedade FiJatelica Paulista, 
no Edificio America, uma exposi~ao de 
divulga~ao fiIateIica, que foi inaugurada 
pelo entao perfeito do Estado de Sao Paulo, 
Dr. Ahemar Pereira de iBarros. 

Durante a exposi~ao, realizaram-se pa
lestras sobre os . Olhos de Boi», «Carimbos 
da ~poca», "Como montar uma coleq;ao de 
selos», . SelOis do Vaticamo. , et.:. 

Esta exposi~ao foi organizada tendo em 
mira, n ao a competi~ao, mas sim a divul
ga~ao da f ilatelia. 

So n os cumpre fe!icitar vivamente a So
ciedade Filatelica Paulista, por tal iniciati
va, e desejar-lhe as maiores prosperidades 
no futuro . 



..-

JA SABIA QUE. • • 
* «Reporter Filatelico» continua a publi

car interessantissimas reIa~oes de selos e 
carimbos, ineluidos na «BRASILIANA». E. 
impressionante a quantidade de carimbos 
estrangeiros onde se fala do Brasil, prinr 
cipalmente carimbos comemorativos de 
voos aereos, viagens maritimas, 'l!isitas pre
sidenciais, etc. Quando faremos nOs uma 
«PORTUGUESA,,? 

* A «Agence Philatelique Haitienne», em 
Port au Prince, no Haiti, fornece a todos 
os interessados, alem das series de correia 
emitidas, os first day, sobrescritos do I." 
dia, que tem a particularidade interessan· 
tissima e valiosa de serem pintados a miio, 
por artistas haitianos. 

* Costa Rica e Nicaragua estreitam os 
la~os de amizade filatelica. A Nicaragua so
brecarregou tres dos seus selos em honfa 
do Clube Filatelico de S. Jose de Costa 
Rica com 'Os seguintes dizeres : «x Aniver
sarlo - Club Filatelico SJ.C .R.» 

* A Junta Asesora Filatelica, organismo 
do governo da Costa Rica, abriu coneurso 
para todos aqueles que quisessem apresen
tar motivos OLI desenhos para uma emissiio 
de selos postais em homenagem as Na~oes 
Unidas. 

* A semelhan~a do que se passa com 0 
Conselho da Europa (Estrasburgo) e com 
diversos organismos. pertencentes as N ~oes 
Umdas (Genebra), foram emitldos tres se
los de servi~o privativos da UNESCO (Pa
ris): desenho unico para os tres valores-
0,20, 0,25 e 0,50 NF. 

9ol,Colonio~ 
s,boos 

c/ossicos ~ 
s vCI/gorfls ~m 
tidod~ 

Nros VieCAS 
O~zem bro, 45-3' 

LIS BOA 

* Em BeromLlenster, a radiodifusiio sui
fa transmite semanalmente uma rnbrica in
titulada ,,0 Paraiso dos Filatelistas». 

* 0 magnifico mel11Sario ingles «The 
Strand Stamp Journal» publicou, no seu 
numerl? de Outubro, um aesenvolvido ar
tigo intitulado "Prince Henry - The N avi
gator», da autoria de R . W. Davis. 

* Em Khartum, 0 negociante Spiros Sfi
cas encontrotl, num lote adquirido a um 
indigena, dois exemplares do selo de ser
vi~o do Sudiio, Yvert 99, com sobrecarga 
!? G. (Sudan. Government) invertida. Pe~a 
znteressante para uma tematica de Fauna 
especializada.. . ' 

* Em Waukekan (Illinois) foi publica
do ~ prim~iro numero de «Sport Stamps», 
orgao oflclal da sec~iio desportiva da pode
rosa American Topical Association. 

* No referenda levado a cabo p.ela im
portante revista inglesa «Stamp Collecting» 
86% dos Ieitores declarou ter abandonad~ 
o coleccionamento de Ghana desde que os 
selos deste pais passaram a ser distribuidos 
pela «agencia americana» ... 

* Uma dn.~ pefas mais curiosas e mais 
Taras, "e/erentemente aos XVII Jogos OUnl
picos, e, sem duvida, 0 «depliant» oferecido 

I 
SACAVEM 

FAIANCAB DE QUALIDADEl 
AZULEJO B - MOSAICOS 
LOICA SANITARIA 

USDOI - PORTO - CDIMBRI - fUnCRAL - LUUOI 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.' 
dia. Todo 0 material filatelico 

8ASTOS & CAMPOS, L.DA 

R . MARIA ANDRADE, 55 

Telet. 834108 

Ll8BOA. (PORTUGAL) 

As 
, . 

notavelS comemora~oes do 

Dia do Selo» 
no continente, ilhas adjacentes e ultramar 

Como habitualmente, realizou-se este 
ano, em 1 de Dezembro, 0 "VI Dia do Selo», 
em todo 0 continente, iIhas adjacentes e 
ultramar. 

Esta iniciativa ,da Federa~iio Portuguesa 
de FiIateIia foi este ano urn pouco prejudi
cada, pri<ncipalmente quanto a Lisboa, pela 
proximidade da «V Exposi~iio Filatelica Na
cional» . 

Do que foram as comemOI'a~Oes do «VI 
Dia do Selol>, em todo 0 Pais, ,damos a se
guir resurnida 'llolicia. 

AWOENTRE 
o nosso prezado cons6cio e amigo Felix 

da Costa IIha expos nas montras de urn dos 
maio res estabelecimentos comerciais de 
AIcoentre algumas folhas da lSua colec~iio e 
da pertencente ao sr. Alberto Jose Cris6s
tomo da Costa. 

ALHANDRA 
As comemora~oes de Alhandra consta

ram de urna exposi~iio filatelica e de urna 
reunHio de filateIistas, levada a efeito .nurna 
das salas do «Grupo Desportivo da. Fabrica 
de Cimento Tejo». 

o Delegado da Feder.a~iio Portuguesa de 
FiIateIia em Alhandra, sr. Almeida Carva
lho, 'agradeceu, a todos os presentes aqueia 
reuniiio, a sua valiosa colabora~iio, e em 
especial aos distintos filatelistas srs. Luis 
Palmela dos Santos e <Raul Imioio , que ja 
anterioI'mente tinhamdado a sua colabo
ra~iio ao «Dia do Selo». 

Na mesma reuniiio, foi proposto, ainda, 
que se sugerisse a Federa~iio Portuguesa de 
Filatelia a solicita~iio, junto dos C.T.T., da 
emissiio de urna serie de selos com os bra· 
soes de todas as provincias portuguesalS, a 
qual, alem do mais, represen :aria urna res· 
posta as aleivosas a,firma~o~s feitas em ai · 
guns meios intemaoionais sobre 0 pretenso 
colonialismo portugues, ipois todos sabem 
que, do Minho a Timor, tudo e Portugal. 

Par 
J . R. Diu Ferrelr. 

Tal emissiio deveria ser de taxas baixas, 
de maneira a permitir a todos os fiIatel1s
ta~, mesmo aos de mais modestas bolsas, 
a sua remessa a todos os seus corrcspon
dentes do ultramar e do estrangeiro. 

ANGRA DO HIDRiOf8MO 
Pequeno mas de grande projec~iio local, 

o «Nticleo FiIateIico de Angra do Herois
mo», a que pertencem quase todos os fila
telistas dos A~ores, levou a efeito uma ex
posi~iio bibliograftca, e , para eia e para 0 

«VI Dia do Se\o", chamou a aten~iio de to
dos os filatelistas, atraves da Imprensa. 

AVE:J:RO 
Par 

Morals Calado 

A Direc~iio da Sec~iio Filatelica do «Glu
be dos Galitos de Aveiro», para comemorar 
o «VI Dia do Selo .. - segundo urn progra-
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rna previamente estabelecido, digno dos 
maiores enc6mios - reuniu, ·num jantar de 
confraterniza!;ao, grande nUmero dos seus 
associados, que , com as suas presen!;as, as
sim quiseram imprimir a festa .do cDia do 
Selolt a sua entushistica colabora!;ao. 

Pena foi que os afazeres prwissionais de 
alguns filatelistas inscri:os, e a falta de sau· 
de do antigo presidente da primeira Direc
!;ao da Sec!;ao Filatelica do .. Clube dos Ga
litos», sr. Prof. Alberto Casimiro, tenham 
sido a causa de alguns lugares terem ficado 
vagos. 

Fazend<;l votos pela saude deste iIlOSSO 

querido Amigp, daqui Ihe endere!;amos a 
nosso fraternal abra!;o. 

Antes de terminal' 0 repasto, usou da pa
lavra 0 Sr. Dr. Cunha Dias, presidente ac
tual da Direc!;ao, para agradecer a presen
!;a dos fiIateJ' stas ali reunidos, e para sa
lientar 0 exito aIcan!;ado pelos s6cios que 
participaram na V Exposil;ao FHatelica Na
donal - LISBOA 60 - , 0 que fez em term as 
de elogio, endere!;ado aos concorrentes. 

Em seguida, 0 Sr. Dr. David Cristo, pre
sidente da Assembleia Gera!, numa curta 
orat6ria que encantou pela sua eloquencia, 
referiurse ao signiEcado desta festa, que 
tern por objectivo 0 aper-fei!;oamento e a 
dignifica!;ao da Filatelia. Dirigiu-se ainda. 
com especial afecto, aos cons6cios Srs. Dr. 
Vaz ·de OPveira, Morais Calado, Eng. Paulo 
Seabra e Carlos da Rocha Leitao, que tao 
destacadamen'e souberam representar Ave:
ro na «LISBOA 60", onde todos aIcan~ram 
honrosas class' fi-ca!;oes. 

Lamentou, como todos as presemtes, a 
ausencia do Sr. Dr. Vaz de Oliveira, vice
-presidente da Assembleia Geral, 0 maior 
filatelista do distrito de Aveiro, que mais 
alta classifica!;ao obteve .naquele certame, a 

quem tanto desejaria entregar, pessoalmen
te, as suas felicita!;oes, e manifestar a prei
to da estima e da admira!;ao de todos os fi
latelistas ali presentes. 

Findo 0 jantar, todos os assistentes se 
dirigiram a sede do Clube dos Galitos, on
de, no salao nobre, ja se encontravam ex
pastas ao publico as comparticipa!;oes dos 
s6cios desta cidade que figuraram na «LIS
BOA 60», as quais foram vistas e admiradas 
por varias pessoalS estranhas ao Clube, mas 
shnpatizantes da filatelia. 

A hora marcada, e perante numerosos 
assistentes que Cl1fIuiram ao .. Clube dos Ga
litos» para colaborarem no serao festivo 
que estava a decorrer, foi organizada uma 
sessao ·solene, presidida pelo Sr. Dr. David 
Cristo, distinto homem de Arte e iIustre 
jomalista, que se fez ladear dos Srs. Dr. 
Cunha Dias, Roby d'Almeida, Pimenta Viei
ra, Eng. Paulo Seabra e Carlos da Rocha 
Leitao, durante a quai tivemos a honra de 
nos ser concedida a palavra, para proferir
mos desvaliosa palestra. 

Finalmente, a Direc!;ao do Clube were
ceu urn beberete aos visitantes, duramte 
o qual se distribuiram, por oferta do pa
lestrante, vanas folhas de album Torres e 
alguns sobrescritos comemorativos do «Clu
be FiIa:elico de Portugal», pelos jovens fi
aatelistas, alguns deles estudantes do ensino 
secundario. 

A festa decorreu num ambiente familiar 
tao cativante, que mal se pode descrever. 
Ao pretender faze-Io, a emo!;ao impede·nos, 
e a razao e simples: :e que, !Iluma epoca 
em que os homens se degladiam, movidos 
por interesses materiais, ou pOI' ambi!;oes 
politicas; numa epoca em que a descon
fian!;a se instalou entre os homens, e entre 
eles impera 0 sentido da for!;a a p retender 
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Clube Filatelico de Portugal 

I 

Balancets do cain rafBranta aD 3.0 trlmastra do anD de 1960 

Cantu Debito Credito 

SaJdo do Trimestre anterior 

Devedores e Credores ................... 54.603$26 55.254$91 

Q'.lotas .............. .............. ............ .... 19.167$20 

Boletim ... ..... ................ ....... .... ...... 15.010$60 13.409$70 

Receitas Diversas .................... .... .. .. 

Donativos ................... ........ .... ....... . 

F. D. C. 

Material FiIateJico ........................ . 

Telefones 

Montepio Geral ...................... ...... .. 

Gratifica!;Oes e ordenados 

Artigos de expediente, etc. 

Luz, agu·a, etc. .. ............. ...... .. .. .. .. .. 

Correios e Telegrafos ... .... .... ..... .. .. . 

Jornais, cataIogos e revistas .. .. ... .. 

Selos ...... ................................... ..... . 

Cambiais ...................... .. ................ . 

Rendas .......................................... . . 

Transportes .............................. .. .... . 

Publicidade e Propaganda .. ........ .. 

Repara!;oes 

224$60 1.449$20 

55$60 -

1U13$50 

628$20 

91$50 

1.300$00 

294$60 

7$50 

146$75 

5.060$40 

480$00 

476$60 

70$00 

8.566$20 

3.601$40 

763$80 

5.522$60 

1.914$40 

49$00 

6$50 

4050$00 

410$70 

64$50 

SALDOS 

Devedores 

548$30 

19.167$20 

1.600$90 

55$60 

6.353$10 

148$20 

1.230$00 

140$25 

Credores 

651$65 

1.224$60 

385$10 I 
8.566$20 

3.601$40 

763$80 

5.273$00 

1.914$40 

41$50 

4.050$00 

410$70 

64$50 
J--------J---------J-----------J----------! 

102.898$31 101.149$911 29.243$55 Somas ........ .. ... ... .... .......... ..... . 26.946$85 I 
I Saldo que passa ao 4." Trimestre 2.296$70 II 
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possivel que alguns dos presentes, que nao 
eram filatelistas, ja a esta hora estejam 
a reunir as seus primeiros selos ... 

Seguiu-se a distribui~ao dos premios, rle 
acordo com 0 «palmares» ja posto em evi
dencia a pag. 17 ,do nosso Boletim n.O 106, 
Receberam tambem medalhas as membros 
do Juri e 0 Clube Filatelico de Portugal, 
que, infatigavelmente, continua na sua \Sen
da ·de desenvolver e prestigiar a Filatelia 
no nosso Pais. 

A encerrar a cerimonia, 0 sr. Dr. Salazar 
Carreira, depois de falar no mundo de re
cordacOes agradaveis que lhe sugere a sua 
colecCao de Desportos, insistiu particular
mente, atraves dum brilhante improviso, 
na necessidade dos clubes desportivos dis
pensarem as actividades culturais 0 mesmo 
interesse -dedicado as actividades desporti
vas - tendo bern presente a .divisa "Mens 
sana in corpore sano" - imitando, por con
sequencia, 0 exemplo !Significativo do S. L. 
B. Manifestou-se, igualmente, pela nece5-
sidade de ser emitida no Pais a tao alme
jada serie de selos desportivos. 

Para quando a II Exposicao Filatelica 
do S. L. B.? 

Conhece V. Ex.' os nossos Cata
logos? 

A nossa Casa publica quinzenal
mente urna oferta de selos diferen
tes, cujo conteudo, extractado, e 0 

seguinte: 
* Oferta de selos e series de t<r 

dos os paises, por ordem alfa
be.ioa. 

* Seleccao de selos classicos, e 
.grandes series, todos fotografa
dos. 

* Novidades: Oltimas emissOes de 
todos os paises. 

* Pacotes, artigos fiIatelicos, etc. 
etc. 

Todos as I10SS0S catalogos of ere
cern urn grande sortimento de se
los de Portugal e Ultramar. 
Pagamento em moeda portuguesa. 

Solicite 0 envio GRATUITO de 
nossos catc'ilogos 'a: 

flUTfllA fD6[DIO LLAtB. S. L. 
Fundada em 1915 

PrClfa de Catalunha 21 
Barcelona - Espanlla 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores 
que pretendem re,aclonar-se com colec
cionadores portugueses. entre eles: 

ALPHONSE GERARD - 22, rue de Car
tier - Marchienne au Pont - Belgica. 

ANTONIO GIRALT E. - Apartado, 673 
- Sam. Jose - Costa Rica. 

PATRICIA FOXLBE - 47 Ramsey Street 
- Toowoomba - Queensland - Austrc'ilia. 

G:eRARD RUPPBRT - 24, n.:e du Jura 
- Strasbourg (Bas-Rhin) - Fran~a. 

KAREL CUJAN - Trebizskeho 3 - Znoj
mo - Checoslovaquia. 

JOAO MAOHADO - Rua Mario Piragibe 
52 - Lins Vasconcelos - Rio de Janeiro
Brasil. 

ALBERTO MANERA - Espana 48S
Rosario Santa Fe - Rep. Argentina. 

ONG HWIE GIE -- Djalan Raja 178 -
Pasuruan Djatim - Indonesia. 

S. NARASIMHAN - 677. 100 Ft. Road -
Mysore 4 - India. 

PROF. FELIX FEIJOO ZAMORA - Ge
neral Mola, 140 - Palencia - {Castilla) -
Espanha. 

METIN SARACLAR - Uskudar Sultan
tepe Kirisci Ali - Sokar :n." 8 - Istanbul 
- Tlll'quia. 

MOGENS MUNTER - Danstruplund Pl'. 
Fredensborg - Dinamarca. 

ARNA BBDROS - Komenskeho 271 -
Napajedla - Moravia - Checoslovaquia. 

BUGEN F&EY - Am Strabenbahnhof 52 
-Berlin-Britz - Alemanha Ocidental. 

Estes endere!los sil.o indicados sern 
compromisso nem responsabUidade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabillty OUr part. 

ees adresses sont donnees sans en
gagement nl responsabillte de notre 
part. 

.. 
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csmagar 0 fraco, 0 rico a querer subjugar 
o pobre, e 0 jactalflte a esforcar-se para in
feriorizar 0 humilde, na Seccao Filatelica 
de Aveiro todos se abracam sem :reservas ! 

Grato se nos torna afirmar, sem receio 
de censura, que as comemoracoes .do "DIA 
DO SELO», em Aveiro, revelaram urna ma
nifestacao de vida firme e progressiva da 
Seccao Filatelica do Clube dos Galitos. 

BEIRA 
A Seccao Filatelica do «Grupo Drama

tieo Actor Eduardo Brasao», delegada da 
Federacao Portuguesa de Filatelia, na cida
de da Beira, organizou uma exposica<rn:
hlmpago de selos nas montras da «Casa Sa
lema». 

Os jornais locais fizeram longa referen
cia ao acontecimento, e 05 filatelistas Jocais 
manifestaram 0 seu rJesagrado por nao te
rem side favorecidos com urn carimbo co
memorativo. 

BOMBARRAL 
o Delegado sr. Humberto Sousinha Ma

catmo, a quem ja se devem outras inida-

tivas de grande projeccao filatelica local, so 
teve a possibilidade, este ano, de, em cinco 
montras da Vila, expOr material filatelico, 
destacand<rse as participacoes de dais j<r 
yens filatelistas bombarrelenses. 

CARMONA 
Os filatelistas locais reuniram-se num al

mo~o de confraternizacao, '110 Grande Hotel 
do Uige. 

As ementas tiveram urn cunha acentua
damente filatelico, nao lhes fal.ando 0 selo 
e carimbo. 

o Delegado da Federacao Portuguesa de 
Filatelia, sr. Joaquim Pratas, foi 0 incansa
vel organizador desta reuniao, pelo que 
aqui Ihe deixamos os nossos melhores agra
decimentos pela grande vontade que sem
pre imp rime a tudo 0 que e filatelico. 

CALDAS DA RAINHA 
Os coleccionadores desta cidade realiza

ram uma exposicao filatelica no «Orfeao 
Cal dense», que esteve aberta ao publico de 
1 a 4 de Dezembro. 

De todas as exp05icOes que se tern rea
lizado ·anualmente em Caldas da Rainha, c<r 
memorando tal acantecimento, esta foi sem 
duvida a melhor e mais grandiosa, nao s6 
em nl1mero de participantes, como tambem 
pelo material exposto. 

Salientamos, por exemplo, as coleccoes 
caldenses premiadas na V EXposicao Fila
telica Nacional, que estiveram presentes, 
permitindo assim ao distinto ptlblico, que 
vis!tou 0 certame, a sua apreciacao. 

Num restaurante da bela praia da Foz 
do Arelho, realizou-se este ano 0 habitual 
jantar de confraternizacao dos colecciolla
dores. 

Parabens ao nosso prezado consOcio sr. 
Sergio W. Sousa SimOes, ·pela lSua valiosa 
colaboraCao, extensivos a todos as entusias
tas caldenses. 

GOA 
Para 0 «Dia do SelOl>, estava prevista a 

distribuicao dos premios da «2." Exposicao 
Filatelica de Goa". Ate agora ainda nao 
chegaram ao nosso conhecimento noticias 
pormenorizadas sabre 0 assunto. Aproveita
mos para repetir que 0 Delegado da F.P .F., 
sr. Luildo M. de Noronha, muito tern con
tribuido para a divulgacao da Filatelia no 
Estado da 1ndia, e cujo exemplo devia ser 
seguido por outros filatelistas das nossas 
provincias Ultramarinas. 



~--------------------------------------------------------------~ 
LISTAS DE 
PORTUGAL 

FALTAS DE 
E ULTRAMAR 

DeSide D. Mrurra, 1853, $te a presente data, sao a,. ll!ossa espe
cialidade. NOVOS OU USADOS - QuaJlquer selo de qU8Jlquer 

ta~a, ou series' comp~eta:s. 

Podemos fornecer 75% d,e qual'quer mancolista normal, 
tanto de Porrtugalcoou'O' Ultramar, na volta do correio. 

ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA 
PRONTAM'ENTE EXECUTADA. Aos melho'1."eS pre~os. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.0 de DezmnbrOl, 101-3.° - LISBOA-2 - Telef. 2151J,. 

~ ________________________________________________________________ r~ 

, 

A SEVERA 
RUA Db.S GAVEAS, 51H57 * LISBOA. 

TELEF. 3~006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANTE 11PleO 

RESr.AURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TO UTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

\ 

.. 

A sassao solaoa para dlstfibuioao dos premlos da 

I Exposi~ao Filatelica do S. L. B. 
(II Exposicdo Portuguesa de FilateJia Tematica' 

Revestiu-Ge do maior interesse a sessao 
solene para distribuil;ao dos premios da 
Exposi!;ao Filat6lica organizada pelo popu- -
lar Sport Lisboa e Benfica, sob patrocinio 
do Clube FilateIico de Portugal. Realizada 
em 17 de nezembro, no amplo 'ginasio da 
Rua Jardim .do Regedor, com a presenl;a 
de numerosos convidados e muito publico, 
a cerim6nia foi presidida pelo sr. dr. Sala
zar Carreira, ilustre Inspector dos Despor
too - e que, como todos sabem, e urn dos 
pioneiros da f ilatedia tematica no nosso 
Pais, possuindo urna colecl;ao ·desportiva 
verdadeiramente impressionante -, ladeado 
pelas seguintes entidades: sr. Justino Pi
nheiro Machado, vice-presidente, sr. dr. Jo
se Pedro Machado, presidente da Sec!;ao 
Cultural, ISr. Joaquim Queimado, director 
- todos do SL.B. - e £r. Cap. F. Lemos da 
Silveira, director do Clube Filatelico de 
Portugal. 

Aberta a sessao, usou da palavra 0 sr. 
dr. Jose Pedro Machado, que, de forma cla
ra e elegante, referiu a interessante e ampla 
obra cultural e educativa que vern desen
volve:ndo 0 S.L.B., por intermedio ' da sec
!;ao respectiva, obra que, entre outras rea
liza!;Oes, inclui as de caracter ffiatelico. 

Entrou seguidamente no usa. da palavra 
o nosso Presidente, que havia sido convi
dado a proferir urna palestra no decurso 
da sessao. Tendo-se posta it disposi!;ao da 
assistencia para abordar algum aspecto ou 
materia filatelica de particular interesse, 
mas nao tendo obtido dela qualquer «mo
te», 0 sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
com a eloquencia e 0 espirito que 0 carac
terizam, visou ,fun·damentalmente urn assun
to sempre sugestivo, atraente e actual: as 
vantagens, de divers a natureza, oferecidas 
pelo coleccionamento de selos. Uma lil;ao 
ffitregue it medita!;ao de todos. ~ muito 

.' 
A mesa do. presidencia, durante a distribuir;:ao dos prilnios. Ao fun
do, 0 presidente do nosso elube, sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 
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D. Joao I da Dinistia de Aviz e de D. Fi
lipa de Lencastre, nascido em 1394, foi 0 

inspirador que dedicou a sua vida 11 obra 
grandiosa que tao brilhantemente foi exe
cutada pelos navegadores portugueses, ele
vando a sua Patria ao auge da g16ria, e 
fazendo dela, l:traves dos sellS descobri
mentos, rainha dos mares. 

No fim e conveniente acrescentar que 
o Clube Filatelico de Portugal, propagando 
largamente osseus sacs ·principios filate
ikos, tudo faz para obter novas adeptos, 
e avivar 0 seu zelo, expandindo os ideais 
filatelicos, e acovdar 0 interesse dos colec
cionadores estrangeiros pelo selo portugues. 

Da maneiracomo trabalha, sob a dire::
!;ao do seu Presidente, Sr. Dr. A. J . de Vas
concelos Carvalho, com a ajuda dos seus 
dignos colaboradores, entre os quais se COll
tam 0 Prof. Dr. Carlos Trincao, de fama 
mundial em filatelia, e o Sr. Eduardo Cohen, 
o Clube Filatelico de Portugal ultrapassa 
em muito 0 que modestamente apresenta 
no seu emblema: CLUBE nDS CDLECCIO
NAlDo.RES FARA DS CDLECCIONADo.RES. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CART AO E SACOS DE PAPEL 

-am-

Ovar -Argoneilha-Se r ze do 
01a;r05 - Porlo 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Tel.fones PAt;OS DE BRAMDl0 

234 

Fabrleo de eanollnas e todos os 
papals fraeelonados am rasmas 
---- a boblnas ----

Fabrlco manual e 
mecanic:o de sacos 

Esc-rllarlo • Sad. am 
S. PAlO DE OUIROS 

A Y EIPDU[lo f1LATtLlU HUIOnlL, 
o emlnente [bele do [stado, 
e a IDteorldade natIonal 

Findo 0 memoravel banquete de 
encerramento da V Exposi!;iio Fi
latelica Nacional, no salao esplen
doroso do «Avis Hotel», 0 Sr. 
Eduardo Cohen, presidente da 
Comissao Drganizadora, par pro
posta do Sr. Dr. Vasconcelos Ca!"
valho, nosso Director, aprovada por 
unanimidade, enviou ao Senhor Al 
mirante Americo Thomaz, ilustre 

hefe do Estado, a telegrama se
guinte: 

"Alrnirante America Thomaz 
Erninente Chefe do Estado 

Belem - Lisb03 

Filatelistas portugueses reunidos 
banquete encerramento Quinta Ex
posi!;ao Filatelica Nacional saudam 
reconhecidamente Vossa Excelen
cia agradecendo seu alto patrocin:o 
referida Exposi!;ao aproveitando 
paJra reafirmar veementemente sa
grada e intangfvel unidade nacional 
perante torpes ataques inconfessa
veis stop. Respeitosos cumprimen
tos. Presidente Comissao Executiva 
- (as.) Eduardo Cohen.,. 

EXCHANGE WANTED 
I WANT TO EXCHANGFl MINT 

COMPLl!lTI!l SHlT OF PORTUGAL 
AND OVERSEAS WITH OTHER CO
UNTRIES OF t-PORT ANIMAL NI! W 
ISSUES FLOWBlR MULTIOOLORED 
FROM ALL STAMP COLLECTOR 
EVEHY ISSUES FOR BLOCK OF 
FOUR. 

I CAN SUPPLY PEOPLE'S CHI
NA. MIN~ COMPLErE SETS r 
COMKEVORATIV~E~PECIALLY 
ISl'UES ANY QU ANT LTY EVERY 
NEW ISSUEI'! , . F 194i -1~90 ISSUES. 
BASIS OF EXCtI .. '1GE: FACE VA
LUE PLUS POSTAGE. 

CHENG ROBIN 
9 PEOPLE'S STK. BANIIING. SHaNGHAI, CHINA 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL II 

lLHAVO 

0. sr. Jose MaFia Fialho de Macedo rea
lizou, 11 base das suas coleq;6es, uma ex
posi!;ao filatelica cultural, no Salao Nobre 
da Camara Municipal de llhavo, aberta de 1 
a 4de Dezembro. 

A exposi!;ao compunha-se de 12 quadros, 

com selos de Portugal e mtramar, distri
buidos por divensas tematicas. 

A afluencia do publico foi enorme, dado 
o seu ineditismo, e teve a honrosa vlsita do 
sr. Presidente da Camara Municipal e do 
Director do jornal «0 Ilhavense". 

LEIRIA 
A SeC!;aO FilateJica do «Gremio Litera· 

rio e Recreativo», na sua magmifica sedt!, 
api'esentou ao publico Q1IJJa pequena expo
si!;ao, e promoveu uma sessao cultural, na 

qual usaram da palavra os srs . Padre Joao 
Ferreira e Major Ant6nio Luis Tadeu, que 
versaram os varios aspectos da utili dade 
cultural da filatelia. 

LISBO:A 
Come!;aremos por direr 'que esperavil

mas mais dos filatelistas de Lisboa, neste 
«6." Dia do Selo». Reconhecemos que a da-

ta nao foi das mais felizes, is to no caso tie 
Lisboa, mas dado 0 facto de ser urn dia 
feria do, as coleccionadores nao correspO:l-
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deram ao que 0 Clube FiJatelico de Portu
gal e a pr6pria Federa~ao fizeram, 0 que 
bastante lamentarnos. 

o prograrna constou do seguinte: 
A.s 17 horas, foi inaugurada na Casa rlc 

M~arnbique, na Rua dos Condes, urna ex
posi~ao de selos de Mo~ambique, das colec
~oes dos srs. Jose .Gonzalez Garcia, drs. Vas
concelos Carvalho e Montenegro Carneiro, 
e ainda Boletins do Olube Filatelico de Mo
~arnbique. 

De MO!;<lIIlbique, precisarnente do presi
dente do Clube oFilatelico de M~arnbique, 
sr. Jose Maria Folgosa, veio urna mensagem 
que dizia 0 seguinte: 

«A. ilustre Comissao de tao interessante 
certarne agradecemos 0 convite que nos di
rige para dizennos algumas palavras sobre 
tao simpatica realiza~ao, tanto mais tratan
do-se de uma Exposi~ao de selos de Mo~am
bique, que tao de perto nos diz respeito. 
Nao podemos, como e 6bvio, ftca·r insensi
veis perante 0 esfor~o ,que estas manifes
ta~Oes de for~a de vontade exigem, e so
bretudo a honra que nos da, a n6s, ,filate
listas de M~arnbique, urna tal realiza~ao . 

Lamentarnos 0 largo espa~o que 1I10S se
para, impedindo-nos de poder apreciar 0 

que sera ,sem duvida urna maravilha de be
leza e cor, mas consolarno-nos por saber 
que Mo~ambique esta entregue ern boas 
maos, tratando-se com se trata do Clube 
Filatelico de Portugal, podendo estar cer-

tQs de que estao convosco, de alma e cora
~ao, todos os ffiatelistas deste belo rinciio 
mo~arnbicano». 

As 21 horas, no Restaurall1te Vera Cruz, 
teve lugar 0 tradicional jantar do «Dia do 
Selo», e a que comparecerarn perto de dn
quenta ftlatelistas, e no final assinaram a 
«Lista dos Filatelistas Eminentes» os srs . 
Jose Gonzalez Garcia e Eng.· Alexamdre 
Guedes de Magalhaes. 

Os jornais e revistas fizeram .\argas re
ferencias ao «Dia», e destacarnos a simpa
tica colabora~ao de "Vida Rural», publican
do urn extenso artigo sobre 0 «Dia do Selo~, 
da autoria do sr. Rollin de Macedo. 

LOURiEiNgO MARQUE·S 
o «Clube Filatelico de Mocambique» Ie

vou a efeito, na sua sede, de 1 a 8 de De
zembro, uma equena exposiCao inter-s6-
cios, que esteve patente ao publico. 

A Direc<;ao do Clube ofereceu a cada fi
liado da Mocidade Portuguesa e Escuteiros 
que se apresentavam fardados, urn sobres
crito comemorativo do "Dia do Selo», con
tendo diversos selos, oferta do nosso que
ride cons6cio sr. Alfredo Dias, proprietano 
da importante .. Casa Filatelica Alfredo 
Dias .... 

LOUSA 
Na povoacao de Lousa, Beira Baixa, 0 sr. 

professor Jose Gardete fez urna pequena 

use .@J 
GAZCIDLA 

o MELHOR E 0 MA1S ECONOMICO DOS COMBUSTIVEIS 

• 

o (lube Filah!lico de Portugal 
Por penhorante gentileza do seu ilustre 

!Ultor, e-nos sumaJllente grato publicar nes
tas cohmas a tradw,:iio, por ele proprio fei
ta, do artigo que a eminente diplomata 
gregG e grande filatelista Sr. El11baixador 
Georges Argyropou[os enviou para a revista 
«Grecia Filatelica»: 

Todas as actividades e aspira~OeS do 
Clube Filatelico de Portugal ~ao regidas 
pelo seu lerna: CLUBE DOS COLECCIONA
DORES PARA OS COLECCIONADORES. 

Esta corpora~iio,fundada em 1943, nao 
deu os resultados que se esperava dela nos 
primeiros anos da sua funda;;ao. Porem 
a situa<;ao foi completamente mudada no 
ana de 1952, .desde que tomou posse do 
cargo de Presidente do Clube 0 Sr. Dr. A. 
J. de Vasconcelos Car.valho. Ele conseguiu, 
nos oito anos da sua presidencia, elevar 
o nivel e 0 valor do cIube, a tal ponto, que 
e 0 mais importante estabelecimento entre 
os cinco olubes e treze seq;oes ftlatelicas 
que existem em Portugal Continental , Ilhas 
Adjacentes e Provincias Ultramarinas. 

o numero de s6cios e de 1500, entre os 
quais existem os melhores coleccionadores 
de Portugal. 0 c1ube esta bern instal ado no 
centro da capital. ~ composto de uma srua 
nobre para as recep<;iies e reuni6es do Con
selho, uma para gabinete da Direc<;ao, duas 
para reunioes de s6cios, escrit6rio de ser
vicos ftlatelicos e emissOes de primeiro 
dia, Biblioteca, dois arquivos, uma grande 
sala de secretaria, urn vestili rio, etc. 

A secretaria flinciona diariarnentc com 
quatro empregados, os -quais gentilmente 
servem as necessidades do publico, e tn!~ 
vezes por semana reunem os sOOos para 
compras, trocas de selos e discussoes fila
telicas. 

A accao do clube e multilateral, e pre
ten de 0 encorajarnento e aajuda de qual
quer manifestac;ao filatelica. 

Uma grande e importante Biblioteca fa
cilita as procuras e os estudos dos seus 
membros, e com a rnesma ftna.Ji.dade serve 
tam bern urna import ante colec<;iio de selos 
falsos . . 

Como 6rgao da sua corporac;ao, publica 
o Clube Filatelico de Portugal, em papel 
de luxo, urn Boletim mensal ilustrado, que 
pela sua apresentac;ao e conteudo tern a 

Pe/o -----

Embalxador Georges A rgyropoulos 

primazia entre os seus -con gene res edita
dos em lingua portuguesa. 

o c1ube mantem urn servi!;o pr6prio de 
fornecimento ao valor nominal das novas 
emissOes portuguesas, da metr6pole e do 
ultramar, assim como de sobrescritos ar
tisticos devidarnente oarirnbados com ca
rirnbos do prirneiro dia, e ·dos quais 0 cole'(:
cionamento e muito apreciado. E para ser
vir melhor os seus s6cios lI1este assunto, 
o c1ube Idisp6e de representantes em todo 0 

Ultramar. 0 c1ube encontra-se em contacto 
com a imprensa diaria que aliment a com 
infonna<;6es sobre os mais recentes assun
tos em filatelia, e e representado pelo seu 
Presidente na COMISSA.O FILAT~LICA 
NACIONAL, dos C.T.T. 

Dedica in~eresse especial as exposi~6es 
filatelicas locais de todo 0 pais, pensando 
que tais manifesta!;oes produzem interesse 
entre 0 publico em geral, e trazem novos 
adeptos. Para isso Eacilita iniciativas de 
todo 0 genero, fazendo propaganda do ideal 
filatelico, e tomando a p!foteq;ao das expo
si<;iies, emprestando quadros e material 
competente, oferecendo tacas e outras re
compensas, e prestando 0 seu apoio moral 

. a tais competi<;6es. 
Muito bern caracteriza 0 Presidente, Sr. 

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, as expo
siciies ftlatelicas nacionais Jocais, dizendo 
que elas servem para estreitar ainda mais 
a aproximacao de todos os longinquos e 
rnultifor.mes territ6rios portugueses, da 
mesma maneira como os selJ!> ligarn os 
hom ens de boa vontade de todo 0 mundo. 

Entre as muitas exposicOes locais que 
ultimamente se realizararn, teve grande exi
to a· Quinta Exposi<;ao Filatelica Nacional, 
que foi organizada por urna Comissao Exe
cutiva designa:da pela Fedcra!;ao Portuguesa 
C(C Filatelia, em Lisboa, no mes de Novem
bro de 1960, quando dos grandiosos festejos 
de iniciativa oficial, por ocasiao do cinquen
tenario da morte do Wante D. Henrique 
,,0 NAVEGADOR", como e conhecido. 

o Infante D. Henrique, quinto filho de 
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DIRECQAO GERAL DAS OBRAS 
P(;BLICAS E OOMUNICAQOES 

PORTARIA N." 18.210 
6 de Fevereiro de 1961 

Manda retirar da circulac;ao as bilhetes
"Postais da ernissao posta a circular 1110 Es
tado da India pela ,Portaria n." 15.334, de 5 
de Abril de 1955, as quais deixariio de ter 
validade a partir de 1 de Marc;o do corrente 
ano. 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 
PORTARIA N." 18.184 
2 de 1 aneiro de 1961 

Manda emitir e -por em circulac;ao lila 
provi'ncia de Moc;ambique, selos de franquia 
postal tendo como motivos os escudos de 
armas das cidades e vilas abaixo indicadas, 
com as dimensOes de 34,5x28,6 mm., das 
taxas, cores e nas quantidades que tambem 
vao designadas: 

Cidade de Loure11{:o Marques: 
$OS-preto, ouro, verde vermelho, 

azul preto e salmao .... ..... 4.000.000 
Vila de Chibuto : 

$1S-preto, ouro, azul, vermelho, 
preto e verde-ervilha ..... .... 3.000.000 
Cidade de Nampula: 

$~prata, ouro, verde !preto, 
rosa, lias, vermelho e azul 3.000.000 
Cidade de Inhambane : 

$3O-prata, ouro, azul, !preto, ver-
melho, amarelo-palha ... ..... 2500.000 
Cidade de MOfambique: 

$50-prata, ouro, vermelho, ver
de, preto, cinzento-azulado 
e azul .... ....... ........... .. .. ..... . 2.000.000 
Vila de Matola: 

1$OO-prata, vermelho, verde, pre
to, amarelo - esverdeado e 
azul ........................ .. .. .... .. .. 1500.000 
Cidade de Quelimane: 

1$50-prata, ouro, vermelho, azul, 
;preto, rosa e azul-claro ...... 5.000.000 
Vila de Mocuba: 

2$00-prata, ouro, verde, preto, 
rosa-amarelado, azul e ver-
melho ....... .. ....... .. .. ... .. .. .. .... 1500.000 
Vila Antdnio Enes : 

2$50-prata, ouro, vermelho, pre
to, azul-electrico e azul-ul-
tramarino ................. .... ...... 5.000.000 
Vila Cabral: 

3$OO-prata, ouro, preto, azul, ver-
melho e rosa-acastanhado... 5.000.000 
Vila de Manica: 

4$O()--.prata, ouro, vermelho, pre-

to, amarelo-torrado e azul 1.000.000 
Vila Per),: 

4$50-prata, Ollro, preto, verde, 
cinzento-amarelado, azul e 
vermelho .... .... .. .. ..... .. ... ... ... 2.CIOlJ.OOO 
Vila de Santiago de Tete : 

5$OO-prata, vermelho, pre to, ou-
ro, verde-mar e azul .... .. ... 1.000.000 
Vila Porto Amelia: 

7$50-prata, ouro, preto, azul, ro
sa-escuro e vermelho .. .... ... 1.000.000 
Vila de Chinde: 

lO$GO-prata, azul, verde, vermelho 
e verde-amarelo ..... ............. 1.000.000 
Vila lOOo Belo: 

20$00-prata, ouro, !preto, verde, 
sepia, azul e vermelho ...... 1.000.000 
Cidade da Beira: 

50$GO-prata, ouro, preto, verde., 
vermelho, azul e cinzento 500.000 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 
SERVICOS DE VALORES POSTAIS 

PORTARIA N.· 18.284 
24 de Fevereiro de 1961 

Manda emitir e por em circula~ao, na 
provincia de Moc;ambique, 250.000 bilhetes
-car tas-aviao (aerogrammes), confuccionados 
em papel de escrita branco, nas dimensOes 
de 250x175 mm (abertos), assim distribui
dos : 
50.000 da taxa de 1$20 - fundo rcpresentan

do cha de Moc;ambique, impresso a azul
-acinzentado, brasao e texto a preto, e 
tarj-a a verde-mar e vermelho. 0 selo, 
que reproduz uma esoultura maconda 
(uma santa), e impresso a preto sobre 
fundo rosa-velho, no formato de 26x9 
mm x 28x28 mm (quadrangular); 

100.000 da taxa de 2$50 - fundo IE..presentan
do sisal de MoC;ambique, impresso a 
verde-acinzentado, brasao e texto a pre
to e tarJa a verde-mar e vermelho. 0 
selo, que reproduz urna escultura de 
bailarino do Mapico (danc;a da inicia
~ao) , e impresso a preto ~obre fundo 
rosa-amarelado, :no formato de 30,5x19 
mm; 

100.000 da taxa de 3$50 - fundo representar ,

do a colhcita do cha de Mo!;ambique, 
impresso a sena, brasao e texto a pre~n, 
e taI1ja a vellde-mar e vermelho. 0 selo, 
que reproduz uma escultura maconde 
(0 homem a fazer 0 fogo), e impresso 
a preto sobre fundo azul-ultramar, no 
formato de 29,5x29,5 mmX31mm (trian
gular). 
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exposlc;ao de selos na montra de urn dos 
principais estabelecimentos. 

LUANDA 
Com ~stas a possivel reaIizac;ao de uma 

Exposic;ao Nacional, este ano, os filatelis
tas de Luanda pouco ou nada fizeram no 
.Dia do Selo». Porem, e de todo 0 interesse 
que os coleccionadores tomem conheci
mento ·de que se p-retende realizar, em Luan
da, a "VI Exposic;ao FiIateIica Nacional», 
pelo que as entidades interessadas ja entra
ram em contado com a Federac;ao Portu
guesa de FiIateIia, e encetaram os traba
lhos referentes a tao importante aconteci
mento, se p~r acaso se vier a verificar. 

,,0 Centro FiIateIico de Angola. teve a 
iniciativa de fazer urn sobrescrito comemo
rativo do .Dia do Selo», e de realizar urn 
almoc;o de confraternizac;ao filatelica. 

MACAU 
Nesta cidade, que t~ve ja grandes colec

cionadores, eate uma revista filateIica, pou
eo se tern feito itltimamente. Urn aparte 
aqui para os C.T.T. locais, que tern tido 
6ptimas ideias em criarem carimbos, e pos
suirem urn excelente servic;o filatelico. Es
tes mesmos C.T.T. editaram novamente urn 
sobrescrito comemorativo, merecendo mtli
tos parabens pela sua iniciativa. 

o Delegado da Federac;ao Portuguesa de 
FilateIia, sr. Eduardo Gracias, apenas teve 
a possibilidade de publiear, nos jornais 10-
cais, noticias referentes 'ao «Dia do Sel0 • . 

MOITA 
No gabinete de engenharia do sr. Joao 

da Costa, foi expos:a uma colecc;ao de se
los, pertencente ao filatelista moitense sr. 
Severo Francisco da SUva. 

BORT.AlJEIGRE 
Embora nao houvesse delegado da F,P.F. 

nesta cidade, alguem se lembrou, e mUlto 
bern, de expor numa mcmtra algumas pec;as 
filatelicas de valor, e -que despertaram cu
riosidade. 

PORTO 
Despertou vivo interesse, e registou nu

merosa afluencia .de visitamtes, a exposic;ao 
que esteve patente nas salas do «Ateneu Co
mercial do Porto», com a colabora!;ao do 
.Clube Internacional de Filatelia». 

Os valiosos exemplares, muito aprecia-

dos, pertenciamas colecc;oes dos srs. AntO
nio Joaquim Correa JUnior, dr. Ant6nio 
Fragoso, Eng. Alexandre Guedes de Maga
lhaes, Arnaldo FeI'I'eira Gonc;alves, Jose Au
gusto Oliveira Alvarenga, dr. Francisco de 
Medeiros, 'Paulo Sa Machado, Maria do 
Carmo Alvarenga, Jorge Pereira, Ernesto 
Rangel , J . Chambers e Francisco Coelho. 

BOR'DO AMELIA 
Novamente coma dedicaC;ao do De1ega

do da F.P.F., sr. F. Camara Cylindo, foi pos
sive! assinalar em Porto Amelia 0 «Dia do 
Selo •. 

Nurna montra da importante firma Ab
dul Latif Yacub, famm expostas algumas 
folhas com selos de Portugal e Ultramar, e 
de alguns paises estrangeiros. Com a expo
sic;ao de diverse material filatelico, preten
deu-se dar a conhecer 0 que e a filatelia. 

S. '.I10ME 
o sr. Joao Paulo Rego Ferreira, dadas as 

dificuldades do meio, apenas realizou uma 
pequena exposic;ao local, e publicou urn ar
tigo sobre 0 significado do "Dia do Selo», no 
jornal "A Voz de S. Tome •. 

VISEU 
Celebrando 0 «Dia do Selo», 0 "Clube 

Filatelico e Numismatico»,da presidfulcia 
do sr. coronel Heli Lobao ·Ferreira, fez .. 
lSua I Exposi!;iio de selos, moedas e meda
Ihas, dos wcios do Clube. 

No acto inaugural estiveram presentes, 
a!em dos Corpos Di·rectivos, os srs. dr. Mar
ques Teixeira, Governador Civil, Cap. Ro
mao Teixeira, presidente da Camara, drs. 
Armindo Crespo e Jose Alberto Rodrigues, 
aMm de outras individualidades. A ex.posi
C;ao esteve aberta de 1 a 8 de Dezembro, 
nas salas do Museu Grao Vasco, e lIlO acto 
da ~naugura!;ao 0 director do Museu, dr . 
Fernando Russel Cortes, usou da palavra, 
para felicitar os presentes e expositores. 

TODAS AS S." IFEIRAS, R!BALI
ZAM-se, NA SECCAO FILAT~LICA 
DO «ARTE E SPORT», RBUNIOES 
FILAT~LIOAS, A PARTIR DAS 
21 HORAS . 

RUA COELHO DA ROC H A, 
N." 69-PAVILHAO 9-LISBOA-3 
- TBLBF.: - 667964. 
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pelo valor intrlnseco do escrito, como pela 
sua projecr;iio internacional, 0 artigo que, 
sob 0 titulo «The Lisbon National Exhibi
tion 1960», publicou 0 numero de Dezembro 
do magnifico mensdrio Ingles «The Phila
telist». Com uma extensa «nota do editor» 
(Robson Lowe) e assinado por Anna Waley 
Del Conte - names prestigiosos da filatelia, 
que todos conhecem, persorralidades incon
fundiveis com quem muitos tivermn opor
tunidade de cOl'lltactar, durante a sua estadia 
em Lisboa- traduzimos, com a devida ve
nia, esse testemunho que, dada a catego
ria dos sellS autores, e a divulgar;iio da re
vista que 0 publica, a ninguem poderd ser 
indiferente: 

A EXPDSICA.D N:ACIONAL DE USBDA 
DE 1960 - por Amra Waley 

Depois da azMama de Londres, Lisboa 
apresentou-se-nos como urn fresca e paci
fica cidade de provincia, com aquele en
canto que 56 pode ter uma cidade de pro
vincia. A vida em Usboa e Ienta, e com urn 
certo atrazo de algumas dtkadas, apesar de 

Aerofilatelia 
A partir do proximo ntlme

roo 0 nosso Boletiml sent enn. 
quecido CO!m uma nova sec
~o, «Pagina de Aerofilate
lia», dedicada a todos os co
leccionadores do imenso cam
po do Cerrain Aereo, e rubri
ca absollltarr;ente nece: saria, 
desde que 0' hosso Clube, por 
lillO' e,istencia de agremia~ao 
exclusivamente aerofila h~1ica, 
tomou gostosamente 0 encar
go de. ct bem da filatelia na · 
(';onal, representar Portugal 
r.a F. L S. A. (Federation In· 
temationalp des Sociptees A' 
rophilateliq ues). 

11105 oferecer todo 0 conforto da vida de 
hoje. 

Estamos no ano do 500.0 aniversario da 
mone do I·Ilifante D. Henrique, e Lisboa 
apresenta diversas exposi~oes e festividades 
para comemorar esse acontecimento. A ex
posi~ao filatelica realizou-se n.um pahicio 
muito belo que pertenceu ao Conde das 
Galveias, mas que e agora propriedade da 
Camara Municipal. IA. montagem das bel as 
colec~oes que hi se reWliram era simples
mente perfeita. Belas salas com tectos abo
badados e pmturas a fresco serviam de 
fundo aos tesouros filateJicos. E 0 que tor
nou a nossa visita tao agradavel [oi a 
cordial hospitalidade dos Portugueses. A so
ciedade Filatelica ofereceu um prafuso cock
tail na «Estufa Fria» (que ,8. letra significa 
«Fria Casa Quente», e que de facto se veri
ficou ser bastante fria!) Encontrou-se Ia 
tora agente, presidindo 0 Senhor Eduardo 
Cohel!1J, Presidente da Exposi~ao, e a sua 
encantadora Esposa. 

D Presidente do Clube FiIateJico fez um 
breve discurso, ao qual Robson Lowe, reco
nhecendo os elogios, teve de fazer uma ve
nia de agradecimento, no momento opor
tuno, tendo sido adequadamente auxiliado 
por quem Ihe servia Ide interprete. Entre
tanto, as fontes continuavam a cantar no 
meio dos filodendros, bananeiras e arvo
res da borracha, enquanto os cis.nes nada
yam altivamente num Iago em miniatura ... 

Dutro acontecimento social foi 0 almo~o 
oficial oferecido a Sir John Wilson, reall
zado no «Tavares». Trata-se do mais famoso 
restaurante de Lisboa, reunimdo 0 brllho 
dum restaurante Victoriano com todo 0 

prazer de uma cozinha e garrafeira mara
vilhosas . .Depois de cinco soberbos pratos, 
e depois de se brindar ao Presidente da 

Munfil-Mundo Filatelico 
- Vende e Compra selo~ 1Il0VOS 

e u5aidcs. 
- Atendera raridamente uma 

v / mancolista. 
- Envtia ca.dernos a escolha. 
- Vende todo 0 material Fila-

tkllco 
- Pre!;os ~em concorrencia. 

R. Alexandre HercuIano, n." 5-3." 
(elevador) 

Lisboa - Portugal 

.. 

2 CRoNICAS DO 

~itirio 6~ tW()Otl 
Carta aberta para um jovem 

filatelista do Porto 
Depo' '1 do postan da senuina pa.ssada, 

para A veiro, hOje, /para 0 Porto, Item de 
ser uma carta abel"l:a, com a diferenc;a, 
de qu'" se aquele deu prazer, e fO! flic>il, 
.- esta. de hoje, constituindo mais neces
sidade do que prazer, a, sobretudo, multto 
mlMS diffcil. E compreende-"1e: 0 postal 
foi para um UustI1e f ;latel1sta - ,enquan
to que esta carta e para urn jwem fila
telista. ... Aquele fo! para Aveiro -, ell. 
quanta que esta 6 paJra 0 iPorto ... 

E, ja. que '''e faJa do Pol"l:o, n6s quere
mos <l1zer-Ihe, sincerLssimamente, que 
nao acreditamos em que os fillaste1i sta, 
do Porto Se tenham rido por V. ter obti. 
do uma tao modesta cIassificagl!.o na re
cente Expo"d<;ao F;l!IJtt~lica N!8JCional. Se
ria necessario, para taJnto, ou que V. fos. 
se muito mau amigo; - ou eles mu.l.to 
maus filatelistaJ"'. Ora, qU'alquer que seja 
a opiniao que e1es tenham a nosso res
peito, nos afirmaanos e juramos que V. 
e urn excelente jovem, com todas as qua.
Udades do'! jovens, incluida, claro, a :lm. 
p8ICi~ncia, - e ele'l sAo todos magn!1licos 
filatelistas, porvenJI:ura ,bairrtstas, mas 
indiscutlvelmente sel1'os. 

Como deve saber, n6s n§.o fizruno~ par
te do juri da sec!}iio em que V. expOs. 
Admitimos que 0 juri tenha s 'do rigoro
so. Ern tal capftlmb, podemo'! ate dizer. 
-lhe e provar-Lhe que, com tal rigorosi . 
dade, fomos n6s 0 mads prejudicado Ex. 
pusemos t~ participacQes, totalmente 
distintas -, e deram-nos uma medalha, 
ao contml"'o do que e tradicional, e 9.0 
contrario da bito]a usada para com ou
tros f1latell'"fa~. 0 juri esqueceu-se de 
Que n6s sabemos que quando, a. duas ou 
mais participa!;oes, 1e da urna 56 meda
Iha, e~ta sobe ,ra.ra. 0 metal imediaJta.Inen. 
te superior. Mas, pior aillIda: N6s, com 
cada uma de duas dessas tre'l partic'pa. 
GOes, obtivemos meda:thas de prata nas 
Ultimas exposigoes filatelicas internao'o
nats, 0 .que, nos termos dos reg'llilamen
tos, Internacional e nacioIl8ll', correspon. 

U erro do padre Cruz 
Continuemos 0 assunto da nossa cr6-

nica anterior, dos erros Ida v. Exposigao 
Filatclica Nacional, (Lisjboa..60, e daqueles 
que, durante ela, nos foram. ofereo'.dos, 
- aeentuamos e provamos que ofereci
dos, para afastar a ideia das aquisi~Oes 
de peg as pre-fabricadas, pagas a qual
quer prego, com que, frequentemente, 
certos m.estres procuram explicar a 
exdstencia das pegas raras que eles n[o 
tm ... 

Diesta feita, referimo.nos ao sela de 
1$00 <Ia recente emisSao do p'adre Cruz, 
de que 0 sr. dr. Rudolf Appelt, do Porto, 
nos enviou, primedro um exeml'l'lar usado, 
e, ,urna seana.na depols, outro novo, com 
nitida dUpla dmpressAo. Acrescenta.ndo 

de a medalha oe verm~n numa, exposi
gao nacional. Pois balxatarn.-nos para 
prata, - e deram-nos s6 um.a., pelas Itr~s 
participag0e3 ... MaJS quer mals 0 nOS30 
jo¥em amigo? Nesta Expo"U!;ao Nac.ional, 
e com as mesmissimas !participagoes, de
ram-mos meda":ha infel1!or Ii de oUitro 
filatelista que, numa dessas ultimas ex
posigoes internacionais, obteve medaJlha 
inferior a nossa... eom a 8Jgravante de 
que, como e publico, no Ultimo 8IIlO gas
tamos muitas dezenas de llTIiJJhare~ de es
cudos, com pe!;as para essas <l:r6., ;na.rtl-
cipagoes... . 

Dizemos-Ihe isto, !para 0 nosso anugo, 
que sabe ser jov,em, mas eviden.temente, 
nao sabe 0 que sa;bem os velhos como 
n6s, ir aprendendo, como 1D6s apreDide
mos .. . 

M-a:s dizemos.lho, sobretudo, para lhe 
tir~ r essas ideias pesslmis1:as de filate
Jisb. e de eXI- os'tor deslludido, que a 
~ua carta refle.::te. E, ja que ° nosso 
carD Sa Ma.chado n.os consuq.oou, !nag 
Vailr.O'" term;na.r esta, dando-lhe a rece1-
ta que para n6s pr6prdos escolhemos : 
Quer o~ outros queiram, quer nao quei
ram, n6s havemos de obter muitas mads 
medalha.s, e multo !Inelhores ... - V. C. 



LISBOA 60 

o sr. cap. Lemos da Silveira 

Premia das Coleccoes Tematicas 

E"1ta de parabens - 0 sr. capitiio Le
mos da Silveira, porque, antes de tudo, 
fez-se justi!;a. 0 seu conjunto e de fac
to maravilhoso, judiciosa.mente e'ltrurtu
rado, apresoot'ado de forma agradavel 
e discreta, com urn del3envolvimen.to 
excepclonal, !pleno de p ersonal' dade, e, 
porta.nto, digno <Grande Premio Hen
riqume» para a'l col~!;oes temat,.cas. 
Fo! mais uma VIeZ, e jlllSl:a.melllte, gailar
doado na <Lisboa - 60>. 

Antes de fazermos uma breve des
cri!;Ao do que comporta es-a colecgiio 
especializada, direanos que ela e a me
lhor do mundo ,no seu genero, tendo cer
tamente ultrapassado 'a ode Herbert Ro
sen, conhecido coleccionador norte. 
-americalllo. 

Amplamente e'itudada, revela domI
nio complelto do te.ma. 0 capltao Lemos 
da Silveira sabe a fundo do assunto. 
Prafiss'onal especializado no e'rtrangei-

tao genti1 oferta com a informagiio de 
trataT-se do ultimo selo da folha, ou se
ja 0 canto inferior dOreito. 

ExaJninamos, entao, mu1tas dezenas 
talvez centemas d~ folhaa novas, sem 
encontrarmos nenhuma com tal erro. 

iMas, breves dias depoo's , recebemos de 
Coimbra, do queriodo amigo Ernesto Lo
pes Nunes, :fiilateltsta que ha anos dirigiu 
a see!;Ao filaltelica do <,Diiirio de Coim
bra>, - urn outro -exemplar do mesmo 
ae!lo de 1$00 do padre Cruz, novo, com 
aquela dupla impressao, m'llli.to ma.ts 
nItida. 

Agradec(!Ildo as ofertas gentillssimas 
do dr. Rudolf AppelJt e de Ernesto L :l
pes Ntmes, registamo-Ias aqu:', nao tan
to para conhecimento dos mestres des
denhosos, 1ITIas, principalmente, dos co
~eWiO!l1adOI1es intere/SSaJdoSJ - V. C. 

ro, r ad.'oamllJdor com renome internacio
nal desde a adolesc~ncia, e coleccionador 
de selos °com tal motivo ha uma boa de
zena de ano~, e urn verdadeiro <coca.bi
chilllhos> das TelecomuIrlcagoes, e as 
grandes casa~ d'e Pari,,,, Londres ou No
'1ia Iorque sao-Ihe famJiliares, na busca 
d~ exemplare-s para V!lJlorizar e embelezar 
a "ua. colec!;iio, aut6ntica jo'a da f Olateo 
li&, pela rarinade e alta qualidade. 

Para quem nao viu a colecgao, vamos 
dar °urn rrsumo de algu:mas pec;as das 
mai" valiosas, apen81S das provavelmente 
unicas, para nao sermos muito extensos: 

- Provas.de c:estado>, Baudot e Pllan
te (Yvert 846 e 1095); 

- Cinco en-l!IJios de diferentes sobre
cargas <Centenaire du Telegrarlhe lillec
trlque>, nao emitido; 

- EnS'al'o, colorldo e asstnado por Al
bert Deems, do primeiro projecto, nao 
emi<l:ido, e prova de gravador, eIIlI Id&!ti
ca condlgiio, do projecto aprovado, Tele
visiio (Yvert 1022); 

todas da Franc;a. 

- Quadra do 5 c. 1'1/10 c. com <sobre
\lay.a ,dupla> (Samabrda 14 c); 

- Quadra do <Correo Aereo 1945 .. 
s/ 40 c. com csobre-carga invertida> (S9.
nabria 140 a) 

ambas da Costa Rd.ca. 

Como .!'e v~, esta colecgiio, imbatIvel 
n l. C'l'llS °e tematica, foi uma d&.3 m :llho
!:'eS partlcipa~oos que compert:iram na 
cLi,:;oooa - 60>, e orgulhal'11o-nos de que 
ela S<' ja dum eoleccionador portugui!ls, 0 

r ue ccmtrlbuira pa ra que, n!IJ' pr6x'lTUls 
Ex osigoes InternacionBlls, facam o3 bcn 
figura, e venham para Portu,gaI novos t ro
feus fiIateJicos. 

• 

A «V Exposioa,o Filatelica Nacionah> 

na Imprensa Filatelica Portuguesa 

o «Jo:rma1 Filatelico", n.D 48, sobre a fase 
de competic;iio, escreveu: 

trA. 5 .. Ewosic;ao Filatelica Nacional, que 
acaba de realizar-se em Lisboa, de 5 a 13 
e de 17 a 24 de Novembro findo, afirmou-se 
acontecimento de iIIldelevel marca, foi caso 
notavel e gritante, a fazer fervilhar e a 
agitar, em sacudidelas de beneficos e tera
peuticos efeitos, a provinciana mornidao 
em que vegeta a filatelia onacional, rica de 
valores, mas aJpatica de acontecimentos. 

o que vale e que, de vez em quando
e e 'Pena que tais eventos s6 possaro efec
tuar-se a tao prolongados espac;os ! - surge 
ocorrencia de vulto, a insuflar energias aos 
coleccionadores, por assim dizer, adorme
cidos, como que a neutralizar, com a forc;a 
da sua quaJidade e da sua impon!ncia, 0 
marasmo da sonolencia em que vagueia 
a nossa filatelia, nesses distanciados inter
valos. 

A «Lisboa 60" foi bem 0 vultoso aconte
cimento que se aguardava, de que se neces
sitava. Curnpriu eficaz e esplendorosamente 
a sua finaolidade, E , grac;as ao bom-senso 
e it JjJonderac;ao da Comissao Executiva da 
Exposic;ao - que s6 merece a franca grati
dao dos filatelistas portugueses-com apoio 
no °generoso ailxilio financeiro dos C.T.T., 
foi louvavel e aplausivel ideia, essa de per
mitir a entrada gratuita a todos os visitan
tes! Urn gesto facil, urna decisao simples 
- e que de rbem.eficios .para a propagBlllda 
fila telica! 

,Estivemos presente it inaugu.rac;iio do cer
tame, no sabado 5, mas afazeres profissio
nais obrigaram-nos a estadia no estrangeiro 
durClJute os seis dias seguiJntes, pelo que s6 
pulsamos a assistencia no primeiro enos 
dois ultimos 'dias da primeira' fase da Ex
posic;ao». 

E, mais adiante, sobre a participac;ao 
do nosso ·director: 

«A seJecc;iio de erros apresentada pe.Jo Dr. 
Vasconcelos Carvalho e digna de aprec;o, 
como a sua colecc;ao de ensaios e provas; 

somos de oplDlao, porem, que, nestas Ulti
mas, algumas estao a mais, a prejudicarem 
a excelt!ncia do conjunto. Do mesmo expo
sitor, a sua desenvolvida colec<;ao de cartas 
pre-adesivos mo deve ter rival senao lila do 
Dr. Artur Beja.» 

,E no n! 49, sobre a "Olasse de Honra- : 
«Os olhos que souberam ver e os espi

ritos que souberam apreender, encontraram 
na segunda fase da 5.' EX'Posic;ao Filatelica 
Nacional, que 0 linda Palacio Galveias alber
gou, ampla vast~diio de motivos para se 
entreterem, aprendendo, para se deleitarem, 
estudando. Pela primeir,a vez, na hist6ria da 
filatelia portuguesa, puderam juntar-se e 
ser patootes aos ollios do publico, colecc;Oes 
filatelicas nacionais de tao superior dasse, 
pel a primeira vez foi possivel reunir nurn 
mesmo certame tantas medalhas de DurO 
em exposic;oes intermacionais, a par de ou
tras colecC;Oes que, embora ainda mao pre
miadas tao elevadamente, nem por isso dei
xaram de contribuir, com a fuIgurlmcia 
do seu brilho, para a esplendorosa harmD' 
nia e riqueza de tal conJunto. 

Desejariamos fazer urna descric;iio das 
muitas joias excpostas pelos «grarndes» da 
nossa filatelia, ,porque, fastidiosa que pu
desse ,ser considerada, sempre seria urn re
gisto que, pelo menos, a posteridade sabe
ria, urn dia, apreciar. Mas, apesar de 1Il0S 

termos deslocado it Exposic;ao quase todas 
as moites em que esteve patente a sua se
gunda fase, nao nos foi possivel colher os 
elementos necessarios para tal descric;ao. A 
pretensiio que t£nhamos de "decorar» as 
melhores pec;as de cada expositor nao pas
sou de ut6pica ilusao, e a «traduc;iio» dos 
apontamentos - gafafunhos que tiramos, 
apressalda e incomodamente, nao onus per
mite grandes referencias.» 

E NA IMPRENSA FILATJ!.LlCA 

ESTRANGEIRA 

Constituiu excepcional consagrar;:iio para 
a nossa Exposir;:iio "Lisboa - 60», nao so 
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AOS NOSSOS COlABORATJORES E CONSOCIOS 

o presente numero sai muito antes de urn mes SO'bre 0 

numero anteriOT. 
Fieam-nos de fora muitas dezenas de arti'gos, muitos: deles 

j it oompost03, eomO' a conclus8.o do notavel estudo dO' ilust1.'l81 hi~
tc'riador dr. J'oao Monso Corle, Real, e as d03 srs. caJpit8.O' F . 
LemoS! da Silvei'l"a, dr. Antonio de Almeida FigueiredoO, dr. Ar
na'do Braz8.o, etc., aos quais, comCY aos nosso3 prezad'Os cons6-
eios, apres,entamo3 sinceras desoulpas. 

IEm. comp'om'~8.0, promet-emos que 0 proximo numero s'aira 
tambem antes de ·urn mes, ficando assim actualizada a sua 
publica~8.o. 

bem que do elevado nUmero de pessoas que 
la encontnimos logo no primeiro dia .• 

«GAZETA RE:GIO!NAL» 

E noutro dos melhores jarnais da pr()
vincia, embora mais moderno, e de excelente 
aspecto gnlfico, "Gazeta Regional .. , de Rio 
Maior, t~m distinto escritor e jornalista, 
Americo Faria, consagrado 'autor da conhe
cida .Colec<;ao Dez .. , escreveu : 

«Emcerrou-se a V ,Exposi<;ao Filatelica Na
cional, a que concorreram os mais catego
rizados ,filatelistas portugueses, e que cons
tituiu urn exito notavel. 

Centenas e centenas de 'pessoas desfila
ram 'Pelos salOes do Palacio Galveias, no 
Campo Pequeno, em Lisboa, - porque ista 
da Filatelia vai tendo ja notavel incremen
to no nosso Pais. Isso gra!;a5 a meia dUzia 
de verdadeiros «carolas .. , entre os quais 
permita..se-nos destacar 0 Dr. A. J. Vascon
celos Carvalho, que ao apaixonante assunto 
te:n dedicado muito do seu admiravel dina
mismo, de seu es;pmto de iniciativa, da St"."l 

activa e perene juventude - sobretudo da 
sua extraordimiria capacidade de organiza
dor, que 0 guinda a boa altura em qual
quer campo em que labore. Seja a Advo
cada, onde e figura grada, seja no Regio
nalismo, que muito Ihe deve, seja ate no 
jornalismo, em que ja tem firma gravada.» 

Col8ccao do ClubB 
o nosso C~ube possui uma colec~ao fila

telica, enriquecida constantemente por ofer
tas dos servi<;os oficiais e pelos nossos con
s6cios. 

Muito gratos ficaremos a todos 05 que 
queiram remeter-nos exemplares, para tor
na-Ia ainda maior. 

TROCAS DE SEILOS 

PORTUGAL- BRASIL 
(Se<X)iio de amJI1ncioo gratuitos) 

SELOS DE PORTIJGAL, unidades e qua
dras, de preferencia novos, FD.C. e outros 
sobrescritos, maximos, etc., desejo, dando 
em troca identico material do BrasiJ. Fre
derico C. Ortweiler, Caixa Postal, 1491, Curi
tiba, Parana, Brasil. 

SELOS CLASSICOS DO BRASIL, novos, 
unidades e blocos, cartas prefilatelicas e 
sobrescritos antigos, selos com erros, pro
vas, etc., compro ou troco, dirigir Ii Secre
taria do ,Clube, ao n.O 22. 

CRONICA DO 

XIV 
~el.ioi~a~~s 6ilal.~lieas i"l.~tnaeiclfaiJ 

Sinceramente, nao sei como reillliciar as 
minhas cr6nicas para as revistas europeias, 
principalmente a destin ada a este Boletim. 

Durante a milllha ultima e grande via
gem, as actividades filatelicas foram inten
sas em todos os sentidos. 

Em todos os paises por mim visitados, 
procurei tomar conhecimento de tudo que 
havia de interessante, sobre a filatelia de 
cada urn. 

'Fiquei sur.preendido com 0 adiailltamell
to da d'ilatelia no Egipto, Siria, Greci~ e 
TllI'quia. Vi algumas coleq;oes importantes 
em Beirut, Alexandria, Cairo, Damasco e 
Istambul, e notei. em toda a parte, entu
siasmo, anima!;ao e progresso da filatelia 
em geral. 

Verifiquei como a filatelia tematica au
mentou 0 nUmel'o de coleccionadores de 
selos. Acredito mesmo que os futuros fila
telistas iniciam as suas actividades com 
uma coleq;ao tematica, para, lIepois, com 
o tempo, se dedicarem aos selos ciassic03, 
estudos especializados e colec!;oes gerais. 

Na Europa, tivemos este ano as mani
fcsta<;oes maximas da filatelia intemacio
nal. 

.Em Barcelona, rC'alizou-se uma das maio
res expos!<;Oes filEitelicas ;populares. A visi
ta publica .roi de urna intensidade im
pressionante. A quantidade de quadros su
perou todas as ('xposi<;Oes realizadas ate 
hoje. Todo 0 programa, nao 56 da exp()
si<;ao de selos, como do Congresso FIla
telico, realizou-se e desenlVolveu..se com 
uma frequencia, assi5~encia e entusiasmo 
fora do com urn. As autoridades govenna
mentais prestigiaram todas as rea1iza<;oes 
com a sua presen<;a. InconteslllNelmente, 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

foi uma ,das mais uteis e eficientes eXiposi
<;oes filatelicas, para a filatelia mundial. 

Em Londres, tivemos a ex!Posi<;ao do 
mais alto nivel teanico realizada ate hoje. 
Quase todos os campeOes filatelicos do 
mundo estavam inscritos. Quase tudo que 
existe de mais valioso, raro e interessante, 
em selos e p~as fil~telicas, estava em Lon
dres. Aqui se bateu 0 «record" em quanti
dade .de altas medalhas distribuidas, mais 
de wma centena de medalhas de ouro, Duro 
e prata, e vermeil. 

Foram duas exposiCOes diferentes, que 
se completaram. Uma popular e outra tec
nica, 0 que deu uma grandiosa demonstra
<;ao do adiantamento e 'Progresso .da fila
telia em geral. 

Nos meus escritos para este Boletim, 
nao tenho ;possi.bilidades de descrever e di
vuJ·gar e comentar tudo que vi, observei, 
verifiquei e anotei, nesta minha viagem, no 
sector filatelico. e tanta coisa, e seria tao 
longo, que levaria muito tempo para sua 
completa publica!;ao. 

,Possivelmente, mais adiante, terei a Oipor
tunidade de fo::ar certos pontos e aconte
cimentos ql:e chamaram a minha atencao, 
En.retanto, nao posso deixar de dizer que 
foi com grande Sllrpresa e, porque nao 
dizer, com decep!;ao, que verifiquei a deso
rienta<;ao e confusao que existe no sector 
Tematico. Nao ha ailnda uma orienta<;ao 
uniforme. Os coleccionadores tematicos que 
mandaram suas coJec<;Oes a Barcelona es-



. A V E)(posiOio Filatelica National 

n ·a Imprensa 
TDda a Imprensa pDrtuguesa, 'lIaD s6 a 

de LisbDa, mas igualmente a de todD 0' Con
tinente, Ilhas e mtramar, publicDU muitas 
centenas de nDticias anunciadDras, e, depDis, 
inumerDs artigDS e cDmentanDs, altamenre 
elogiDSDS, sDbre 0' exitD da V ExpDSi!;ao 
Filatelica NaciDnal. 

De entre DS que DS nDSSDS Servi!;DS reeo
lberam, vamDS destacar dois DU tres: 

«DIARIO DE LISBOA» 
o grande e taD simpatico .. DianD de Lis

bDa», que taD ValiDSDS Servi!;DS vern pres
tandD a nDssa Filatelia, abriu a sua inte
ressantissima seC!taD "De Ontem para Hoje», 
nO' dia 21 de NDvembrD, com a seguinte 
n6tu1a, da respectiva Redac!;aD: 

o JANTAR DOS FlLArnLISTAS 
«A arte de colecciDnar tornO'U DS hDn'ens, 

e raro e 0' que nao tern urna preferencia ou 
tendencia. Desde a.s mDedas de DirD aDS 
livrDs, as medalhas cDmemorativas, saD cen
tenas as cDlec!;5es mais conhecidas e espa-

tranharam ,bastante 0' reswtadD dO' jull(a
mentO', e eu nenhurna expliCa!;aD pude dar, 
pDrque i~DrD a orienta!;aD 'segl,ida, mas, 
digo-D corn sinceridade, tambern lfiquei algD 
desorientadD. 

Ainda bern que breve se reuniraD a FIP 
CDm a FIPCO, para cDmbinarem urna linica 
e unifDrme Drienta!;aD sobre 0' desen:VDlvi
men to' de urna cDlee!;aD tematica, e os seus 
adeptDs saberern CDmD e, e 0' que devem co
lecciDnar. 

FinalizD esta, enviando DS meus mais 
calDrDsDs agradecimentos pelas gC':Jtilezas 
e amabilidades CDm que a Filatelia de PDr
tugal me distinguiu, bern CDmD a rninha se
nhora, durante os maravilhDsDS dias que 
passarnDs em LisbDa. 

CDm ansiedade, esperD a opDrtunidade 
para cDrrespDnder, aqui [10' Brasil, aD que 
recebi ai em PDrtUgal. 

lbadas, e a mais divulgada de todas e a 
cDlec!;aD de selDs, a que se chama Filatelia. 
Tern mUhares e milhares de fUriOSDS e de 
verdadeitDs cDnheeedDres. Desde 0' filate
lista vulgar, que junta os selDs que naD 
tern grande valDr, sem grande seleC!;aD, ate 
0' estudiDsD e 0' requintadD, que DS selee
ciDna rigDrosarnente, e DS estuda e a tudD 
que CDm eles se prende, a Fila,telia conquis
tDU 0' MundO'. NO's jDrnais e revistas, ha 
sec!;Oes especializadas, e milhares de Hvros 
se publicam sDbre 0' tema. QuantD as expo
si!;OeS, saD wn primDr e urn encantO', cDmD 
essa V Exposi!;aD Filatelica NaciDnal, reali
zada nO' PalaciO' Galveias, e CUjDS prerniDS 
fDram entregues Dntem a nDite, em ban
quete a que presidiu a figura maxima da 
filatelia pDrtuguesa - 0' sr. EduardO' Cohen. 
DutrO's nDmes gradO's da mesma familia fi
latelica na mesa de hDnra: prDf. dr. Car
lO's TrincaD, dr. VascDncelDs Cal1ValhD, 
prDf. Martins Barata, prDf. dr. Freitas Si
mOes, sr. NicDlas O'Neil, dr. JDaD CDrte 
Real. 

A entrega dO's premios fDi sublinhada 
CDm fartos aplausDs.» 

«A OOiMARCA DE ARGANIL» 
NO' grande trissemananD "A CDmarca de 

Arganib , urn dO's mais antigos e mais im
pDrtantes jDrnais pDrtugueses, 0' distintD 
jDrnalista Ant6niD Lopes MachadO', seu re
dactor na capital, escreveu, na sua .. Cr6nica 
da vida Iisboeta»: 

«0 gDstD de cDlecciOIiar qualquer eDisa 
vern de IDnga data, e atinge DS mais va
riados meiDs e classes, ern que cada urn 
constr6i urn mundD fabulDsDde tcmas e 
assuntDS. Ha pessoas que cDlecciDnarn se
IDS, PDStaiS ilustradDs, caixas de f6sfDros, 
isqueiros, moedas, cintas de charutDs, bone
cas, CDPDS, etc., etc. 

Mas de tDdas est as colec!;Oes, aquela que 
mais adeptDs criDu nO' mundD inteirD. deve 
ser, sem duvida, a dO's selos, estudada atra-
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yeS da CIencia denDminada «Filatelia», e _________ __________ ""!! 

cDlec!;Oes existem que valem autenticas fDr
tunas. 

NO' nDSSD pais, 0' Clube FilatcmcD de PDr
tugal, que tern a sua frente. desde ha dez 
anos, ininterruptamente, 0' distintD advDga
dO' e nDSSD ilustre amigO' sr. dr. A. J. de 
VascDncelO's CarvalhO'. tern fornentadD e de
senvDlvidD cDnsideravelmente 0' interesse pe
IDS selDs. e muitas t8m sidD as suas inicia
tivas nesse sentidD. 

E Que 0' interesse pela Filatelia atingiu 
entre n6s aspectDs sensaciDnais, provam-no 
0' relevD CDm Que acaba de ser inaugurada. 
pelD Chefe dO' EstadD. a V EXlPDSi!;aD Fila
telica NaciDnal. nO' PalaciO' Galveia!i, aD 
CampO' PequenO', e a que assistiram, alem 
dO's srs. MinilStrDs dO' mtramar e das Co
munica!;Oew, dO' sr. Cbrreio-Mor dO's C.T.T., 
dO' poresidente da Camara Municipal e dO' Se
CretariO' NaciDnal da InfDrma!;aD, vanas DU
tras altas personaJidades, que deram aD 
acontecimentD wn ambiente de grande ele
Va!;aD. 

De factO', esta ExpDSi!;aD, DI'ganizada por 
iniciativa da Federa!;aD PDrtuguesa de Fila
telia, e integrada nas ComemDra!;OeS Hen
riquinas, cDnstitui urn nunca mais acabar 
de pedacinhos de pagel, cuidadosamente Dr
denadDs e catalDgadDs, em que DS nO'SSDS 
olhDS se extasiam perante essas pequenas 
O'bras de arte. 

AliadD aD prazer espiritual de cDleccio
nar, e aD interesse cultural e artisti'CD trans
mitido pelos ISeIDS, que nos revel am temas 
e assuntDs preciDsDs dO' mundD inteirD, exis
te 0' val Dr eCDn6rnicD, calculando-se que DS 
selDs expDstDs presentemente nO' PalaciO' 
Galveias devem valer dezenas de milhares 
de cantO's! 

~te preciO'so mostruanD sera, dentrD 
de mas, substituidD pDr Dutro, cDnstituindD 
a segunda fase dO' certame, para a classe 
de hDnra, DU seja a dO's filatelistas fDra da 
cDmpeti!;aD, pDr terem DbtidD anteriOI'lllen
te medalhas de DurO'. 

AMm das magnificas colec!;5es de selos 
e sDbresc:itos que se veem eXlPDstas, encOD
tram-se amda varias publica!;5es ded,icadas 
it FiJatelia, entre as quais obras dO's ilus
tres filatelistas srs. EduardO' CDhen e dr. 
A. J. de VascDncelDs CarvalhO', membrDs da 
cDmissaD executiva. 

A emlssio com8moratlva 
da V [XDDli[8n filateli[a na[ional 

«LISBOA 60, 
A fDlba anunciadDra, ,bela e perfeita CD

mD tDdas as anteriDres, corn reprDdu!;aD 
dO's dDis selDs e dO's carimbDs, da ernissaD 
cDmemDrativa da «V ,EXpDSi!;aD FJIatelica 
Nacional, LisbDa-60», meriu urn pequenO' 
artigD dO' lIlirectDr deste bDletim, sr. dr. A. 
J. de VasconcelDs CarvalhO', que, CDm a 
devida venia, transcrevemos: 

«Esta emissaD COmernDl'a a V EXpDSi!;aD 
Filatelica NaciDnal, Lisboa-60, que, 1ntegrada 
nas CDmemOra!;Oes Henriquinas, e Drgani
zada pela Fede1'a!;aD PDrtuguesa de Filate
lia, tern 0' altO' patrociniD dO' ilustre Chefe 
dO' .EstadD, SenhDr Almirante Americo To
mas, e sera pDr este inaugurada, CDm a 
presen!fa de Milllistros e O'utras altas indi
vidualidades, oficiais e fiIatelicas, em 5 de 
NovembrD de 1960, pelas 17 hDras, nO' belD 
PalaciO' Galveias, aD CampO' PequenO', cedi dO' 
pela Camara Municipal de iLisbDa. 

Esta emissaD, incluida urn PDUCD fDr!;a
damente, mas CDm hoa vDntade, e muitO' 
justamen.te, nurn prDgrama de emissiies este 
anD excepcionalmente cheiD, CDmernDra uma 
grande expDsi!;aD, que tudD indica cDnsagra
ra 0' desenvDlvirnen.tD e 0 prestigiD da Fila
telia pDrtuguesa, a expandir-se intern amen
te de urna fDrma extraDl1dinaria, e a cate-
gDrizar-se internaciDnalmente em primeirDs 
premiDs que, comO' ern Tel-Aviv, HamburgD, 
PalermO', BarcelDna e Londres, invulgarmen
te levalThtam e hDnram 0' nDme de PDrtugal. 

Mas esta emissao expressa, filatelicamen
te, 0' altO' interesse que aDS CTT merece a 
Filatelia, e 0' qual se traduziu pelas Inlime
ras e valiosas cDlabDra!;Oes pelDs referidos 
CIT prestadas a V ExpDSi!;ao Filatelica Na
ciDnal, LisbDa-60. 

Colabora!;Oes que, melhDr referidas nDU
trDs locais, tDmarn ,Ds CIT credDres da ad
mira!;aD e da gratidaD de todDS DS PDrtu
gueses, e, de modO' muitD especial, de tod'ls 
DS fiIatelistas. 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Est:! Exposi!;aD, que estara aberta de 5 (Membro da Comls~l1o Fllat~lka NRclonal. n d 17 2J d membro da romi!!sl1o Executlva da V Expo-
a _ e e a 0' cDrrente ate a meia sl~l1o Fl1at~lIca Naclonal. membro dos cor-
nDite, merl!ce uma visita derno~ada. mesmD pos gerentes da Federacl10 Portuguesa de 
para aqueles que naD sao filatelislas. Foi Fllatelia, e Presldente do Clube Fllatelico 

. - d . dEl Portugal). essa a ImpressaD que nO's elxDu, e cremDS _ ... ,.. _______ .,.. _______ ... .: 



. A V E)(posiOio Filatelica National 

n ·a Imprensa 
TDda a Imprensa pDrtuguesa, 'lIaD s6 a 

de LisbDa, mas igualmente a de todD 0' Con
tinente, Ilhas e mtramar, publicDU muitas 
centenas de nDticias anunciadDras, e, depDis, 
inumerDs artigDS e cDmentanDs, altamenre 
elogiDSDS, sDbre 0' exitD da V ExpDSi!;ao 
Filatelica NaciDnal. 

De entre DS que DS nDSSDS Servi!;DS reeo
lberam, vamDS destacar dois DU tres: 

«DIARIO DE LISBOA» 
o grande e taD simpatico .. DianD de Lis

bDa», que taD ValiDSDS Servi!;DS vern pres
tandD a nDssa Filatelia, abriu a sua inte
ressantissima seC!taD "De Ontem para Hoje», 
nO' dia 21 de NDvembrD, com a seguinte 
n6tu1a, da respectiva Redac!;aD: 

o JANTAR DOS FlLArnLISTAS 
«A arte de colecciDnar tornO'U DS hDn'ens, 

e raro e 0' que nao tern urna preferencia ou 
tendencia. Desde a.s mDedas de DirD aDS 
livrDs, as medalhas cDmemorativas, saD cen
tenas as cDlec!;5es mais conhecidas e espa-

tranharam ,bastante 0' reswtadD dO' jull(a
mentO', e eu nenhurna expliCa!;aD pude dar, 
pDrque i~DrD a orienta!;aD 'segl,ida, mas, 
digo-D corn sinceridade, tambern lfiquei algD 
desorientadD. 

Ainda bern que breve se reuniraD a FIP 
CDm a FIPCO, para cDmbinarem urna linica 
e unifDrme Drienta!;aD sobre 0' desen:VDlvi
men to' de urna cDlee!;aD tematica, e os seus 
adeptDs saberern CDmD e, e 0' que devem co
lecciDnar. 

FinalizD esta, enviando DS meus mais 
calDrDsDs agradecimentos pelas gC':Jtilezas 
e amabilidades CDm que a Filatelia de PDr
tugal me distinguiu, bern CDmD a rninha se
nhora, durante os maravilhDsDS dias que 
passarnDs em LisbDa. 

CDm ansiedade, esperD a opDrtunidade 
para cDrrespDnder, aqui [10' Brasil, aD que 
recebi ai em PDrtUgal. 

lbadas, e a mais divulgada de todas e a 
cDlec!;aD de selDs, a que se chama Filatelia. 
Tern mUhares e milhares de fUriOSDS e de 
verdadeitDs cDnheeedDres. Desde 0' filate
lista vulgar, que junta os selDs que naD 
tern grande valDr, sem grande seleC!;aD, ate 
0' estudiDsD e 0' requintadD, que DS selee
ciDna rigDrosarnente, e DS estuda e a tudD 
que CDm eles se prende, a Fila,telia conquis
tDU 0' MundO'. NO's jDrnais e revistas, ha 
sec!;Oes especializadas, e milhares de Hvros 
se publicam sDbre 0' tema. QuantD as expo
si!;OeS, saD wn primDr e urn encantO', cDmD 
essa V Exposi!;aD Filatelica NaciDnal, reali
zada nO' PalaciO' Galveias, e CUjDS prerniDS 
fDram entregues Dntem a nDite, em ban
quete a que presidiu a figura maxima da 
filatelia pDrtuguesa - 0' sr. EduardO' Cohen. 
DutrO's nDmes gradO's da mesma familia fi
latelica na mesa de hDnra: prDf. dr. Car
lO's TrincaD, dr. VascDncelDs Cal1ValhD, 
prDf. Martins Barata, prDf. dr. Freitas Si
mOes, sr. NicDlas O'Neil, dr. JDaD CDrte 
Real. 

A entrega dO's premios fDi sublinhada 
CDm fartos aplausDs.» 

«A OOiMARCA DE ARGANIL» 
NO' grande trissemananD "A CDmarca de 

Arganib , urn dO's mais antigos e mais im
pDrtantes jDrnais pDrtugueses, 0' distintD 
jDrnalista Ant6niD Lopes MachadO', seu re
dactor na capital, escreveu, na sua .. Cr6nica 
da vida Iisboeta»: 

«0 gDstD de cDlecciOIiar qualquer eDisa 
vern de IDnga data, e atinge DS mais va
riados meiDs e classes, ern que cada urn 
constr6i urn mundD fabulDsDde tcmas e 
assuntDS. Ha pessoas que cDlecciDnarn se
IDS, PDStaiS ilustradDs, caixas de f6sfDros, 
isqueiros, moedas, cintas de charutDs, bone
cas, CDPDS, etc., etc. 

Mas de tDdas est as colec!;Oes, aquela que 
mais adeptDs criDu nO' mundD inteirD. deve 
ser, sem duvida, a dO's selos, estudada atra-

. 
t 
1 

J 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L;ICO DE PORT~GAL 19 

yeS da CIencia denDminada «Filatelia», e _________ __________ ""!! 

cDlec!;Oes existem que valem autenticas fDr
tunas. 

NO' nDSSD pais, 0' Clube FilatcmcD de PDr
tugal, que tern a sua frente. desde ha dez 
anos, ininterruptamente, 0' distintD advDga
dO' e nDSSD ilustre amigO' sr. dr. A. J. de 
VascDncelO's CarvalhO'. tern fornentadD e de
senvDlvidD cDnsideravelmente 0' interesse pe
IDS selDs. e muitas t8m sidD as suas inicia
tivas nesse sentidD. 

E Que 0' interesse pela Filatelia atingiu 
entre n6s aspectDs sensaciDnais, provam-no 
0' relevD CDm Que acaba de ser inaugurada. 
pelD Chefe dO' EstadD. a V EXlPDSi!;aD Fila
telica NaciDnal. nO' PalaciO' Galveia!i, aD 
CampO' PequenO', e a que assistiram, alem 
dO's srs. MinilStrDs dO' mtramar e das Co
munica!;Oew, dO' sr. Cbrreio-Mor dO's C.T.T., 
dO' poresidente da Camara Municipal e dO' Se
CretariO' NaciDnal da InfDrma!;aD, vanas DU
tras altas personaJidades, que deram aD 
acontecimentD wn ambiente de grande ele
Va!;aD. 

De factO', esta ExpDSi!;aD, DI'ganizada por 
iniciativa da Federa!;aD PDrtuguesa de Fila
telia, e integrada nas ComemDra!;OeS Hen
riquinas, cDnstitui urn nunca mais acabar 
de pedacinhos de pagel, cuidadosamente Dr
denadDs e catalDgadDs, em que DS nO'SSDS 
olhDS se extasiam perante essas pequenas 
O'bras de arte. 

AliadD aD prazer espiritual de cDleccio
nar, e aD interesse cultural e artisti'CD trans
mitido pelos ISeIDS, que nos revel am temas 
e assuntDs preciDsDs dO' mundD inteirD, exis
te 0' val Dr eCDn6rnicD, calculando-se que DS 
selDs expDstDs presentemente nO' PalaciO' 
Galveias devem valer dezenas de milhares 
de cantO's! 

~te preciO'so mostruanD sera, dentrD 
de mas, substituidD pDr Dutro, cDnstituindD 
a segunda fase dO' certame, para a classe 
de hDnra, DU seja a dO's filatelistas fDra da 
cDmpeti!;aD, pDr terem DbtidD anteriOI'lllen
te medalhas de DurO'. 

AMm das magnificas colec!;5es de selos 
e sDbresc:itos que se veem eXlPDstas, encOD
tram-se amda varias publica!;5es ded,icadas 
it FiJatelia, entre as quais obras dO's ilus
tres filatelistas srs. EduardO' CDhen e dr. 
A. J. de VascDncelDs CarvalhO', membrDs da 
cDmissaD executiva. 

A emlssio com8moratlva 
da V [XDDli[8n filateli[a na[ional 

«LISBOA 60, 
A fDlba anunciadDra, ,bela e perfeita CD

mD tDdas as anteriDres, corn reprDdu!;aD 
dO's dDis selDs e dO's carimbDs, da ernissaD 
cDmemDrativa da «V ,EXpDSi!;aD FJIatelica 
Nacional, LisbDa-60», meriu urn pequenO' 
artigD dO' lIlirectDr deste bDletim, sr. dr. A. 
J. de VasconcelDs CarvalhO', que, CDm a 
devida venia, transcrevemos: 

«Esta emissaD COmernDl'a a V EXpDSi!;aD 
Filatelica NaciDnal, Lisboa-60, que, 1ntegrada 
nas CDmemOra!;Oes Henriquinas, e Drgani
zada pela Fede1'a!;aD PDrtuguesa de Filate
lia, tern 0' altO' patrociniD dO' ilustre Chefe 
dO' .EstadD, SenhDr Almirante Americo To
mas, e sera pDr este inaugurada, CDm a 
presen!fa de Milllistros e O'utras altas indi
vidualidades, oficiais e fiIatelicas, em 5 de 
NovembrD de 1960, pelas 17 hDras, nO' belD 
PalaciO' Galveias, aD CampO' PequenO', cedi dO' 
pela Camara Municipal de iLisbDa. 

Esta emissaD, incluida urn PDUCD fDr!;a
damente, mas CDm hoa vDntade, e muitO' 
justamen.te, nurn prDgrama de emissiies este 
anD excepcionalmente cheiD, CDmernDra uma 
grande expDsi!;aD, que tudD indica cDnsagra
ra 0' desenvDlvirnen.tD e 0 prestigiD da Fila
telia pDrtuguesa, a expandir-se intern amen
te de urna fDrma extraDl1dinaria, e a cate-
gDrizar-se internaciDnalmente em primeirDs 
premiDs que, comO' ern Tel-Aviv, HamburgD, 
PalermO', BarcelDna e Londres, invulgarmen
te levalThtam e hDnram 0' nDme de PDrtugal. 

Mas esta emissao expressa, filatelicamen
te, 0' altO' interesse que aDS CTT merece a 
Filatelia, e 0' qual se traduziu pelas Inlime
ras e valiosas cDlabDra!;Oes pelDs referidos 
CIT prestadas a V ExpDSi!;ao Filatelica Na
ciDnal, LisbDa-60. 

Colabora!;Oes que, melhDr referidas nDU
trDs locais, tDmarn ,Ds CIT credDres da ad
mira!;aD e da gratidaD de todDS DS PDrtu
gueses, e, de modO' muitD especial, de tod'ls 
DS fiIatelistas. 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Est:! Exposi!;aD, que estara aberta de 5 (Membro da Comls~l1o Fllat~lka NRclonal. n d 17 2J d membro da romi!!sl1o Executlva da V Expo-
a _ e e a 0' cDrrente ate a meia sl~l1o Fl1at~lIca Naclonal. membro dos cor-
nDite, merl!ce uma visita derno~ada. mesmD pos gerentes da Federacl10 Portuguesa de 
para aqueles que naD sao filatelislas. Foi Fllatelia, e Presldente do Clube Fllatelico 
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AOS NOSSOS COlABORATJORES E CONSOCIOS 

o presente numero sai muito antes de urn mes SO'bre 0 

numero anteriOT. 
Fieam-nos de fora muitas dezenas de arti'gos, muitos: deles 

j it oompost03, eomO' a conclus8.o do notavel estudo dO' ilust1.'l81 hi~
tc'riador dr. J'oao Monso Corle, Real, e as d03 srs. caJpit8.O' F . 
LemoS! da Silvei'l"a, dr. Antonio de Almeida FigueiredoO, dr. Ar
na'do Braz8.o, etc., aos quais, comCY aos nosso3 prezad'Os cons6-
eios, apres,entamo3 sinceras desoulpas. 

IEm. comp'om'~8.0, promet-emos que 0 proximo numero s'aira 
tambem antes de ·urn mes, ficando assim actualizada a sua 
publica~8.o. 

bem que do elevado nUmero de pessoas que 
la encontnimos logo no primeiro dia .• 

«GAZETA RE:GIO!NAL» 

E noutro dos melhores jarnais da pr()
vincia, embora mais moderno, e de excelente 
aspecto gnlfico, "Gazeta Regional .. , de Rio 
Maior, t~m distinto escritor e jornalista, 
Americo Faria, consagrado 'autor da conhe
cida .Colec<;ao Dez .. , escreveu : 

«Emcerrou-se a V ,Exposi<;ao Filatelica Na
cional, a que concorreram os mais catego
rizados ,filatelistas portugueses, e que cons
tituiu urn exito notavel. 

Centenas e centenas de 'pessoas desfila
ram 'Pelos salOes do Palacio Galveias, no 
Campo Pequeno, em Lisboa, - porque ista 
da Filatelia vai tendo ja notavel incremen
to no nosso Pais. Isso gra!;a5 a meia dUzia 
de verdadeiros «carolas .. , entre os quais 
permita..se-nos destacar 0 Dr. A. J. Vascon
celos Carvalho, que ao apaixonante assunto 
te:n dedicado muito do seu admiravel dina
mismo, de seu es;pmto de iniciativa, da St"."l 

activa e perene juventude - sobretudo da 
sua extraordimiria capacidade de organiza
dor, que 0 guinda a boa altura em qual
quer campo em que labore. Seja a Advo
cada, onde e figura grada, seja no Regio
nalismo, que muito Ihe deve, seja ate no 
jornalismo, em que ja tem firma gravada.» 

Col8ccao do ClubB 
o nosso C~ube possui uma colec~ao fila

telica, enriquecida constantemente por ofer
tas dos servi<;os oficiais e pelos nossos con
s6cios. 

Muito gratos ficaremos a todos 05 que 
queiram remeter-nos exemplares, para tor
na-Ia ainda maior. 

TROCAS DE SEILOS 

PORTUGAL- BRASIL 
(Se<X)iio de amJI1ncioo gratuitos) 

SELOS DE PORTIJGAL, unidades e qua
dras, de preferencia novos, FD.C. e outros 
sobrescritos, maximos, etc., desejo, dando 
em troca identico material do BrasiJ. Fre
derico C. Ortweiler, Caixa Postal, 1491, Curi
tiba, Parana, Brasil. 

SELOS CLASSICOS DO BRASIL, novos, 
unidades e blocos, cartas prefilatelicas e 
sobrescritos antigos, selos com erros, pro
vas, etc., compro ou troco, dirigir Ii Secre
taria do ,Clube, ao n.O 22. 

CRONICA DO 

XIV 
~el.ioi~a~~s 6ilal.~lieas i"l.~tnaeiclfaiJ 

Sinceramente, nao sei como reillliciar as 
minhas cr6nicas para as revistas europeias, 
principalmente a destin ada a este Boletim. 

Durante a milllha ultima e grande via
gem, as actividades filatelicas foram inten
sas em todos os sentidos. 

Em todos os paises por mim visitados, 
procurei tomar conhecimento de tudo que 
havia de interessante, sobre a filatelia de 
cada urn. 

'Fiquei sur.preendido com 0 adiailltamell
to da d'ilatelia no Egipto, Siria, Greci~ e 
TllI'quia. Vi algumas coleq;oes importantes 
em Beirut, Alexandria, Cairo, Damasco e 
Istambul, e notei. em toda a parte, entu
siasmo, anima!;ao e progresso da filatelia 
em geral. 

Verifiquei como a filatelia tematica au
mentou 0 nUmel'o de coleccionadores de 
selos. Acredito mesmo que os futuros fila
telistas iniciam as suas actividades com 
uma coleq;ao tematica, para, lIepois, com 
o tempo, se dedicarem aos selos ciassic03, 
estudos especializados e colec!;oes gerais. 

Na Europa, tivemos este ano as mani
fcsta<;oes maximas da filatelia intemacio
nal. 

.Em Barcelona, rC'alizou-se uma das maio
res expos!<;Oes filEitelicas ;populares. A visi
ta publica .roi de urna intensidade im
pressionante. A quantidade de quadros su
perou todas as ('xposi<;Oes realizadas ate 
hoje. Todo 0 programa, nao 56 da exp()
si<;ao de selos, como do Congresso FIla
telico, realizou-se e desenlVolveu..se com 
uma frequencia, assi5~encia e entusiasmo 
fora do com urn. As autoridades govenna
mentais prestigiaram todas as rea1iza<;oes 
com a sua presen<;a. InconteslllNelmente, 

Por 

HUGO FRACCAROLI 

foi uma ,das mais uteis e eficientes eXiposi
<;oes filatelicas, para a filatelia mundial. 

Em Londres, tivemos a ex!Posi<;ao do 
mais alto nivel teanico realizada ate hoje. 
Quase todos os campeOes filatelicos do 
mundo estavam inscritos. Quase tudo que 
existe de mais valioso, raro e interessante, 
em selos e p~as fil~telicas, estava em Lon
dres. Aqui se bateu 0 «record" em quanti
dade .de altas medalhas distribuidas, mais 
de wma centena de medalhas de ouro, Duro 
e prata, e vermeil. 

Foram duas exposiCOes diferentes, que 
se completaram. Uma popular e outra tec
nica, 0 que deu uma grandiosa demonstra
<;ao do adiantamento e 'Progresso .da fila
telia em geral. 

Nos meus escritos para este Boletim, 
nao tenho ;possi.bilidades de descrever e di
vuJ·gar e comentar tudo que vi, observei, 
verifiquei e anotei, nesta minha viagem, no 
sector filatelico. e tanta coisa, e seria tao 
longo, que levaria muito tempo para sua 
completa publica!;ao. 

,Possivelmente, mais adiante, terei a Oipor
tunidade de fo::ar certos pontos e aconte
cimentos ql:e chamaram a minha atencao, 
En.retanto, nao posso deixar de dizer que 
foi com grande Sllrpresa e, porque nao 
dizer, com decep!;ao, que verifiquei a deso
rienta<;ao e confusao que existe no sector 
Tematico. Nao ha ailnda uma orienta<;ao 
uniforme. Os coleccionadores tematicos que 
mandaram suas coJec<;Oes a Barcelona es-



LISBOA 60 

o sr. cap. Lemos da Silveira 

Premia das Coleccoes Tematicas 

E"1ta de parabens - 0 sr. capitiio Le
mos da Silveira, porque, antes de tudo, 
fez-se justi!;a. 0 seu conjunto e de fac
to maravilhoso, judiciosa.mente e'ltrurtu
rado, apresoot'ado de forma agradavel 
e discreta, com urn del3envolvimen.to 
excepclonal, !pleno de p ersonal' dade, e, 
porta.nto, digno <Grande Premio Hen
riqume» para a'l col~!;oes temat,.cas. 
Fo! mais uma VIeZ, e jlllSl:a.melllte, gailar
doado na <Lisboa - 60>. 

Antes de fazermos uma breve des
cri!;Ao do que comporta es-a colecgiio 
especializada, direanos que ela e a me
lhor do mundo ,no seu genero, tendo cer
tamente ultrapassado 'a ode Herbert Ro
sen, conhecido coleccionador norte. 
-americalllo. 

Amplamente e'itudada, revela domI
nio complelto do te.ma. 0 capltao Lemos 
da Silveira sabe a fundo do assunto. 
Prafiss'onal especializado no e'rtrangei-

tao genti1 oferta com a informagiio de 
trataT-se do ultimo selo da folha, ou se
ja 0 canto inferior dOreito. 

ExaJninamos, entao, mu1tas dezenas 
talvez centemas d~ folhaa novas, sem 
encontrarmos nenhuma com tal erro. 

iMas, breves dias depoo's , recebemos de 
Coimbra, do queriodo amigo Ernesto Lo
pes Nunes, :fiilateltsta que ha anos dirigiu 
a see!;Ao filaltelica do <,Diiirio de Coim
bra>, - urn outro -exemplar do mesmo 
ae!lo de 1$00 do padre Cruz, novo, com 
aquela dupla impressao, m'llli.to ma.ts 
nItida. 

Agradec(!Ildo as ofertas gentillssimas 
do dr. Rudolf AppelJt e de Ernesto L :l
pes Ntmes, registamo-Ias aqu:', nao tan
to para conhecimento dos mestres des
denhosos, 1ITIas, principalmente, dos co
~eWiO!l1adOI1es intere/SSaJdoSJ - V. C. 

ro, r ad.'oamllJdor com renome internacio
nal desde a adolesc~ncia, e coleccionador 
de selos °com tal motivo ha uma boa de
zena de ano~, e urn verdadeiro <coca.bi
chilllhos> das TelecomuIrlcagoes, e as 
grandes casa~ d'e Pari,,,, Londres ou No
'1ia Iorque sao-Ihe famJiliares, na busca 
d~ exemplare-s para V!lJlorizar e embelezar 
a "ua. colec!;iio, aut6ntica jo'a da f Olateo 
li&, pela rarinade e alta qualidade. 

Para quem nao viu a colecgao, vamos 
dar °urn rrsumo de algu:mas pec;as das 
mai" valiosas, apen81S das provavelmente 
unicas, para nao sermos muito extensos: 

- Provas.de c:estado>, Baudot e Pllan
te (Yvert 846 e 1095); 

- Cinco en-l!IJios de diferentes sobre
cargas <Centenaire du Telegrarlhe lillec
trlque>, nao emitido; 

- EnS'al'o, colorldo e asstnado por Al
bert Deems, do primeiro projecto, nao 
emi<l:ido, e prova de gravador, eIIlI Id&!ti
ca condlgiio, do projecto aprovado, Tele
visiio (Yvert 1022); 

todas da Franc;a. 

- Quadra do 5 c. 1'1/10 c. com <sobre
\lay.a ,dupla> (Samabrda 14 c); 

- Quadra do <Correo Aereo 1945 .. 
s/ 40 c. com csobre-carga invertida> (S9.
nabria 140 a) 

ambas da Costa Rd.ca. 

Como .!'e v~, esta colecgiio, imbatIvel 
n l. C'l'llS °e tematica, foi uma d&.3 m :llho
!:'eS partlcipa~oos que compert:iram na 
cLi,:;oooa - 60>, e orgulhal'11o-nos de que 
ela S<' ja dum eoleccionador portugui!ls, 0 

r ue ccmtrlbuira pa ra que, n!IJ' pr6x'lTUls 
Ex osigoes InternacionBlls, facam o3 bcn 
figura, e venham para Portu,gaI novos t ro
feus fiIateJicos. 

• 

A «V Exposioa,o Filatelica Nacionah> 

na Imprensa Filatelica Portuguesa 

o «Jo:rma1 Filatelico", n.D 48, sobre a fase 
de competic;iio, escreveu: 

trA. 5 .. Ewosic;ao Filatelica Nacional, que 
acaba de realizar-se em Lisboa, de 5 a 13 
e de 17 a 24 de Novembro findo, afirmou-se 
acontecimento de iIIldelevel marca, foi caso 
notavel e gritante, a fazer fervilhar e a 
agitar, em sacudidelas de beneficos e tera
peuticos efeitos, a provinciana mornidao 
em que vegeta a filatelia onacional, rica de 
valores, mas aJpatica de acontecimentos. 

o que vale e que, de vez em quando
e e 'Pena que tais eventos s6 possaro efec
tuar-se a tao prolongados espac;os ! - surge 
ocorrencia de vulto, a insuflar energias aos 
coleccionadores, por assim dizer, adorme
cidos, como que a neutralizar, com a forc;a 
da sua quaJidade e da sua impon!ncia, 0 
marasmo da sonolencia em que vagueia 
a nossa filatelia, nesses distanciados inter
valos. 

A «Lisboa 60" foi bem 0 vultoso aconte
cimento que se aguardava, de que se neces
sitava. Curnpriu eficaz e esplendorosamente 
a sua finaolidade, E , grac;as ao bom-senso 
e it JjJonderac;ao da Comissao Executiva da 
Exposic;ao - que s6 merece a franca grati
dao dos filatelistas portugueses-com apoio 
no °generoso ailxilio financeiro dos C.T.T., 
foi louvavel e aplausivel ideia, essa de per
mitir a entrada gratuita a todos os visitan
tes! Urn gesto facil, urna decisao simples 
- e que de rbem.eficios .para a propagBlllda 
fila telica! 

,Estivemos presente it inaugu.rac;iio do cer
tame, no sabado 5, mas afazeres profissio
nais obrigaram-nos a estadia no estrangeiro 
durClJute os seis dias seguiJntes, pelo que s6 
pulsamos a assistencia no primeiro enos 
dois ultimos 'dias da primeira' fase da Ex
posic;ao». 

E, mais adiante, sobre a participac;ao 
do nosso ·director: 

«A seJecc;iio de erros apresentada pe.Jo Dr. 
Vasconcelos Carvalho e digna de aprec;o, 
como a sua colecc;ao de ensaios e provas; 

somos de oplDlao, porem, que, nestas Ulti
mas, algumas estao a mais, a prejudicarem 
a excelt!ncia do conjunto. Do mesmo expo
sitor, a sua desenvolvida colec<;ao de cartas 
pre-adesivos mo deve ter rival senao lila do 
Dr. Artur Beja.» 

,E no n! 49, sobre a "Olasse de Honra- : 
«Os olhos que souberam ver e os espi

ritos que souberam apreender, encontraram 
na segunda fase da 5.' EX'Posic;ao Filatelica 
Nacional, que 0 linda Palacio Galveias alber
gou, ampla vast~diio de motivos para se 
entreterem, aprendendo, para se deleitarem, 
estudando. Pela primeir,a vez, na hist6ria da 
filatelia portuguesa, puderam juntar-se e 
ser patootes aos ollios do publico, colecc;Oes 
filatelicas nacionais de tao superior dasse, 
pel a primeira vez foi possivel reunir nurn 
mesmo certame tantas medalhas de DurO 
em exposic;oes intermacionais, a par de ou
tras colecC;Oes que, embora ainda mao pre
miadas tao elevadamente, nem por isso dei
xaram de contribuir, com a fuIgurlmcia 
do seu brilho, para a esplendorosa harmD' 
nia e riqueza de tal conJunto. 

Desejariamos fazer urna descric;iio das 
muitas joias excpostas pelos «grarndes» da 
nossa filatelia, ,porque, fastidiosa que pu
desse ,ser considerada, sempre seria urn re
gisto que, pelo menos, a posteridade sabe
ria, urn dia, apreciar. Mas, apesar de 1Il0S 

termos deslocado it Exposic;ao quase todas 
as moites em que esteve patente a sua se
gunda fase, nao nos foi possivel colher os 
elementos necessarios para tal descric;ao. A 
pretensiio que t£nhamos de "decorar» as 
melhores pec;as de cada expositor nao pas
sou de ut6pica ilusao, e a «traduc;iio» dos 
apontamentos - gafafunhos que tiramos, 
apressalda e incomodamente, nao onus per
mite grandes referencias.» 

E NA IMPRENSA FILATJ!.LlCA 

ESTRANGEIRA 

Constituiu excepcional consagrar;:iio para 
a nossa Exposir;:iio "Lisboa - 60», nao so 
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pelo valor intrlnseco do escrito, como pela 
sua projecr;iio internacional, 0 artigo que, 
sob 0 titulo «The Lisbon National Exhibi
tion 1960», publicou 0 numero de Dezembro 
do magnifico mensdrio Ingles «The Phila
telist». Com uma extensa «nota do editor» 
(Robson Lowe) e assinado por Anna Waley 
Del Conte - names prestigiosos da filatelia, 
que todos conhecem, persorralidades incon
fundiveis com quem muitos tivermn opor
tunidade de cOl'lltactar, durante a sua estadia 
em Lisboa- traduzimos, com a devida ve
nia, esse testemunho que, dada a catego
ria dos sellS autores, e a divulgar;iio da re
vista que 0 publica, a ninguem poderd ser 
indiferente: 

A EXPDSICA.D N:ACIONAL DE USBDA 
DE 1960 - por Amra Waley 

Depois da azMama de Londres, Lisboa 
apresentou-se-nos como urn fresca e paci
fica cidade de provincia, com aquele en
canto que 56 pode ter uma cidade de pro
vincia. A vida em Usboa e Ienta, e com urn 
certo atrazo de algumas dtkadas, apesar de 

Aerofilatelia 
A partir do proximo ntlme

roo 0 nosso Boletiml sent enn. 
quecido CO!m uma nova sec
~o, «Pagina de Aerofilate
lia», dedicada a todos os co
leccionadores do imenso cam
po do Cerrain Aereo, e rubri
ca absollltarr;ente nece: saria, 
desde que 0' hosso Clube, por 
lillO' e,istencia de agremia~ao 
exclusivamente aerofila h~1ica, 
tomou gostosamente 0 encar
go de. ct bem da filatelia na · 
(';onal, representar Portugal 
r.a F. L S. A. (Federation In· 
temationalp des Sociptees A' 
rophilateliq ues). 

11105 oferecer todo 0 conforto da vida de 
hoje. 

Estamos no ano do 500.0 aniversario da 
mone do I·Ilifante D. Henrique, e Lisboa 
apresenta diversas exposi~oes e festividades 
para comemorar esse acontecimento. A ex
posi~ao filatelica realizou-se n.um pahicio 
muito belo que pertenceu ao Conde das 
Galveias, mas que e agora propriedade da 
Camara Municipal. IA. montagem das bel as 
colec~oes que hi se reWliram era simples
mente perfeita. Belas salas com tectos abo
badados e pmturas a fresco serviam de 
fundo aos tesouros filateJicos. E 0 que tor
nou a nossa visita tao agradavel [oi a 
cordial hospitalidade dos Portugueses. A so
ciedade Filatelica ofereceu um prafuso cock
tail na «Estufa Fria» (que ,8. letra significa 
«Fria Casa Quente», e que de facto se veri
ficou ser bastante fria!) Encontrou-se Ia 
tora agente, presidindo 0 Senhor Eduardo 
Cohel!1J, Presidente da Exposi~ao, e a sua 
encantadora Esposa. 

D Presidente do Clube FiIateJico fez um 
breve discurso, ao qual Robson Lowe, reco
nhecendo os elogios, teve de fazer uma ve
nia de agradecimento, no momento opor
tuno, tendo sido adequadamente auxiliado 
por quem Ihe servia Ide interprete. Entre
tanto, as fontes continuavam a cantar no 
meio dos filodendros, bananeiras e arvo
res da borracha, enquanto os cis.nes nada
yam altivamente num Iago em miniatura ... 

Dutro acontecimento social foi 0 almo~o 
oficial oferecido a Sir John Wilson, reall
zado no «Tavares». Trata-se do mais famoso 
restaurante de Lisboa, reunimdo 0 brllho 
dum restaurante Victoriano com todo 0 

prazer de uma cozinha e garrafeira mara
vilhosas . .Depois de cinco soberbos pratos, 
e depois de se brindar ao Presidente da 

Munfil-Mundo Filatelico 
- Vende e Compra selo~ 1Il0VOS 

e u5aidcs. 
- Atendera raridamente uma 

v / mancolista. 
- Envtia ca.dernos a escolha. 
- Vende todo 0 material Fila-

tkllco 
- Pre!;os ~em concorrencia. 

R. Alexandre HercuIano, n." 5-3." 
(elevador) 

Lisboa - Portugal 

.. 
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~itirio 6~ tW()Otl 
Carta aberta para um jovem 

filatelista do Porto 
Depo' '1 do postan da senuina pa.ssada, 

para A veiro, hOje, /para 0 Porto, Item de 
ser uma carta abel"l:a, com a diferenc;a, 
de qu'" se aquele deu prazer, e fO! flic>il, 
.- esta. de hoje, constituindo mais neces
sidade do que prazer, a, sobretudo, multto 
mlMS diffcil. E compreende-"1e: 0 postal 
foi para um UustI1e f ;latel1sta - ,enquan
to que esta carta e para urn jwem fila
telista. ... Aquele fo! para Aveiro -, ell. 
quanta que esta 6 paJra 0 iPorto ... 

E, ja. que '''e faJa do Pol"l:o, n6s quere
mos <l1zer-Ihe, sincerLssimamente, que 
nao acreditamos em que os fillaste1i sta, 
do Porto Se tenham rido por V. ter obti. 
do uma tao modesta cIassificagl!.o na re
cente Expo"d<;ao F;l!IJtt~lica N!8JCional. Se
ria necessario, para taJnto, ou que V. fos. 
se muito mau amigo; - ou eles mu.l.to 
maus filatelistaJ"'. Ora, qU'alquer que seja 
a opiniao que e1es tenham a nosso res
peito, nos afirmaanos e juramos que V. 
e urn excelente jovem, com todas as qua.
Udades do'! jovens, incluida, claro, a :lm. 
p8ICi~ncia, - e ele'l sAo todos magn!1licos 
filatelistas, porvenJI:ura ,bairrtstas, mas 
indiscutlvelmente sel1'os. 

Como deve saber, n6s n§.o fizruno~ par
te do juri da sec!}iio em que V. expOs. 
Admitimos que 0 juri tenha s 'do rigoro
so. Ern tal capftlmb, podemo'! ate dizer. 
-lhe e provar-Lhe que, com tal rigorosi . 
dade, fomos n6s 0 mads prejudicado Ex. 
pusemos t~ participacQes, totalmente 
distintas -, e deram-nos uma medalha, 
ao contml"'o do que e tradicional, e 9.0 
contrario da bito]a usada para com ou
tros f1latell'"fa~. 0 juri esqueceu-se de 
Que n6s sabemos que quando, a. duas ou 
mais participa!;oes, 1e da urna 56 meda
Iha, e~ta sobe ,ra.ra. 0 metal imediaJta.Inen. 
te superior. Mas, pior aillIda: N6s, com 
cada uma de duas dessas tre'l partic'pa. 
GOes, obtivemos meda:thas de prata nas 
Ultimas exposigoes filatelicas internao'o
nats, 0 .que, nos termos dos reg'llilamen
tos, Internacional e nacioIl8ll', correspon. 

U erro do padre Cruz 
Continuemos 0 assunto da nossa cr6-

nica anterior, dos erros Ida v. Exposigao 
Filatclica Nacional, (Lisjboa..60, e daqueles 
que, durante ela, nos foram. ofereo'.dos, 
- aeentuamos e provamos que ofereci
dos, para afastar a ideia das aquisi~Oes 
de peg as pre-fabricadas, pagas a qual
quer prego, com que, frequentemente, 
certos m.estres procuram explicar a 
exdstencia das pegas raras que eles n[o 
tm ... 

Diesta feita, referimo.nos ao sela de 
1$00 <Ia recente emisSao do p'adre Cruz, 
de que 0 sr. dr. Rudolf Appelt, do Porto, 
nos enviou, primedro um exeml'l'lar usado, 
e, ,urna seana.na depols, outro novo, com 
nitida dUpla dmpressAo. Acrescenta.ndo 

de a medalha oe verm~n numa, exposi
gao nacional. Pois balxatarn.-nos para 
prata, - e deram-nos s6 um.a., pelas Itr~s 
participag0e3 ... MaJS quer mals 0 nOS30 
jo¥em amigo? Nesta Expo"U!;ao Nac.ional, 
e com as mesmissimas !participagoes, de
ram-mos meda":ha infel1!or Ii de oUitro 
filatelista que, numa dessas ultimas ex
posigoes internacionais, obteve medaJlha 
inferior a nossa... eom a 8Jgravante de 
que, como e publico, no Ultimo 8IIlO gas
tamos muitas dezenas de llTIiJJhare~ de es
cudos, com pe!;as para essas <l:r6., ;na.rtl-
cipagoes... . 

Dizemos-Ihe isto, !para 0 nosso anugo, 
que sabe ser jov,em, mas eviden.temente, 
nao sabe 0 que sa;bem os velhos como 
n6s, ir aprendendo, como 1D6s apreDide
mos .. . 

M-a:s dizemos.lho, sobretudo, para lhe 
tir~ r essas ideias pesslmis1:as de filate
Jisb. e de eXI- os'tor deslludido, que a 
~ua carta refle.::te. E, ja que ° nosso 
carD Sa Ma.chado n.os consuq.oou, !nag 
Vailr.O'" term;na.r esta, dando-lhe a rece1-
ta que para n6s pr6prdos escolhemos : 
Quer o~ outros queiram, quer nao quei
ram, n6s havemos de obter muitas mads 
medalha.s, e multo !Inelhores ... - V. C. 
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DIRECQAO GERAL DAS OBRAS 
P(;BLICAS E OOMUNICAQOES 

PORTARIA N." 18.210 
6 de Fevereiro de 1961 

Manda retirar da circulac;ao as bilhetes
"Postais da ernissao posta a circular 1110 Es
tado da India pela ,Portaria n." 15.334, de 5 
de Abril de 1955, as quais deixariio de ter 
validade a partir de 1 de Marc;o do corrente 
ano. 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 
PORTARIA N." 18.184 
2 de 1 aneiro de 1961 

Manda emitir e -por em circulac;ao lila 
provi'ncia de Moc;ambique, selos de franquia 
postal tendo como motivos os escudos de 
armas das cidades e vilas abaixo indicadas, 
com as dimensOes de 34,5x28,6 mm., das 
taxas, cores e nas quantidades que tambem 
vao designadas: 

Cidade de Loure11{:o Marques: 
$OS-preto, ouro, verde vermelho, 

azul preto e salmao .... ..... 4.000.000 
Vila de Chibuto : 

$1S-preto, ouro, azul, vermelho, 
preto e verde-ervilha ..... .... 3.000.000 
Cidade de Nampula: 

$~prata, ouro, verde !preto, 
rosa, lias, vermelho e azul 3.000.000 
Cidade de Inhambane : 

$3O-prata, ouro, azul, !preto, ver-
melho, amarelo-palha ... ..... 2500.000 
Cidade de MOfambique: 

$50-prata, ouro, vermelho, ver
de, preto, cinzento-azulado 
e azul .... ....... ........... .. .. ..... . 2.000.000 
Vila de Matola: 

1$OO-prata, vermelho, verde, pre
to, amarelo - esverdeado e 
azul ........................ .. .. .... .. .. 1500.000 
Cidade de Quelimane: 

1$50-prata, ouro, vermelho, azul, 
;preto, rosa e azul-claro ...... 5.000.000 
Vila de Mocuba: 

2$00-prata, ouro, verde, preto, 
rosa-amarelado, azul e ver-
melho ....... .. ....... .. .. ... .. .. .. .... 1500.000 
Vila Antdnio Enes : 

2$50-prata, ouro, vermelho, pre
to, azul-electrico e azul-ul-
tramarino ................. .... ...... 5.000.000 
Vila Cabral: 

3$OO-prata, ouro, preto, azul, ver-
melho e rosa-acastanhado... 5.000.000 
Vila de Manica: 

4$O()--.prata, ouro, vermelho, pre-

to, amarelo-torrado e azul 1.000.000 
Vila Per),: 

4$50-prata, Ollro, preto, verde, 
cinzento-amarelado, azul e 
vermelho .... .... .. .. ..... .. ... ... ... 2.CIOlJ.OOO 
Vila de Santiago de Tete : 

5$OO-prata, vermelho, pre to, ou-
ro, verde-mar e azul .... .. ... 1.000.000 
Vila Porto Amelia: 

7$50-prata, ouro, preto, azul, ro
sa-escuro e vermelho .. .... ... 1.000.000 
Vila de Chinde: 

lO$GO-prata, azul, verde, vermelho 
e verde-amarelo ..... ............. 1.000.000 
Vila lOOo Belo: 

20$00-prata, ouro, !preto, verde, 
sepia, azul e vermelho ...... 1.000.000 
Cidade da Beira: 

50$GO-prata, ouro, preto, verde., 
vermelho, azul e cinzento 500.000 

MINISTERIO DO ULTRAMAR 
SERVICOS DE VALORES POSTAIS 

PORTARIA N.· 18.284 
24 de Fevereiro de 1961 

Manda emitir e por em circula~ao, na 
provincia de Moc;ambique, 250.000 bilhetes
-car tas-aviao (aerogrammes), confuccionados 
em papel de escrita branco, nas dimensOes 
de 250x175 mm (abertos), assim distribui
dos : 
50.000 da taxa de 1$20 - fundo rcpresentan

do cha de Moc;ambique, impresso a azul
-acinzentado, brasao e texto a preto, e 
tarj-a a verde-mar e vermelho. 0 selo, 
que reproduz uma esoultura maconda 
(uma santa), e impresso a preto sobre 
fundo rosa-velho, no formato de 26x9 
mm x 28x28 mm (quadrangular); 

100.000 da taxa de 2$50 - fundo IE..presentan
do sisal de MoC;ambique, impresso a 
verde-acinzentado, brasao e texto a pre
to e tarJa a verde-mar e vermelho. 0 
selo, que reproduz urna escultura de 
bailarino do Mapico (danc;a da inicia
~ao) , e impresso a preto ~obre fundo 
rosa-amarelado, :no formato de 30,5x19 
mm; 

100.000 da taxa de 3$50 - fundo representar ,

do a colhcita do cha de Mo!;ambique, 
impresso a sena, brasao e texto a pre~n, 
e taI1ja a vellde-mar e vermelho. 0 selo, 
que reproduz uma escultura maconde 
(0 homem a fazer 0 fogo), e impresso 
a preto sobre fundo azul-ultramar, no 
formato de 29,5x29,5 mmX31mm (trian
gular). 

• 
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exposlc;ao de selos na montra de urn dos 
principais estabelecimentos. 

LUANDA 
Com ~stas a possivel reaIizac;ao de uma 

Exposic;ao Nacional, este ano, os filatelis
tas de Luanda pouco ou nada fizeram no 
.Dia do Selo». Porem, e de todo 0 interesse 
que os coleccionadores tomem conheci
mento ·de que se p-retende realizar, em Luan
da, a "VI Exposic;ao FiIateIica Nacional», 
pelo que as entidades interessadas ja entra
ram em contado com a Federac;ao Portu
guesa de FiIateIia, e encetaram os traba
lhos referentes a tao importante aconteci
mento, se p~r acaso se vier a verificar. 

,,0 Centro FiIateIico de Angola. teve a 
iniciativa de fazer urn sobrescrito comemo
rativo do .Dia do Selo», e de realizar urn 
almoc;o de confraternizac;ao filatelica. 

MACAU 
Nesta cidade, que t~ve ja grandes colec

cionadores, eate uma revista filateIica, pou
eo se tern feito itltimamente. Urn aparte 
aqui para os C.T.T. locais, que tern tido 
6ptimas ideias em criarem carimbos, e pos
suirem urn excelente servic;o filatelico. Es
tes mesmos C.T.T. editaram novamente urn 
sobrescrito comemorativo, merecendo mtli
tos parabens pela sua iniciativa. 

o Delegado da Federac;ao Portuguesa de 
FilateIia, sr. Eduardo Gracias, apenas teve 
a possibilidade de publiear, nos jornais 10-
cais, noticias referentes 'ao «Dia do Sel0 • . 

MOITA 
No gabinete de engenharia do sr. Joao 

da Costa, foi expos:a uma colecc;ao de se
los, pertencente ao filatelista moitense sr. 
Severo Francisco da SUva. 

BORT.AlJEIGRE 
Embora nao houvesse delegado da F,P.F. 

nesta cidade, alguem se lembrou, e mUlto 
bern, de expor numa mcmtra algumas pec;as 
filatelicas de valor, e -que despertaram cu
riosidade. 

PORTO 
Despertou vivo interesse, e registou nu

merosa afluencia .de visitamtes, a exposic;ao 
que esteve patente nas salas do «Ateneu Co
mercial do Porto», com a colabora!;ao do 
.Clube Internacional de Filatelia». 

Os valiosos exemplares, muito aprecia-

dos, pertenciamas colecc;oes dos srs. AntO
nio Joaquim Correa JUnior, dr. Ant6nio 
Fragoso, Eng. Alexandre Guedes de Maga
lhaes, Arnaldo FeI'I'eira Gonc;alves, Jose Au
gusto Oliveira Alvarenga, dr. Francisco de 
Medeiros, 'Paulo Sa Machado, Maria do 
Carmo Alvarenga, Jorge Pereira, Ernesto 
Rangel , J . Chambers e Francisco Coelho. 

BOR'DO AMELIA 
Novamente coma dedicaC;ao do De1ega

do da F.P.F., sr. F. Camara Cylindo, foi pos
sive! assinalar em Porto Amelia 0 «Dia do 
Selo •. 

Nurna montra da importante firma Ab
dul Latif Yacub, famm expostas algumas 
folhas com selos de Portugal e Ultramar, e 
de alguns paises estrangeiros. Com a expo
sic;ao de diverse material filatelico, preten
deu-se dar a conhecer 0 que e a filatelia. 

S. '.I10ME 
o sr. Joao Paulo Rego Ferreira, dadas as 

dificuldades do meio, apenas realizou uma 
pequena exposic;ao local, e publicou urn ar
tigo sobre 0 significado do "Dia do Selo», no 
jornal "A Voz de S. Tome •. 

VISEU 
Celebrando 0 «Dia do Selo», 0 "Clube 

Filatelico e Numismatico»,da presidfulcia 
do sr. coronel Heli Lobao ·Ferreira, fez .. 
lSua I Exposi!;iio de selos, moedas e meda
Ihas, dos wcios do Clube. 

No acto inaugural estiveram presentes, 
a!em dos Corpos Di·rectivos, os srs. dr. Mar
ques Teixeira, Governador Civil, Cap. Ro
mao Teixeira, presidente da Camara, drs. 
Armindo Crespo e Jose Alberto Rodrigues, 
aMm de outras individualidades. A ex.posi
C;ao esteve aberta de 1 a 8 de Dezembro, 
nas salas do Museu Grao Vasco, e lIlO acto 
da ~naugura!;ao 0 director do Museu, dr . 
Fernando Russel Cortes, usou da palavra, 
para felicitar os presentes e expositores. 

TODAS AS S." IFEIRAS, R!BALI
ZAM-se, NA SECCAO FILAT~LICA 
DO «ARTE E SPORT», RBUNIOES 
FILAT~LIOAS, A PARTIR DAS 
21 HORAS . 

RUA COELHO DA ROC H A, 
N." 69-PAVILHAO 9-LISBOA-3 
- TBLBF.: - 667964. 
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deram ao que 0 Clube FiJatelico de Portu
gal e a pr6pria Federa~ao fizeram, 0 que 
bastante lamentarnos. 

o prograrna constou do seguinte: 
A.s 17 horas, foi inaugurada na Casa rlc 

M~arnbique, na Rua dos Condes, urna ex
posi~ao de selos de Mo~ambique, das colec
~oes dos srs. Jose .Gonzalez Garcia, drs. Vas
concelos Carvalho e Montenegro Carneiro, 
e ainda Boletins do Olube Filatelico de Mo
~arnbique. 

De MO!;<lIIlbique, precisarnente do presi
dente do Clube oFilatelico de M~arnbique, 
sr. Jose Maria Folgosa, veio urna mensagem 
que dizia 0 seguinte: 

«A. ilustre Comissao de tao interessante 
certarne agradecemos 0 convite que nos di
rige para dizennos algumas palavras sobre 
tao simpatica realiza~ao, tanto mais tratan
do-se de uma Exposi~ao de selos de Mo~am
bique, que tao de perto nos diz respeito. 
Nao podemos, como e 6bvio, ftca·r insensi
veis perante 0 esfor~o ,que estas manifes
ta~Oes de for~a de vontade exigem, e so
bretudo a honra que nos da, a n6s, ,filate
listas de M~arnbique, urna tal realiza~ao . 

Lamentarnos 0 largo espa~o que 1I10S se
para, impedindo-nos de poder apreciar 0 

que sera ,sem duvida urna maravilha de be
leza e cor, mas consolarno-nos por saber 
que Mo~ambique esta entregue ern boas 
maos, tratando-se com se trata do Clube 
Filatelico de Portugal, podendo estar cer-

tQs de que estao convosco, de alma e cora
~ao, todos os ffiatelistas deste belo rinciio 
mo~arnbicano». 

As 21 horas, no Restaurall1te Vera Cruz, 
teve lugar 0 tradicional jantar do «Dia do 
Selo», e a que comparecerarn perto de dn
quenta ftlatelistas, e no final assinaram a 
«Lista dos Filatelistas Eminentes» os srs . 
Jose Gonzalez Garcia e Eng.· Alexamdre 
Guedes de Magalhaes. 

Os jornais e revistas fizeram .\argas re
ferencias ao «Dia», e destacarnos a simpa
tica colabora~ao de "Vida Rural», publican
do urn extenso artigo sobre 0 «Dia do Selo~, 
da autoria do sr. Rollin de Macedo. 

LOURiEiNgO MARQUE·S 
o «Clube Filatelico de Mocambique» Ie

vou a efeito, na sua sede, de 1 a 8 de De
zembro, uma equena exposiCao inter-s6-
cios, que esteve patente ao publico. 

A Direc<;ao do Clube ofereceu a cada fi
liado da Mocidade Portuguesa e Escuteiros 
que se apresentavam fardados, urn sobres
crito comemorativo do "Dia do Selo», con
tendo diversos selos, oferta do nosso que
ride cons6cio sr. Alfredo Dias, proprietano 
da importante .. Casa Filatelica Alfredo 
Dias .... 

LOUSA 
Na povoacao de Lousa, Beira Baixa, 0 sr. 

professor Jose Gardete fez urna pequena 

use .@J 
GAZCIDLA 

o MELHOR E 0 MA1S ECONOMICO DOS COMBUSTIVEIS 

• 

o (lube Filah!lico de Portugal 
Por penhorante gentileza do seu ilustre 

!Ultor, e-nos sumaJllente grato publicar nes
tas cohmas a tradw,:iio, por ele proprio fei
ta, do artigo que a eminente diplomata 
gregG e grande filatelista Sr. El11baixador 
Georges Argyropou[os enviou para a revista 
«Grecia Filatelica»: 

Todas as actividades e aspira~OeS do 
Clube Filatelico de Portugal ~ao regidas 
pelo seu lerna: CLUBE DOS COLECCIONA
DORES PARA OS COLECCIONADORES. 

Esta corpora~iio,fundada em 1943, nao 
deu os resultados que se esperava dela nos 
primeiros anos da sua funda;;ao. Porem 
a situa<;ao foi completamente mudada no 
ana de 1952, .desde que tomou posse do 
cargo de Presidente do Clube 0 Sr. Dr. A. 
J. de Vasconcelos Car.valho. Ele conseguiu, 
nos oito anos da sua presidencia, elevar 
o nivel e 0 valor do cIube, a tal ponto, que 
e 0 mais importante estabelecimento entre 
os cinco olubes e treze seq;oes ftlatelicas 
que existem em Portugal Continental , Ilhas 
Adjacentes e Provincias Ultramarinas. 

o numero de s6cios e de 1500, entre os 
quais existem os melhores coleccionadores 
de Portugal. 0 c1ube esta bern instal ado no 
centro da capital. ~ composto de uma srua 
nobre para as recep<;iies e reuni6es do Con
selho, uma para gabinete da Direc<;ao, duas 
para reunioes de s6cios, escrit6rio de ser
vicos ftlatelicos e emissOes de primeiro 
dia, Biblioteca, dois arquivos, uma grande 
sala de secretaria, urn vestili rio, etc. 

A secretaria flinciona diariarnentc com 
quatro empregados, os -quais gentilmente 
servem as necessidades do publico, e tn!~ 
vezes por semana reunem os sOOos para 
compras, trocas de selos e discussoes fila
telicas. 

A accao do clube e multilateral, e pre
ten de 0 encorajarnento e aajuda de qual
quer manifestac;ao filatelica. 

Uma grande e importante Biblioteca fa
cilita as procuras e os estudos dos seus 
membros, e com a rnesma ftna.Ji.dade serve 
tam bern urna import ante colec<;iio de selos 
falsos . . 

Como 6rgao da sua corporac;ao, publica 
o Clube Filatelico de Portugal, em papel 
de luxo, urn Boletim mensal ilustrado, que 
pela sua apresentac;ao e conteudo tern a 

Pe/o -----

Embalxador Georges A rgyropoulos 

primazia entre os seus -con gene res edita
dos em lingua portuguesa. 

o c1ube mantem urn servi!;o pr6prio de 
fornecimento ao valor nominal das novas 
emissOes portuguesas, da metr6pole e do 
ultramar, assim como de sobrescritos ar
tisticos devidarnente oarirnbados com ca
rirnbos do prirneiro dia, e ·dos quais 0 cole'(:
cionamento e muito apreciado. E para ser
vir melhor os seus s6cios lI1este assunto, 
o c1ube Idisp6e de representantes em todo 0 

Ultramar. 0 c1ube encontra-se em contacto 
com a imprensa diaria que aliment a com 
infonna<;6es sobre os mais recentes assun
tos em filatelia, e e representado pelo seu 
Presidente na COMISSA.O FILAT~LICA 
NACIONAL, dos C.T.T. 

Dedica in~eresse especial as exposi~6es 
filatelicas locais de todo 0 pais, pensando 
que tais manifesta!;oes produzem interesse 
entre 0 publico em geral, e trazem novos 
adeptos. Para isso Eacilita iniciativas de 
todo 0 genero, fazendo propaganda do ideal 
filatelico, e tomando a p!foteq;ao das expo
si<;iies, emprestando quadros e material 
competente, oferecendo tacas e outras re
compensas, e prestando 0 seu apoio moral 

. a tais competi<;6es. 
Muito bern caracteriza 0 Presidente, Sr. 

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, as expo
siciies ftlatelicas nacionais Jocais, dizendo 
que elas servem para estreitar ainda mais 
a aproximacao de todos os longinquos e 
rnultifor.mes territ6rios portugueses, da 
mesma maneira como os selJ!> ligarn os 
hom ens de boa vontade de todo 0 mundo. 

Entre as muitas exposicOes locais que 
ultimamente se realizararn, teve grande exi
to a· Quinta Exposi<;ao Filatelica Nacional, 
que foi organizada por urna Comissao Exe
cutiva designa:da pela Fedcra!;ao Portuguesa 
C(C Filatelia, em Lisboa, no mes de Novem
bro de 1960, quando dos grandiosos festejos 
de iniciativa oficial, por ocasiao do cinquen
tenario da morte do Wante D. Henrique 
,,0 NAVEGADOR", como e conhecido. 

o Infante D. Henrique, quinto filho de 
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D. Joao I da Dinistia de Aviz e de D. Fi
lipa de Lencastre, nascido em 1394, foi 0 

inspirador que dedicou a sua vida 11 obra 
grandiosa que tao brilhantemente foi exe
cutada pelos navegadores portugueses, ele
vando a sua Patria ao auge da g16ria, e 
fazendo dela, l:traves dos sellS descobri
mentos, rainha dos mares. 

No fim e conveniente acrescentar que 
o Clube Filatelico de Portugal, propagando 
largamente osseus sacs ·principios filate
ikos, tudo faz para obter novas adeptos, 
e avivar 0 seu zelo, expandindo os ideais 
filatelicos, e acovdar 0 interesse dos colec
cionadores estrangeiros pelo selo portugues. 

Da maneiracomo trabalha, sob a dire::
!;ao do seu Presidente, Sr. Dr. A. J . de Vas
concelos Carvalho, com a ajuda dos seus 
dignos colaboradores, entre os quais se COll
tam 0 Prof. Dr. Carlos Trincao, de fama 
mundial em filatelia, e o Sr. Eduardo Cohen, 
o Clube Filatelico de Portugal ultrapassa 
em muito 0 que modestamente apresenta 
no seu emblema: CLUBE nDS CDLECCIO
NAlDo.RES FARA DS CDLECCIONADo.RES. 

FABRICAS DE PAPEL, 
CART AO E SACOS DE PAPEL 

-am-

Ovar -Argoneilha-Se r ze do 
01a;r05 - Porlo 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhos 

92 
Tel.fones PAt;OS DE BRAMDl0 

234 

Fabrleo de eanollnas e todos os 
papals fraeelonados am rasmas 
---- a boblnas ----

Fabrlco manual e 
mecanic:o de sacos 

Esc-rllarlo • Sad. am 
S. PAlO DE OUIROS 

A Y EIPDU[lo f1LATtLlU HUIOnlL, 
o emlnente [bele do [stado, 
e a IDteorldade natIonal 

Findo 0 memoravel banquete de 
encerramento da V Exposi!;iio Fi
latelica Nacional, no salao esplen
doroso do «Avis Hotel», 0 Sr. 
Eduardo Cohen, presidente da 
Comissao Drganizadora, par pro
posta do Sr. Dr. Vasconcelos Ca!"
valho, nosso Director, aprovada por 
unanimidade, enviou ao Senhor Al 
mirante Americo Thomaz, ilustre 

hefe do Estado, a telegrama se
guinte: 

"Alrnirante America Thomaz 
Erninente Chefe do Estado 

Belem - Lisb03 

Filatelistas portugueses reunidos 
banquete encerramento Quinta Ex
posi!;ao Filatelica Nacional saudam 
reconhecidamente Vossa Excelen
cia agradecendo seu alto patrocin:o 
referida Exposi!;ao aproveitando 
paJra reafirmar veementemente sa
grada e intangfvel unidade nacional 
perante torpes ataques inconfessa
veis stop. Respeitosos cumprimen
tos. Presidente Comissao Executiva 
- (as.) Eduardo Cohen.,. 

EXCHANGE WANTED 
I WANT TO EXCHANGFl MINT 

COMPLl!lTI!l SHlT OF PORTUGAL 
AND OVERSEAS WITH OTHER CO
UNTRIES OF t-PORT ANIMAL NI! W 
ISSUES FLOWBlR MULTIOOLORED 
FROM ALL STAMP COLLECTOR 
EVEHY ISSUES FOR BLOCK OF 
FOUR. 

I CAN SUPPLY PEOPLE'S CHI
NA. MIN~ COMPLErE SETS r 
COMKEVORATIV~E~PECIALLY 
ISl'UES ANY QU ANT LTY EVERY 
NEW ISSUEI'! , . F 194i -1~90 ISSUES. 
BASIS OF EXCtI .. '1GE: FACE VA
LUE PLUS POSTAGE. 

CHENG ROBIN 
9 PEOPLE'S STK. BANIIING. SHaNGHAI, CHINA 
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lLHAVO 

0. sr. Jose MaFia Fialho de Macedo rea
lizou, 11 base das suas coleq;6es, uma ex
posi!;ao filatelica cultural, no Salao Nobre 
da Camara Municipal de llhavo, aberta de 1 
a 4de Dezembro. 

A exposi!;ao compunha-se de 12 quadros, 

com selos de Portugal e mtramar, distri
buidos por divensas tematicas. 

A afluencia do publico foi enorme, dado 
o seu ineditismo, e teve a honrosa vlsita do 
sr. Presidente da Camara Municipal e do 
Director do jornal «0 Ilhavense". 

LEIRIA 
A SeC!;aO FilateJica do «Gremio Litera· 

rio e Recreativo», na sua magmifica sedt!, 
api'esentou ao publico Q1IJJa pequena expo
si!;ao, e promoveu uma sessao cultural, na 

qual usaram da palavra os srs . Padre Joao 
Ferreira e Major Ant6nio Luis Tadeu, que 
versaram os varios aspectos da utili dade 
cultural da filatelia. 

LISBO:A 
Come!;aremos por direr 'que esperavil

mas mais dos filatelistas de Lisboa, neste 
«6." Dia do Selo». Reconhecemos que a da-

ta nao foi das mais felizes, is to no caso tie 
Lisboa, mas dado 0 facto de ser urn dia 
feria do, as coleccionadores nao correspO:l-



~--------------------------------------------------------------~ 
LISTAS DE 
PORTUGAL 

FALTAS DE 
E ULTRAMAR 

DeSide D. Mrurra, 1853, $te a presente data, sao a,. ll!ossa espe
cialidade. NOVOS OU USADOS - QuaJlquer selo de qU8Jlquer 

ta~a, ou series' comp~eta:s. 

Podemos fornecer 75% d,e qual'quer mancolista normal, 
tanto de Porrtugalcoou'O' Ultramar, na volta do correio. 

ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA 
PRONTAM'ENTE EXECUTADA. Aos melho'1."eS pre~os. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.0 de DezmnbrOl, 101-3.° - LISBOA-2 - Telef. 2151J,. 

~ ________________________________________________________________ r~ 

, 

A SEVERA 
RUA Db.S GAVEAS, 51H57 * LISBOA. 

TELEF. 3~006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANTE 11PleO 

RESr.AURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TO UTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

\ 

.. 

A sassao solaoa para dlstfibuioao dos premlos da 

I Exposi~ao Filatelica do S. L. B. 
(II Exposicdo Portuguesa de FilateJia Tematica' 

Revestiu-Ge do maior interesse a sessao 
solene para distribuil;ao dos premios da 
Exposi!;ao Filat6lica organizada pelo popu- -
lar Sport Lisboa e Benfica, sob patrocinio 
do Clube FilateIico de Portugal. Realizada 
em 17 de nezembro, no amplo 'ginasio da 
Rua Jardim .do Regedor, com a presenl;a 
de numerosos convidados e muito publico, 
a cerim6nia foi presidida pelo sr. dr. Sala
zar Carreira, ilustre Inspector dos Despor
too - e que, como todos sabem, e urn dos 
pioneiros da f ilatedia tematica no nosso 
Pais, possuindo urna colecl;ao ·desportiva 
verdadeiramente impressionante -, ladeado 
pelas seguintes entidades: sr. Justino Pi
nheiro Machado, vice-presidente, sr. dr. Jo
se Pedro Machado, presidente da Sec!;ao 
Cultural, ISr. Joaquim Queimado, director 
- todos do SL.B. - e £r. Cap. F. Lemos da 
Silveira, director do Clube Filatelico de 
Portugal. 

Aberta a sessao, usou da palavra 0 sr. 
dr. Jose Pedro Machado, que, de forma cla
ra e elegante, referiu a interessante e ampla 
obra cultural e educativa que vern desen
volve:ndo 0 S.L.B., por intermedio ' da sec
!;ao respectiva, obra que, entre outras rea
liza!;Oes, inclui as de caracter ffiatelico. 

Entrou seguidamente no usa. da palavra 
o nosso Presidente, que havia sido convi
dado a proferir urna palestra no decurso 
da sessao. Tendo-se posta it disposi!;ao da 
assistencia para abordar algum aspecto ou 
materia filatelica de particular interesse, 
mas nao tendo obtido dela qualquer «mo
te», 0 sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
com a eloquencia e 0 espirito que 0 carac
terizam, visou ,fun·damentalmente urn assun
to sempre sugestivo, atraente e actual: as 
vantagens, de divers a natureza, oferecidas 
pelo coleccionamento de selos. Uma lil;ao 
ffitregue it medita!;ao de todos. ~ muito 

.' 
A mesa do. presidencia, durante a distribuir;:ao dos prilnios. Ao fun
do, 0 presidente do nosso elube, sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 
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possivel que alguns dos presentes, que nao 
eram filatelistas, ja a esta hora estejam 
a reunir as seus primeiros selos ... 

Seguiu-se a distribui~ao dos premios, rle 
acordo com 0 «palmares» ja posto em evi
dencia a pag. 17 ,do nosso Boletim n.O 106, 
Receberam tambem medalhas as membros 
do Juri e 0 Clube Filatelico de Portugal, 
que, infatigavelmente, continua na sua \Sen
da ·de desenvolver e prestigiar a Filatelia 
no nosso Pais. 

A encerrar a cerimonia, 0 sr. Dr. Salazar 
Carreira, depois de falar no mundo de re
cordacOes agradaveis que lhe sugere a sua 
colecCao de Desportos, insistiu particular
mente, atraves dum brilhante improviso, 
na necessidade dos clubes desportivos dis
pensarem as actividades culturais 0 mesmo 
interesse -dedicado as actividades desporti
vas - tendo bern presente a .divisa "Mens 
sana in corpore sano" - imitando, por con
sequencia, 0 exemplo !Significativo do S. L. 
B. Manifestou-se, igualmente, pela nece5-
sidade de ser emitida no Pais a tao alme
jada serie de selos desportivos. 

Para quando a II Exposicao Filatelica 
do S. L. B.? 

Conhece V. Ex.' os nossos Cata
logos? 

A nossa Casa publica quinzenal
mente urna oferta de selos diferen
tes, cujo conteudo, extractado, e 0 

seguinte: 
* Oferta de selos e series de t<r 

dos os paises, por ordem alfa
be.ioa. 

* Seleccao de selos classicos, e 
.grandes series, todos fotografa
dos. 

* Novidades: Oltimas emissOes de 
todos os paises. 

* Pacotes, artigos fiIatelicos, etc. 
etc. 

Todos as I10SS0S catalogos of ere
cern urn grande sortimento de se
los de Portugal e Ultramar. 
Pagamento em moeda portuguesa. 

Solicite 0 envio GRATUITO de 
nossos catc'ilogos 'a: 

flUTfllA fD6[DIO LLAtB. S. L. 
Fundada em 1915 

PrClfa de Catalunha 21 
Barcelona - Espanlla 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores 
que pretendem re,aclonar-se com colec
cionadores portugueses. entre eles: 

ALPHONSE GERARD - 22, rue de Car
tier - Marchienne au Pont - Belgica. 

ANTONIO GIRALT E. - Apartado, 673 
- Sam. Jose - Costa Rica. 

PATRICIA FOXLBE - 47 Ramsey Street 
- Toowoomba - Queensland - Austrc'ilia. 

G:eRARD RUPPBRT - 24, n.:e du Jura 
- Strasbourg (Bas-Rhin) - Fran~a. 

KAREL CUJAN - Trebizskeho 3 - Znoj
mo - Checoslovaquia. 

JOAO MAOHADO - Rua Mario Piragibe 
52 - Lins Vasconcelos - Rio de Janeiro
Brasil. 

ALBERTO MANERA - Espana 48S
Rosario Santa Fe - Rep. Argentina. 

ONG HWIE GIE -- Djalan Raja 178 -
Pasuruan Djatim - Indonesia. 

S. NARASIMHAN - 677. 100 Ft. Road -
Mysore 4 - India. 

PROF. FELIX FEIJOO ZAMORA - Ge
neral Mola, 140 - Palencia - {Castilla) -
Espanha. 

METIN SARACLAR - Uskudar Sultan
tepe Kirisci Ali - Sokar :n." 8 - Istanbul 
- Tlll'quia. 

MOGENS MUNTER - Danstruplund Pl'. 
Fredensborg - Dinamarca. 

ARNA BBDROS - Komenskeho 271 -
Napajedla - Moravia - Checoslovaquia. 

BUGEN F&EY - Am Strabenbahnhof 52 
-Berlin-Britz - Alemanha Ocidental. 

Estes endere!los sil.o indicados sern 
compromisso nem responsabUidade da 
nossa parte. 

Thiss addresses are given withouth 
engagement nor responsabillty OUr part. 

ees adresses sont donnees sans en
gagement nl responsabillte de notre 
part. 

.. 
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csmagar 0 fraco, 0 rico a querer subjugar 
o pobre, e 0 jactalflte a esforcar-se para in
feriorizar 0 humilde, na Seccao Filatelica 
de Aveiro todos se abracam sem :reservas ! 

Grato se nos torna afirmar, sem receio 
de censura, que as comemoracoes .do "DIA 
DO SELO», em Aveiro, revelaram urna ma
nifestacao de vida firme e progressiva da 
Seccao Filatelica do Clube dos Galitos. 

BEIRA 
A Seccao Filatelica do «Grupo Drama

tieo Actor Eduardo Brasao», delegada da 
Federacao Portuguesa de Filatelia, na cida
de da Beira, organizou uma exposica<rn:
hlmpago de selos nas montras da «Casa Sa
lema». 

Os jornais locais fizeram longa referen
cia ao acontecimento, e 05 filatelistas Jocais 
manifestaram 0 seu rJesagrado por nao te
rem side favorecidos com urn carimbo co
memorativo. 

BOMBARRAL 
o Delegado sr. Humberto Sousinha Ma

catmo, a quem ja se devem outras inida-

tivas de grande projeccao filatelica local, so 
teve a possibilidade, este ano, de, em cinco 
montras da Vila, expOr material filatelico, 
destacand<rse as participacoes de dais j<r 
yens filatelistas bombarrelenses. 

CARMONA 
Os filatelistas locais reuniram-se num al

mo~o de confraternizacao, '110 Grande Hotel 
do Uige. 

As ementas tiveram urn cunha acentua
damente filatelico, nao lhes fal.ando 0 selo 
e carimbo. 

o Delegado da Federacao Portuguesa de 
Filatelia, sr. Joaquim Pratas, foi 0 incansa
vel organizador desta reuniao, pelo que 
aqui Ihe deixamos os nossos melhores agra
decimentos pela grande vontade que sem
pre imp rime a tudo 0 que e filatelico. 

CALDAS DA RAINHA 
Os coleccionadores desta cidade realiza

ram uma exposicao filatelica no «Orfeao 
Cal dense», que esteve aberta ao publico de 
1 a 4 de Dezembro. 

De todas as exp05icOes que se tern rea
lizado ·anualmente em Caldas da Rainha, c<r 
memorando tal acantecimento, esta foi sem 
duvida a melhor e mais grandiosa, nao s6 
em nl1mero de participantes, como tambem 
pelo material exposto. 

Salientamos, por exemplo, as coleccoes 
caldenses premiadas na V EXposicao Fila
telica Nacional, que estiveram presentes, 
permitindo assim ao distinto ptlblico, que 
vis!tou 0 certame, a sua apreciacao. 

Num restaurante da bela praia da Foz 
do Arelho, realizou-se este ano 0 habitual 
jantar de confraternizacao dos colecciolla
dores. 

Parabens ao nosso prezado consOcio sr. 
Sergio W. Sousa SimOes, ·pela lSua valiosa 
colaboraCao, extensivos a todos as entusias
tas caldenses. 

GOA 
Para 0 «Dia do SelOl>, estava prevista a 

distribuicao dos premios da «2." Exposicao 
Filatelica de Goa". Ate agora ainda nao 
chegaram ao nosso conhecimento noticias 
pormenorizadas sabre 0 assunto. Aproveita
mos para repetir que 0 Delegado da F.P .F., 
sr. Luildo M. de Noronha, muito tern con
tribuido para a divulgacao da Filatelia no 
Estado da 1ndia, e cujo exemplo devia ser 
seguido por outros filatelistas das nossas 
provincias Ultramarinas. 
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pelos P.T.T. da Coreia do SuI aos atletas 
vencedores de medalha de ouro em Roma. 

* 0 nUmero de Ianeiro do magnifico 
menscirio «The Strand Stamp Iournal» pu
blicou dois artigos temciticos de grande il'lr 
teresse: «Up for the cup!» - temcitica de 
football- e «Ethnology on stamps». 
* Em 15 de Dezembro, ° nUntero de pai

ses que haviam emitido selos comemorati
vos dos XVII logos Olimpicos elevava-se 
a 37, com um total de 286 selos e 40 varie
dades .. . 
* Um dos selos japoneses da serie come

morativa do XV Meeting Attetico Nacional 
representa 0 «Ken-do», equivalente niponico 
da nossa esgrima de pau. 
* Segundo a lista recentemente publica

da pela American Topical Associatiqn, du
rante 0 ana de 1960 foram emitidos 4.000 
selos temciticos. 

* Da analise das 341 pciginas do apre
ciado catcilogo «Dois Reinados» (Stanley 
Gibbons), edi9ao de 1961, conchli-se que 
existem 10385 selos Iorge VI e Isabel II 
(emisso~s ate Outubro de 196O) . 
* 0 Ja111boree das Caraibas, que deve 

reunir escoteiros de mais de 40 paises, da,.d 
origem a Wl1 selo de 20 c. que serci posta 
a circular na Trindade, em 4 de Abril prO
ximo. 

* Um senhor ingles, cuja mae faleceu hci 
12 anos, com a bonita idade de 96 anos, 
acaba de entregar para venda, ao comer
ciante Collins (director da Pinner Stamp 
Shop), a «bagatela» de 26 «two penny blues» 
e 31 «penny reds» novos, sem charneira. 
Estivero1111, durcmte 120 cmos, guardados 
nWl1 envelope ... 

* Do falado bloco das Na90es Unidas, 
comemorativo do 15.· aniversario da Orga
niza9ao, que teve a tiragem de 1 milhiio, 
foram teitos )256.699 osobrescritos de pri
meiro dia. 
* As sobrecargas «Katanga» tiveram as 

tiragens seguintes: 
c.c.r A . (1 val.) ...... ....... ..... 10.000 
Madonnas (3 val.) .. ............. 100.000 
Estcituas (5 val.) ...... ...... .. .. 15.000 
Animais (12 val.) .... .. ... .. .... 15JJOO 
Flores (17 val.) ... ...... .... .. ... 15.000 

AtendelTdo a que 0 territorio tem uma 
popula9lio de 1.595.440, dos quais 34096 sao 
brancos, as tiragel1s foram, nitidamente, de
masiado limitadccs - e os selos esgotaram
-se no p,.imeiro dia. 
* 0 mais importante documento temd

tico de todos os tempos, 0 Regulamento 

unico a.ctualmente em vigor, foi assinado 
pelas personalidades seguintes: 

-pe1a F. 1. P . : 
Lucien Berthelot 
R . Vander Auwera 
I. M. Borras-Feliu 
Ter Oganan 
Dr. O. Nicodemus 

-pela F. 1. P. C. O. : 
Prof. Dr. A. Joergen 
P . Th. Vcm der Heijden 
J. Iespers 
Heinrich Wall. 
Alfred Speck 

* 0 mtmero de 7 de Jcmeiro do espIen
dido quinzencirio alemao «Der Sammler
Dienst. publica ' dois artigos de muito me
recimento: «Um das Blaue Band des Nor
datlantik» - que- interessa sobremaneira aD 
colecioruuior avall9ado e espeqializado de 
embarcaqaes, - e «Scha.chfiguren auf Brief
marken» - tcmcitica de xadrez. 

exdifil 6() 
2.a exposl<;ao Oe Olvulqa<;ao 
~Ilat€llca OQqamzaOa pela 
SOCI€OaO€ fllat€llca paullsta 

Recentemente, reaHzou-se em S. Paulo, 
na sede da Sociedade FiJatelica Paulista, 
no Edificio America, uma exposi~ao de 
divulga~ao fiIateIica, que foi inaugurada 
pelo entao perfeito do Estado de Sao Paulo, 
Dr. Ahemar Pereira de iBarros. 

Durante a exposi~ao, realizaram-se pa
lestras sobre os . Olhos de Boi», «Carimbos 
da ~poca», "Como montar uma coleq;ao de 
selos», . SelOis do Vaticamo. , et.:. 

Esta exposi~ao foi organizada tendo em 
mira, n ao a competi~ao, mas sim a divul
ga~ao da f ilatelia. 

So n os cumpre fe!icitar vivamente a So
ciedade Filatelica Paulista, por tal iniciati
va, e desejar-lhe as maiores prosperidades 
no futuro . 



LISTA DE SoCIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
USTl Dfl SI[I- MI6L1EDEllISTf - .E.lfl~ LInE - L1sn IE! IEIBIES 

Altera~Oes - Reingressos - Hoyos 
, . 

SOCIOS 

PORTUGAL 
IJ6-.Eng. Alexandre Guedes de Magalhaes 

- Rua de Santa Catarina, 1519 - Porto 
-Po, T. C. 

190--F. CASTEL-BRANCO & FILHO, L.da 
- S6cio Gerente: Alberto Hugo Pi
menta Castel-Branco - Avenida Ro
cha Paris, 54-1.° - Viana do Castelo 
- Telefone 22020. 

293-Fernando Madeira Costa - Praceta 
de Alvide, Letras AMC, r/cbao-Dt.o
Cascais - eM) Po, Fr, In, Es, T. N. 
U. 3.90. 

470--Francisco Antonio Granadeiro - Rua 
Antonio Enes, 94.°, Dt.O - Lisboa -
(P) Po, .Es, T. N. U. 3. 90. 

7S4-Manuel Marques Sena - Casa de S. 
Baptista - Rua Alexandre Herculano 
-Oeiras. 

1020--0Iimpio Antonio Saraiva Valente -
Rua dos \Remedios, 13()'1.°, Esq. - Lis
boa - (M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 4. Franquias mecankas. Cai
xas de fosforos. 90. 93. 93. 99. 

1028-Adriano da Encarnac;ao Martins Vi
cente - Rua da Restaurac;ao, 184-2.° 
-Braga - (M) Po, Fr, In, Es, l'. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

1152-Prof. Dr. Antonio Henrique Rodrigo 
de Oliveira Marques ~ Prac;a do Prin
cipe Real, 6-2.°, Lisboa. 

1290--Antonio Brito e Cunha - Rua da Trin
dade, 12-5.°, Esq. - Lisboa - (M) Po, 
Fr, In, T. N. U. 60. de 1 e 2. So N. 
de 30. C. 60. de 1. 2. 3. tudo em 62. 
V. por mancolista a bons prec;os. 90. 
9!. 94. 96. 

1368-Joao Pedro Ribeiro OIiveira-Rua cle 
Vera Cruz, 59 - Cova da Piedade -
(P) Po, Fr, Bis, T. C. N. 60. 1. 2. Em
barcac;5es e Fauna. 90. 93. 94. 

1852-Vitor Joaquim Conrado - Estrada de 
Benfica, 686-3.°, Esq. - Lisboa - (M) 
Po, T. C. N. U. 60. 

1919-Bng. Joao Gomes de Almeida Rezende 

-Avenida Elias Garcia, 1646.°, Esq. 
-Lisboa - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 
1. 2. 3. 90. 94. 

2070--RafaeI Fernandes Nunes Basilio -
Avenida Mal'qu8s de Pombal, lote 12 
rIc, Esq. - Amadora - (P) Po, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3 de Fauna, Flora e pai
sagens. 

2247-,Ma,ria da Conceic;ao Lopes Terrao -
Rua Faria Guimaraes, 400 - Porto -
{M) Po, Fr, T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

2262-Eduardo Vicente -Castelo Branco. 
2434-Joaquim Mathias - Travessa da Ouei

mada, 234.°, Esq. - Lisboa-2 - (P/M) 
.Po, T. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

2491-Jose Joaquim Saraiva - Pensao Duas 
Nac;oes - Prac;a Guilherme Gomes 
Fernandes, 59 a 65 - Porto - (P) Po, 
T. V. U. 60. 3. 93. 

2530--Antonio Luis ' de Oueiros Araujo -
Rua Particular J oao Felice, 268 - Vila 
Nova de Gaia - (M) Po, F,r, T. V. 
60. 3. 90. 

2718-Eduardo Cunha - Rua Sa da Ban
deira, 26()'2.0

, Dt.o - (M/A) Po, Fr, In, 
.Es, s6 recebe T. N. U. 60. 3. Prefere 
5. 90. 

3275--Jorge ·Andrade da Silva Branco - Rua 
Pereira e Sousa, 19-3.°, Dt. - Lisboa-3 
-(M) Po, Bis, Fr, In, T. N U. 60. 3. 
inteiros franquias mecanicas. l 'ema
tiea de C. Ferro. 90. 93. 94. 

W30--Ma-rco Ant6nio de Aguiar e SOUS3-

Rua .de Arroios, 219-5.° - Lisboa -
(P) Po, Fr, T. C. N. Tematicas (Flo
res, Animais e Desportos). 90. 94. TOIf
rens. 

3543-Jose Eugenio de Resende Tropa -
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 13-
_2.° - Lisboa - (P) Po, Es, T. C. N. 
U. 60. 1. Moc;ambique. 90. 92. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista 143-1.°, Esq. - Se
tubal - (P) Po, Fr, In, Al, Es, T. N 
U. 60. 3. 90/1957. 94/1960. 

3~S4-Antonio PedTo Conceic;ao da ~ii~·a··· 

FILATELISTAS EMINENTES 

o Embaixador 
~g~yr~p~ 

em Lisboa 
o eminente Embaixador Georges G. Ar

gyropoulos, que ha anos foi Ministro da 
Grecia em Lisboa, veio agora ao nos so 
Pais, a gozar merecidas ferias, e visitou 0 

nosso Olube, onde foi recebido pelo 'Pres:
dente da Direcc;ao, sr. dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, encontrando-se tambem 
presentes, alem dos direetores srs . eapitiio 
Lemos da Silveira e dr. Jorge Vieira, os srs. 
prof. Doutor Carlos Trincao e Eduardo 
Cohen, da Federac;ao Por;tuguesa de Filatl.. ... 
lia. 

Foi servida uma tac;a de ehampanhe, que 
serviu de pretexto para uma troea de brin
des. 

Dias depois, no restaurante tipico «A 
Severa», 0 nosso director e sua esposa of~ 
receram, ao sr. Embaixador Georges G. 

Argyropoulos e esposa, urn jimtar a que, 
alem de urn parente dos homenageados, ru.
sitiram os srs. Eduardo Cohen e esposa. 

o sr. ,Embaixador Georges G. Argyropou
los, irmao de urn eminente filatelista resi
dente 'em Paris, e que ·ha ·poueo vendeu a 
sua famosa colecc;ao, e, tambem, filatelista 
muito distinto, coleecionando selos de Por
tugal e Ultramar. 

Ele vai eserever urna serie de artigCls 
sobre a filatelia portuguesa, para a con
ceituada revista «Grecia Filateliea», 0 pri
meiro dos quais, por deferencia sua, pubIi
camas neste mlmero da nossa revista. 

Ao eminente d iplomata e fiIateIista, ain
da por dma tao grande admirador do nos
so Pais, reiteramos aqui os nossos mais 
profundos agradecimentos. 
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Constituiu urn exito clamoroso, provando, 
de fonna bem eloquente, 0 avanco, em 
quantidade e qualidade, da filatelia portu
guesa. Esta elqlosi!;ao deu lugar a maior 
publicidade filatelica jamais realizada no 
nosso pais. Grande Premio das classes de 
competi!;ao: dr. Almeida Dias. Grande Pre
mio das tematicas : capitao F. Lemos da 
Silveira. 

E este ifonnidavel cicIo de exposi!;oes 
filatelicas incluiu ainda as realizadas, em 
Portugal continental e ultJramarino, no «Dia 
do Selo», 1 de Dezembro, das quais a de 
Lisboa, de selos de MO!;ambique, teve lugar 
naCasa de MO!;aIDbique. 

Entretanto, tres gran des filatelistas al
can!;a-ram honroslssimas distinc;Oes: Em 
Londres, Eduardo Cohen assinou 0 «Roll of 
Distinguished Philatetelists», e, em Lisboa, 
Jose GonzaJez Garcia e 0 major Alexandre 
Guedes de Magalhaes assinaram a «Usta 
dos Filatelistas Eminentes», da Federa!;ao 
Portuguesa de lFilatelia. 

Tao intenso e tao vaLioso movimento 
filatelico ifoi acompanhado de grande mi
mero de emissoes de selos, e do uso de ca
rimbos em nfunero tambem muito grande. 
Estes carimbossao de autorizar, pelo me
nos sempre que correspondam a expos:
!;oes filateIicas. E as emissOes ,de selos des· 
te ano estao amplamente justificadas pOI 
razoes de varia ordem, entre as quais as 
comemora!;Oes Henriquinas. 

Ficam tambem por mencionar outros 
acontecimentos filatelicos irnportantes , co
mo 0 labor das vanas sec!;OeS filatelicas da 
Imprensa, 0 desenvolvimento de varios nu
cleos filatelicos, designadamente em Coirn-

bra, Viseu, Aveiro, Barreiro, etc., a aetua
!;aO do prof. dr. Carlos Trincao, membro 
dos juris daquelas exposi!;Oes intennacionais 
de Barcelona e de Londres, e ados sr-s. eng. 
Manuel Gra!;a, mestre Martins Barata e 
Godofredo Ferreira, no Congresso Filatelico 
Internacional de Baocelona. 

Mas Illao podemos deixar ,de aludir a ex
posi!;ao filatelica com que fecha este ana 
de 1960. Referimo-nos a do Funchal, presen
temente aberta ao publico, integrada ofi
cialmente nas suas maravilhosas Festas de 
Fim de Ano, e que, de futuro, se repetira 
todos os aonos. Ela e um elo de uma ininter
rupta serie -de elqlosi!;Oes filateIicas que es
tamos fomentando, e -van realizar-se em An
gola, 'M~mbique, A!;ores, Coimbra, Figuei
ra da Foz, Usboa, etc., as ,quais servirao, 
alem do mais, para unir melhor tOOos os 
distantes e diferentes territ6rios de Portu
gal, tanto como os selos unem e prendem 
os homens de boa vontade do Mundo i!lltei-
ro!» 

A. I. de Vasconcelos Carvalho 

A [0 ~ da qualldada 
SERRAS 
para madeira 

o E X ION [onstrol qoase todo 
F.RAMADA 

OVAR 
lISBOA * PORTO * AGUEDA * LUANDA 
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l<.ua Carlos Mardel, HI-Lo, Dt." - LIS, 

"oa - (P) Po, In, T. C. N. U. 60. 3. ~j. 
36~arlos da Silva Moreira - Cal~da 

de Santo Amaro, 136-3.°, Esq. - Li~ 
boa - (M) Po, In, Es, T. 60. 3. Te
aatica de Pintura Universal. 91. Cr· 

tikan. 
1p12-Capitao Inacio Monteiro Pacheco -

Rua Quirino da Fonseca, 14-1.°-Esq.
Lisboa - (P) T. C. N. U. 60. 

i675-Vil'gllio Teixeira de Carvalho - P.IIa 
Particular Joao Felix, 104 - Vila Nova 
de Gaia - eM) Po, Fr, Compreende 
Es, T. N. U. 1. 2. 3. 90. 93. 

3691-Jose Rodrigues del Real - Avenida 
Almiraonte Gago Coutinho, 63-3.°, Dt.o 
- Usboa-5 - (A) Po, Es, Fr, In, T . 
C. V. N. 60. 10. 19. 21. Tematicas. 10 

37~D. Julia da Costa Perinhas Sena
Casa de S. Joao Baptista - Rua Ale
xandre Herculano - Oeiras. 

3782-Torcato David Cardoso de Bessa -
Real- Vila Mea - Douro - Fr. T. 60. 

3805-Joaquim Celestino da Rocha Ribeir-o 
- Esta!;ao-Real - Vila Mea (Douro) 
(P) Fr, Po, T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 

3817-Guilhenne Joaquim Teixeira da Silva 
- Felgueiras - Mancelos Vila Mea
(P) Po, T. C. N. U. 60. 

3818-Guilhenne da Graca Nogueira - Rua 
Ivens, 3-3.° - Faro - (M) Po, Fr. In . 
Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. de 3. 
90. 93. 94. 

3819-Luis Filipe de Oliveira Santos - Rua 
Tenente Ferreira Durao, 67-3.°, Dt.o
Lisboa (P/M) Po. Fr. Es. It. C. V. U. 
1. 5. 7. Tematica 90. 

3820-Ernesto do Carmo Pereira Bruno
Rua Candido Reis, 3 - Pol'talegre
·(,P) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

3822-Dr. Vasco Jorge de Araujo Gomes
Avenida Capitao Homem Ribeiro, 161-
_1.0 - Viseu- (M) C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3823--AmiUtcio da Silva Assis Sampaio de 
Andrade - Rua Jose Carlos da Maia, 
2-1.° - Parede - (M) Po. In. T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 10. 13. 16. 28. 30. 90. 93. 

3825-Jose Maria Monteiro Magalhaes - Es
tacao Vila Mea - (P) Po. F!T. T. C. 
N. V. 60. 1. 2. 3. 

3826-Fernando Madeira da Fonseca - Rua 
Frei Francisco Foreiro, 5-2.° r- Lisboa 
- (P/M) Po. Fr. In. T. V. N. U. 60. 1. 
2. Tematicos Fauna e Flora. 

3827-J ulio Paulino - Rua Alexandre Her
'culano, 1-A - Santarem - (P) Po. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

3828-Ant6nio Jose Martins Aires - Pejiio 
-Castelo de Paiva - (P) Po. Fr. Es . 

T. N. U. 60. Temas desportivos e In
dustriais. 

3829-Jorge Valente da Silva - Rua Ant6nio 
Patricio, 22_3.°, Esq. - Usboa - (P) 
T. N. U. 60. 

3831-1D. Maria Ester da Cruz de Menezes 
Mourao - Rua Afonso de Albuquer
que, 1 - St.o Amaro de Oeiras (P) 60. 
1. 2. 

3832-Vasco Anjos Felix - Rua dos Soei
ros, 26-1.°, Dt.o - Lisboa - (P) Fr. 
In. T. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

3833-A'nt6nio Villa - Av. Sacadura Cabral, 
32-3.°, Dt.o - Lisboa (P) Po. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 19. 

38~J oao Manuel Rosa de Sousa - Run 
Bastos, 23-4.°, Dt.o - Lisboa - (P) 
Po. E's. It. Al. T. C. N. U. 60. 1. 2. Te
matic05 ,de Desportos. 

3835-Eng. Mario Augusto dos Santos Bela-
Rua de Oliven~, J .A.RJ. 1.0 Esq." -
Moscavide - Usboa - (P) T. N. 60. 
1. 2. 93. 94. 

3836-Femando Augusto Pessoa GuelTeiro 
- Rua Dr. Manuel d'Arriaga, 31 -
Faro - Po. Fr. Es. T. V. N. U. 60. 
1. 2. Flora. Fauna. Celebridades mun
diais e PaisageIl5 (Universais) e cos
tumes (Universais). 90. 93. 

3837-Jaime Ant6nio Baptista de Andrea · 
Ferreira - Rua Dr. Carlos Franc;a, 
41-1.°, Dt.o - TONes Vedras - (M) Po. 
Fr. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 63. 90. 39. 

3838-Luis F. C. Quintela - Rua Garcia <ia 
Orta, 53 - Lisboa-(M) Po. Fr. Es. 
In. T. V. 60. 1. 2. Barcos de 3. 90. 93. 

3839-Jose Manuel Ledesma Pedrosa - Rutl 
16, Lote 3O-2."-Esq., Pontinha-Usboa 
- Usboa 4 - (P) N. U. 1. 6. 24. N. 
1. 94. G16ria. 

3840-Luis Alberto Cunha de Moura - Rua 
Coelho da Rocha, 101-1.°, Esq. - Us
boa-3 - (P) Po. Fr. In. Es. T. N. 
60. 1. 93. 

3841-D. Maria da ConceiC;ao Costa Guima
mes - Rua da Costa, 14-2.°, Dt.° -
Lisboa-3 - (P) T. V. N. U. 60. 

3842-Joao Ant6nio da Silva Graca Martins 
Rua Dr. Cilondido Guerreiro, 42 ric -
Faro - (P) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3848-Romeu Maia ~ Sameiro - Braga -
(P) T. C. V. N. U. 60. 

3874-Rui Antunes Louren!;o Nunes - Es
trada de Algueirao, 45 - Algueirao -
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 

3875-Dr. Fernando Ant6nio Pacheco e Melo 
Franco - Rua Diogo Feronandes, 2-2.°, 
Esq. - Lisboa - (M) Po. Fr. In. T. 
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N. 60. 1. 2. Tematica de flores e fau
na. 90. 

3876--Anacleto Amado Lopes - Mira de 
Aire - (M) Po. Fr. T. C. V . N. U. 60. 
de preferencia 1. 2. 3. 

3877-Mario Marques Antunes - Travessa 
do Tarujo, Vila Elvira, 1S-r/c - Lis
boa - (P) T. C. V. N. U. 60. 3. 

3879-J oao Louren~o Ferreira - Rua Ceci
lio de Sousa, 25 r/ c - Lisboa -
2/PORTUGAL - In. Fr. Es. - (M) T. 
C. V. N. U. 60. animaux, poissons, pa
pillons, fleurs, fruits, sports, religieu
ses, peintres, monde ender, par 60. 1. 
2. 3., 64. 90. 93. 94. 80. 81. Reponse as
suree, honetete absolue. 

3880-Jose Joaquim Saraiva Cruz - Rua da 
Fonte, 40 - Figueira da Foz - (P) 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 

3881.....,Francisco de Matos - Rua Miguel 
Bombarda, 8S-r/c - Figueira da Foz
(M) Po. C. N. U. 60. 1. 2. 3 94. 

3882-Fernando Rodrigues Priva - Rua Mi-
guel Bombarda, 8S-r/c - Figueira da 
Foz - (M) Po. T. C. N. U. 60. 1. 2.3.94. 

3883-Manuel Maria Antao - Centro de Ins
tru!;ao de Condu!;ao Auto n.O 2 - Fi
gueira da Foz-(M) T. C. V. N. U. 1. 
2. Tematicos de flores, costumes e 
desporLos 93. 94. 

3884-J ose Cerveira Guimaraes - Gondomar 
- (M) Po. Fr. Es. T. N. 60. 1: 2. 10. 19. 
21. 28. Venezuela. 90. 

389,S-,Fmncisco Gomes Fernandes - Rua 
Sebastiao Saraiva Lima, 48-2.° Dt.o Lis
boa - (P) Po. Fr. In. T. N. U. 1. 2. 
Desportivos 94. Torrens. 

3896--Marcelino Henrique Roder de Lyra 
Pass os - oAv! Infante Santo, lote 
21-6.°, Esq. - Lisboa-3 (P) .Po. AI. T. 
C. N. 60. 1. 2. 4. 

3897-Daniel Jose de Jesus Soa;res de Almei
da Freire - Rua de Angola, Lote 59-3.°, 
Esq. - Amadora - (P) Po. Fr. Es. 
T. U. 60. 

3899-Rui de Campos Branco - Rua Pi
nheiro Chagas, 36 - Faro - (M) Po. 
T. N. U. 60. 1. 2. 93. 

39OO-Manuel Guerreiro Valdez Marcelo -
Rua da Cruz-Tabua!;o-(M) Po, T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 5. 90. 93. 94. 

3902-Antonio da Silva Delgado-Largo Ri
beiro Cristino, 1-r/c, Esq. - Lisboa 5 
- (P) Po. Fr. Es. T. N. U. 60. 1. 2.3.94. 

3854--Henrique Jorge Lemos de Araujo 
- Rua de Santo Andre, 85 - Braga 
(P) Po. Fr. Es. In. T. N. U. 60. 16. 
18. Jorge VI e Isabel II. 90. 92. 

3855-Maria Teresa Lemos de Araujo Re-

galo - Rua de Santo Andre, 85 - Bra
·ga - Po. Fr. In. It. Es. T. N. U. 60. 
Jorge VI e Isabel II. 90. 92. 

3856--Fernando Jose Leite Murias - Rua 
dos Chaos, 94-3.° Braga - (P) Po. Fr. 
In. T. N. U. 60. Tem~tico desportos 
90. Torrens . 

3858-Ant6nio Vitor Baptista Luis Brilha
Rua Jose Estevao, 29-2.° - Lisboa -
(P) Po . . Es. In. T. C. N. 60. 1. 94. 

3859-Artur Real Ohaves Bordado da Silva 
- Rua da Penha de Fran!;a, 256-2.°, 
Esq. - Lisboa - (M) T. C. V. N. 60. 
3. 1. 2. 90. 94. 

3860-Am'bal Lopes dos Reis - A venida Lui
sa Todi, 416-2.° - Serubal - (M) Po. 
Fr. Es . In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

3862~Luis Antonio dos Santos - Av. do 
Brasil, 154-3.°, Dt.o - Lisboa - (P) 
Po. Fr. E. T. C. U. 6. 1. 2. 94. 

3863-Ant6nio Manuel de Mendon!;a Martins 
da Cruz - Av. Duque d'Avila, 86-4.° 
Esq. - Lisboa 1 - -(P) Fr. T. C. N. 
U. 60. 1. Angola. Mo!;ambique. 94. 

3864-Nicolas Iondanis D. Alexiades - Av. 
Almimnte Reis, 114-1.°, Esq. - -Lisboa 
- (P) Fr. In. T. N. U. 60. Tematicos 
de Flora e Fauna. 90. 93. 

3866--Jose Maria Arsenio Alves - Rua Ma
rechal Carmona, 11-1.° Santarem -
(P) Po. Es. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

3867-Ant6nio Joaquim Furtado - Rua In
fante Sagres, 59 - Lagos - (P) Po. 
Fr. T. C. N. U. 60. 3. R6tulos das Cai
xas f6sfm:os. 72. 94. 

3868--Dr. Joao Mesquita da Cunha - Av! 
de Roma, 51-7.°, Esq. - Lisboa - (P) 
Po. Fr. Es. T. N. U. Navegadores. 
Maritimos e Aereos, portugueses. 93. 

3871-Carlos Alberto Martins da Costa -
Rua Almeida Garrett, 29/r/c - Setu
bal - (M) Po. Fr. 11Th. Bs. T. N. U. 60. 
3. Excepto 1. e 2. 90. 

HENR/QUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de 
todos os fiIatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
Pra9a da Alegria, 58-2.0-A 

Teletone 28176 
LISBOA 

Salos Classicos. Modarnos. Tema+icos 
COMPRA, TROCA e VBNDE 

ATELIA 

Urn ano de progresso 
Pela primeira vez em Portugal, um jor

nal dicirio, 0 grande e excelente . Dicirio de 
Lisboa», que tiio altos servi90s tem presta
do a Filatelia portuguesa, publicou, no seu 
nt/mero do tim do ano, um bala1'/(:o do ul
timo ano tilatelico, que, com a devida ve
nia, transcrevemos: 

uNo periodo dos ultimos dez anos, em 
que a filatelia portuguesa tanto se tern de
senvolvido e prestigiado, este que hoje aca
ba e sem duvida aquele em que tais des en
volvimel1to e prestigio m!l-is se patentearam 
e consolidaram. 

Acontecimento filatelico fundamental do 
ano de 1960, embora a sua proficuidade JO 
nos 'Pr6xEos anos venha a verificar-se, foi 
o funcionamento da Comissao Fila elica 
Nacional, orgao oficial dos C.T.T., e supre
mo no assunto, da presidencia efectiva do 
ilustre Correia-Mot, SIT. eng. Couto dos San
tos, e da qual fazem parte altas individua
lidades, como os srs. eng. Manuel Gra~a, 
director dos Sewi~os Industriais dos C.T.T., 
mestre Martins Barata, consultor artiJstico 
dos mesmos C.T.T., eng. Tavares Fernan
des, director da Casa da Moeda, prof.· Ar
mando de Lucena, mestre Leopoldo de Al
meida, prof. Fernando Tavares, dr. Artnr 
Gusmao, etc. As colectividades filateIicas 
portuguesas encontram - se representadas 
nessa Comissao pelo signatario, presidente 
do Clube Filatelico de Portugal. 

No capitulo exposi~6es filatelicas, abriu 
o ano com a de selos de Israel, organizada 
pelo Clube Filatelico de Portugal, na bela 
sede da Casa das Beiras, e logo se the se· 
guiu a «1." Exposi~ao Filatelica do Clube 
Arte e Sport,., 'Patrocinada por aqt:ele Clube 
Filatelico de Portugal. Principais premia
dos: Jose Augusto Costa da Silva Pinto, 
Jose Luis Vaz Benriques e Manuel Antonio 
Jer6nimo. 

Veio depois 0 enorme exito de Portugal 
na Exposi~ao Filatelica Internad onal de 
Barcelona, 0 qual -se pode resumir assim: 

de 3 Grandes Premios. 9 medalhas de DurO 
na Classe de Bonra, e 8 medalhas de Duro 
nas classes de competi!;ao, couberam a 
Portugal, respectivamente, 1, 3 e 2. Princi
pais premiados: Eduardo Cohen, Jose Gon
zalez Garcia, coronel Vitorino Godinho, A. 
J. Correa Junior, dr. Almeida Dias, Manuel 
Marques Sen a, dr. Cecilio Fernandez, dr. 
Mar!;al Correia Nunes, capitao Sidonio Paes 
e dr. A. J. de V'asconcelos Carvalho, ou seja 
ate as medalhas de pra .a, inclusive. 

Duas ex.posi!;Oes mais pequenas, mas 
de interesse: a «1." Exposi!;ao Filatcmca do 
Concelho de Ma .osinhos», e a «Exposi!;ao 
Filatelica» no Liceu de Ponta Delgada. · 

Seguiu-se-Ihes, em Lisboa, com 0 patra
cinio e a intensa colabora!;ao do Clube Fi
latelico de Portugal, como, alias, a todas 
as anteriores e seguintes, - a «1." Exposi!;ao 
FiIateIica do Sport Vsboa e Benfica». Pri
meiros premios: eng. Jose de Almeida de 
Avila, Rolando Alvaro Mendon!;a, D. Maria 
Elvira Semedo Saraiva, Miguel Pimentel 
Saraiva e capitao Francisco Lemos da Sil
veira, todos com medalhas de vermeil. 

E outro grandioso exito de Portugal 
.no estrangeiro, desta vez na «Londres 1960», 
com Eduardo Cohen como convidado espe
cial, fora do conCUI1SO, e 4 medalhas de 
Duro para os srs. coronel Vi:orino Godinho, 
Manuel Marques Sena, Jose Gonzalez Gar
cia e dr. Almeida Dias. 

Outra pequema exposi~ao. a ,do «1.0 Con
gresso Luso-Brasileiro de Educa~ao Fisica». 
no Instituto Nacional de Educa!;ao Fisica. 
Primeiros cIass:oficados: Rolando Alvaro 
Mendon~a, Ant6nio Ferreira Rodrigues e 
capitao Lemos da S:lveira. 

Ate culminarmos com a «V Exposi~ao 
Filatelica Nacional», organizada por uma 
comissao presidida pelo eminente Eduardo 
Cohen, e a qual, inaugu,rada pelo Chefe do 
Estado, esteve patente ao publico no fa
moso Palacio Galveias, ao Campo Peque
no, de 5 a 13 de Novembro, classes de com
peti~ao, e de 17 a 25, Olasse de Bonra. 
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~duardo Cohen, ao ser abra(;ado por sua 
Esposa. Aos ladas, os Srs. Eng. Espregueira 
Mendes, Dr. Vasconcelos Carvalho e Coro-

nel V itorino Godinha 

tura, eVe., quase todos acompanhados por 
suas Esposas. 

Tal retrato foi descerrado pela Senhora 
de Eduardo Cohen, ap6s 0 Sr. Dr. Vascon
celosCarvalho, nurn .rapido improviso, ter 
explicado os motivos da festa, ter agrade
cido a comparencia dos seus convidados, 
e ter tra~ado, com entusiasmo e com brilho, 
o perfil do grande filatelista e benemerito, 

Carlos A,. 

Um trecho da assistencia, vendo-se as Srs. 
Dr. Almeida Dias, Dr. Vasconcelos Carvrdho 

e Eng. Elddio de Santos 

que e semp're, acima de tudo, urn homem 
de bem, chefe de familia exemplar, alma 
nobre, gentil e bondosissima, que - acres
centou - tanto com a sua famosa colecc;ao, 
como com a sua generosidade, tern prestado 

\ altos e inestimaveis servi~os ao 'llOSSO Clube 
e a Filatelia portuguesa. 

Uma grande salva de palmas coroou as 
palavras do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho. 

Maio
r 

Forte 
RUA NORONHA TORREZAO, 133-FRENTE 

NITEROI - EST ADO DO RIO - BRASIL 

Coleccionador Tem6tic.o 
DE ESCOTEIROS (Boy - Scouts) DESEJO RECEBER DE TO DO 

o MUNDO, PRlNCIPALME~lE F. D. C. 

ENVIO EM] SS6ES COMEMORATIVAS DO BRASIL AO 
c.~ MBIO. 

RESPONDO IMEDIATAMENTE A QUALQUER OFERTA. 
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A QORES 
3824--Dr. Alberto Carlos Pailla de Olivei·ra 

-Rua de S. Jilliao 17 - Ponta Del
gada - (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. Vaticano. Israel. 10. 15. 
21. 24. 30. 90. 93. 94. 

ANGOLA 
2779-Francisco Maria Leitao Fonseca

Hotel Angola - Caixa Postal, 6819 -
Luanda - (P) Po. 60. 1. 2. 

3404-Jose Magalhaes Coelho - Caixa Pos
tal, 1300 - Nova Lisboa - (MIA) Po, 
In. Compreende Fr. Es . T. 60. 1. An
gola. C." de Mo~ambique . 10. Sarre 
depois de 1947. 90. 94. Borek. 

3872-J ose Pires de iMendon~a - Vila J oao 
de Almeida (Concelho de Chibia) -
(M) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

3901-Joaquim Penetra - Caixa Postal, 2471 
- Luanda - T. 60. 

MADEIRA 
389S-Alberto Anselmo Aguiar Gomes - Rua 

Dr. Femao de Ornelas, 26 - Funchal 
-(M) Po. Fr. In. T. C. N. U. 60; 1. 
2. 10. Ap6s a Guerra. Israel. Ghana. 
21. 28. U.P.U. Desportos. Fauna, Flo
res. Frutos. Aves. Peixes. Da 60. 1. 2. 
3. Tematicos. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
30B-Silvestre sergio Alves - Direcc;ao dOl! 

Servi~os de Administra~ao Civil
Louren~o Marques. - (A) Po. Fr. In. 
T. N. U. 60. 1. 15. temas universais, 
mot. ~eligiosos, C.F., C.T.T., bandeiras, 

ANONCIOS 

~i811~ito_ 
Pago bem. Portugal I Vendo antigos e mo 
e Ultramar. Colect;iles, demos. Bons descon-
pac(ltes, stocks e ao t08. Llsta pre t; 0 B 
qu1l0. GRit.. T I 8 

Ferreira c1a Sllva - Pra~a do Municipio, 

32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefone,q 366496 e 845759 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Compram-se os n ."s I, 2, 3 e 4. Ofertas com 
pr~o, a Secretaria do Clube, ao n." 27. 

flora, animais, quedas de agua, bar
ragens e pontes. 90. 93. 94. 

BRASIL 
2647-Silvio Martins Reis - Rua Conde de 

Aranama, 124 - Macae - Estado do 
Rio - (M) Po, T. C. V. N. U. 60. 1. 
2. 90. 93. 

3617-AIcides Figueiredo Santiago - CaLxa 
Postal 642 - Rua S. Vicente, 13-68 -
Vila Bela - Bauru - Estado de Sao 
Paulo. 

3846-Suboficial Washington P. Maffra -
Caixa Postal 2268 - Curitiba - Pa
rana - Brasil - (M) Po. In. Es. -
T. 60. U. 3. 63. 80. 81. Tematicos Na
vios, Avioes, Mapas. Base 61 ou 90. 
Respondo sempre. 

3873-Ant6nio Pimenta Machado - Avenida 
PerimetraI, 4698 - Pmia de ' Boa Via
gem - Recife - Pernambuco - Po. 
Fr. Es. T. N. U·. 60. 1. 2. 10. Ocidental 
e Oriental. 15. 19. Pol6nia. Tematica de 
brasOes e escudos. 90. 

387S-Armando J atoM Barretto - Rua 2 de 
de Dezembro, 137 - Apt. 506, Catete 
-Rio de Janeiro - Po. Es. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 3. 72. Papel Mae
da. 9O. 

3885-Paulo Neiva Brazil - Pra~ Ant6nio 
Prado, 33-5." Aodar - Sao Paillo -
(P) Po. Bs. Fr. In. T. N. 60 3. 90. 

3887-Claudio CeSa<I' Pinto Soares - Rua 
Leite Ribeiro, 24 - Meier - Rio de 
Jaoneiro - T. N. U. 60. 3. F.D.C. 

3890-Joao Machado - Rua Mario Piragibe, 
52 - Rio de Janeiro - T. N. 60. 

ECONOMICOS 
Grandes e pequenas quantidades de 

selos de Portugal ou Ultramar Portu
gul!s, troco por selos para. a. sua colec
C;/io, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rua de Madelene, 80-3.· _. LlSBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou compro, pagando bern. Resposta a seore
taria do Clube, ao n." 22. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6oio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobresoritos de 1." 
Dia; Maximos e Inteiros. Prec;ario a pedido. 
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Troco selos usados, com todos os Paises. 
Emvie 1()()'200, e recebeni igual quantidade, 
dou Espanha, Franc;a e Belgica. Joaquin 
Alvarez Carrasco. Scijas, Tuy, Pontevedra, 
Espanha. 

Pour 300 grand format votre choix 1 a 
10 du meme type, je donne 150 grand for
mat Belgique 1 a 10 du meme type. Delneu
ville 62, Rue cesar Franck - Liege - Bel
gique. 

I Desire exchange stamps of all world 
countries, I give Portugal, Angola and all 
Portuguese overseas countries-Jose P. N. 
Aguiar-C. P. n.· 2685C-Luanda-Angola. 

Deseo intercambio de sellos con coleccio
nistas portugueses. Jose Gutierrez - M6-
dico - La Cumbre (Caceres) - Espana. 

iDesejo series novas completas, despor
tos, escotismo, flora e fauna de todos os 
paises, especialmente Portugal e UJ,tramar. 
Base: cattilogo Yvert, ou -segundo acor
do. - Zbignis Albrecht - Reja 23 m. 8-
Szczecin 5 - Pol6nia. 

Dr. Fernando Jimenez - Airzobispo Lago, 
12, tercero - La Coruiia - Espanha. Base 
Yvert, cambia usado y nuevo : Espana, pro
vinci as africanas espanholas y Venezuela 
por Portugal y Ultramar. 

Filatelicos de todo el mundo, deseo sel
los, series complet!\S, lIlovedades de to do el 
mundo, por sell os sue!tos, series comple
tas y nuevas de Espana y sus colonias. Re
puesta imediata, a vuelta de correo. Serie
dad absoluta. Espero envios. - Jesus Pi
zarro - Apartado, 22 - Bejar - (Sala
manca) - Espanha. 

·Francisco Gras - Banco Central- Bar
celona. Deseja trocar selos de Espanha e 
Col6nias, novos e usados, por selos de Por
tugal de 1960 e 1961, somente cornemorati
vos. Aceita tambem tematicos de Portugal 
e Ultramar. 

Procuro correspondentes para troca de 
selos partugueses e desportivos de todo 0 
mundo. Estou interessado na aquisic;ao de 
boletins do C.F.P. ate ao n.· 62. Escrevam 
via aerea respondo sempre. Ant6nio Luis 
Carneiro - Caixa Postal, 24 - Novo Redon
do (ANGOLA). 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: T.roco ou compro, pagan do bern. Res
posta a secretaria do Clube, ao n." 22. 

Send me complete mint sets Animals, 
Flowers, Birds, Fish!;, of all world. I accept 
correspondents of Poland, Israel, Ghana, 
Switzerland and !France. I will send Por
tugal and Overseas. MANUEL LUIS SAN
TANA - Rua Dr. Oliveira Salazar - ALVOR 
-Portugal. 

Thorkil Svindt - Negociante de Selos
Gl. Kongevej 39 - Copenhague - Dina
marca. Troca selos 1()()'10.000 em cada carta. 

First Day Covers and Maximums sup
plied. PERES DA COSTA - Largo da Ca
ma,ra - Mapuca - Bavdez - India Porta
guesa. - Procura correspO'll.dentes no Ultra
mar. 

FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Ru'l 
Nascimento Silva, 257 - Ipanema - Riu 
de Janeiro-Brasil - Permuta e compra. 
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises 
Sui Americanos. Prefere selos usados. Base 
Yvert. 

Vendo ou troco por selos comemorati
vos a combinar, cat. Yvert 1960-2.c vol. 
(Europa), em born estado. Virgilio Portela 
-R. Imfanta D. Beatriz, S-r/c-Dt.'-Almada 
-Portugal. 

Selos com erros, novos, pe Portugal e 
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
a Secretaria, ao n." 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange1-
ros a $03 cada tranco. Jo~ Pinto Duarte 
- Rua de Mo!Oamblque, 56-3."-Esq.-Lls
boa - Telefone 842083. 

C'ambio sellos de correo can todo el 
mundo, en especial con Portugal y Ultra
-mar, Francia, Estados Unidos e Argentina. 
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia 22 
- Lorca (Murcia) - Espanha. 

Rubens Souza Gomes - Rua Lamartine, 
312, Carat~nga - M. G. - Brasil. - Desejo 
trocar selos comemorativos com estudan
tes, moc;as e rapazes de qualquer pais. Em 
troca dou comemorativos do Brasil. Res
posta garantida. 

[ AN 0 X V N.·· 116/ 117 FEVEREIRO/ MARCO 1961 ] ~ ______________________________ ~ __________________________ -J 

o ((Clube filatelico de Portugal» 
pre?tou merecida homenagem a 

Eduardo Cohen 
eminenle {ilate/is/a e-grande benemerito 

Como, apressaidamente, ja registamos no 
pen Ultimo numero deste Boletim, 0 nosso 
Clube prestou merecidissima homenagem 
ao seu ilustre cons6cio Sr. Eduardo Cohen, 
eminente filatelista e grande benernerito, 
illaugurando 0 seu retrato na sala princi-

..... pal da colectividade. 
o acto teve lugar durante uma festa 

o Presidente do nosso Clube, num intervalo da 
refeir;:Qo, ao trar;:ar 0 elogio de Eduardo Cohen 

oferecida pelo nosso Presidente, que reu
niu meia centena de convidados, entre os 
quais todos os dirigentes da Federac;ao 
Portuguesa de Filatelia e do Clube Filate
lico de Portugal, amigos pessoais do home
nageado, como os srs. Eng. Espregueira 
Mendes, Director Geral da C.P., e Dr. Silva 
Passos, secretario do Instituto de Alta CuI-

o retrato de Eduardo Cohen, no momento 
de ser descerrado par sua Esposa 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUG UESA DE FILATEU", (F. P. F.I 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3."-Dt.· - LlSBOA - Talef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Terc;as e Serlas-feiras. d"s 21 lis 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 hora. 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO: 

Vontinelnte (excepto Lisboa) Iiha8 e Pro"fncias Ultrama.rinas 

Efe~tivos ....... .. .... 60$00, por ano l ou equivalenlc em moeda local 
Jumores .......... .... . 30$00, por ano ( 

Brasil ... ..... ... ... ...... .. .......... .... Cr. $30, por ana 

LlSBOA - Efectivos ........ . 10$00, por mes; Juniores .. ..... .. 2$50, por IDeS 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR C HEQUE. V"'l E. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AqENTES DO CLU6E FIL4TELICO' DE PORTUqAl 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
C. P. 43-Macau. - Domingos Fernandes - Secretary 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourem;:o Catholic Book Crusad - 7 Havilleck 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, Road. 

28-30. U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte 

Real. 
14 th Avenue - Sacramento 20-
C.lhfornia. 

(~----------------------------------------------------------~, 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.derec;o telegr6fico: LUSITANA Telefone n." 10 - VA LEN <;,' 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RDA DAS ANTAS- VALENQA 

(PORTUGAL) 

Espeeializada em cal~ado vu1canizado, e todos os artigos de 
borracha em gerai 

~~--------------------------------______________________ ~ __ __J/ ~ 

fr------------------------------------------------------------~) 

h1p6lltO 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO-PRENSAS «MARMONIER. 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CAS A HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TElEF. 3 E 53 PORTUqAl 

~~------------------------------------------------- I 
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~,..,.~~ PAGAMOS BONS PRE<';OS 
POR 

S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somos a maior casa filaUlica da America, estamos cons

tantemente a comprar grandes quantidadas de selos d. todas as 
partes do mundo. Actualmanta. astamos particularmente intaressados 
em comprar: 

• SILOS EM dK11S I De valor bai~o e mMio. Completas ou 
Incompletas, novas ou tlsadas. 

• SELOS ISOL4DOS I Varledadel! baratas e atracUvas. 
• PACOTES I Feltos culdadosamente. com selos perteltos. 

• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE _STOCkS. de todos os g6neros. 
• MISTURA (AO QUILOj sobre papel. 
• PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tamb~m desejamos romprar quanUJades 

mals pequenas de gelo& em s6rles, de preco m~dlo e mhls elevado. 

Que;ra mandar-nos a sua /is fa de oferlas. que merecera a nossa pron
fa e cu;dadosa afen~ao. 

--ciit" TIS, APE DID 0 I AnD s. a n 0 y a I 1st a dec 0 m p r a S I 

.Os melhores precos por selos dOB ICRtados Unldos e Canadll.. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO 

H. E. HARRIS & C. o 

BOSTON 17, Mess. U.S.A. Telegramas: HARRISeO BOSTON 

.'..., 
Ti'iel':~2 7:418: 3 49'9'6. 

r 
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OS OITO BELOS CARIMBOS DO ULTRAMAR, COMEMORATIVOS 
DO . VI DIA DO SELO. 

( ANO xv 
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