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~"'I~~' PAGAMOS BONS PRE<';OS
POR
SI:RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somas a maior casa filet61ica da America, .stamos constantem.nte a comprar grandes quantidad.s de selos d. tod.s as
partes do mundo. Actualmentll, estamos particulermllnte int.-lIssedos
em comprar:
•

•
•
•

SILOS EM dillS I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompleta". novlls ou \lsadas.
• SILOS ISOLA~OS I Varledades baratas e atractlvas.
• PACOnS I Ll'ettos culdadosamente, com selns perfeltos.
GRAM DES QUAMTIDADES E RESTOS DE .STOCkS. de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PAIA a MOSSO MEGOCIO DE RITALHO, tamb,sm de"ejamos romprar quanUJade
mals pequenas de 8e10& em series, de pre~o ml'dlo e mlols elevado.

Oueira mandar-nos a sua lis'a de oferias. que mer.cera a noss. pron'a e cuidadosa a'e",;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nos •• noy. I I . t . de compr •••
• Os melhores preeos por selos dos FJ"tados Unldos e Canadli.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR
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H. E. HARRIS & C.o

BOSTON 17, Mass. U.S.A.
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A MERICA NO
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Telegramas: HARRISeO BOSTON
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D SENHOR ALMIItANTE AMeRICO TOMAS. ILUSTRE PRESIDENTE DA REPuBLICA,
AD INAUGURAR A V EXPOSI<;AO FILAT£LlCA NACIONAL

(
l

R

-

E

v

I

NO~'.

N.n·119 / 115

ANOS XIV E XV

s

l'

A

1\1

E

1960jJAN. 1961

N

s

A

1
J

,

r

BolEtlm bo ClUBE rllatellco bE pORtuejal

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Redec .. ao e Administre .. ao: Av. Almirente Reis, 70·3.'·Dt.' - LlSBOA - Telef. 54936
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Revista mensa! enviada a todos os s6cios d1l Clube Filatelleo de Portugal
DISPENSADA DE CENSURA

RUA DAS ANTAS- VALENQA
(PORTUGAL)

J

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em calc;ado vulcanizado , e todos os artigos de
borracha ern geral

FILIADO NA FEDERA<;AO PO RTU GUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70· 3.' -Ot.' - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPONDt;NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Tllr ..es a Saxhs-feires, des 21 As 24 horu, II S.&bedos, des 16 as 20 hores

,,

hlp6LltO
----

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Oontlnente (excepto LiBboa) Ilhas e Provlneiaa Ultramarinaa
Efe~tivos .. .... ... ... . 60$00, por ano l ou equivalente em moeda local
JUniores ...... ... .. .. .. 30$00, por ano (
Ul'8I>il . ....... . .. ......... .. ... .. ... .. .. .... . Cr. $30, por ano
LIS BOA - Efectivos .... .... . 10$00, por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CH EQUE, VA LE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQA.O - PRENSAS «MARMONIERlt
PRENSAS HIDRAULICAS. ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLU6E FILO\TELICO DE PORTUQAL
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades ,
28-30.
S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte
Real.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havilleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20California.

CASA HIP6LITO, L.DA
TORRES VEDRA.5
\~

____

~~

TELEF. 3
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__________________________________________________-J)
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Deseo intercambio de sellas can coleccionistas portugueses. Jose Gutierrez - Medico - La Cwnbre (Caceres) - Espana.
Procuro correspondentes para troca de
selos portugueses e desportivos de todo 0
mundo. Estou interessado na aquisic;ao de
boletins do C.F.P. ate ao n.O 62. Escrevam
via aerea respondo sempre. Ant6nio Luis
CaI1neiro - Caixa Postal, 24 - Novo Redondo (ANGOLA).
Franc;a, Ghana, Desportos, Guine, Nac;5es
Unidas, &AU, atendo listas de faltas, aos
melhores prec;os. S£RGIO SIMOES - Caldas da Rainha.
Troco selos usados, com todos os Paises.
Envie 100-200, e recebera igual quantidade,
dou .E spanha, Franc;a e Belgica. Joaquim
Alvarez Carrasco. Seijas, Tuy, Pontevedra,
Espanha.

Y
VERT 1961, 3 volwnes 290$00,
com 10% aos s6cios deste Clube.
A Casa que melhor paga selos, .e
que mais barato vende
CASA DAS CANETAS, desde 1900
98, R. do Arsenal, LISBOA
·P our 300 grand .format votre choix 1 a
10 du merne t1'Pe, je donne 150 grand format Belgique 1 a 10 du meme type. Delneuville 62, Rue Cesar Franck - Liege - Belgique.

SAC4VEM
FAIANCAS DE QUALIDADE
AZULEJO S - MOSAICOS
LOICA SANITARIA

USBBl - POITD - tOIMBRI "- fUKtHIL - LOAm
Dr. Fernando Jimenez - Mzobispo Lago,
12, tercero - La Coruiia - ,E spanha. Base
Yvert, cambia usado y nuevo: Espana, provincias africanas espanholas y Venezuela
por Portugal y Ultramar.

MUM .IL-MUHDO

C.'9.d.
do
T.',. 24072

flL4ThiCO

S.,. 4

C.rmo 25 r'o, E.q.
USIOA
(PDrlug."
Compra e Vende-aoa melhorea precoa
-Selos de Portugal, Ultramar e Eatrangelro-e Material F1lat611co

Filatelicos de todo el mundo, deseo sel·
los, series completas, 1I10vedades de todo el
mundo, par sellos sueltos, series comple·
tas y nuevas de Espana y sus colonias. Repuesta imediata, a vuelta de correos. Seriedad absoluta. oEspero envios. - Jesus Pizarro - Apartado, 22 - Bejar - (Salamanca) - ,E spanha.

Coleccionador de selos desportivos deseja manter contacto com
colegas de todo 0 mundo.
OAIXA POSTAL, 5398. - SAO
PAULO - BRASIL.

J osc:! Dias Martillls - Funcionario da Em·
baixada de Portugal ~ Rabat - Marrocos.
Deseja trocar selos de Portugal par selos
de Marrocos.
Filatelistas! Deseo Portugal. Doy Espana,
Francia y sus Col6nias e Italia. A. CINTAS
- Sierpes, 15 - Sevilla (Espaiia).
COMPRO OU TROCO - Selos dos Indigenas da Guine, 1$15, 2$00 e 3$50. Fauna de
Angola, 4$00. Indigenas :de Aingola, 1$50. Flores de Timor, 3 e 10 avos. Correspondencia
a Carlos Pereira - Rua da Queimada de
Cima, 13 - FUillchal - Madeira.

N.D' 113/115

NOVEMBRO 1960/JANEIRO 1961

Foi e)(fraordinariamenfe nofavel a
,,----------------------------------------.~~~~~--

V ExposiOio Filatelica Nacional
Constituiu wn verdadeiro exito, e decorreu com brilhantismo digno de registo, a
comparticipac;ao dada pela F'Ilatelia Portuguesa as Comemorac;;5es Henriquinas .
.E exi to em todos os sectores: - quer a
organizac;ao, com pequenas falhas, que
adiante apontaremos, quer 0 elevado numero e alta qualidade dos expositores, quer,
ainda, a concorrencia de wn publico entu·
siastico que nao deixou de ir, uma e muitas
vezes, visitar a V Exposic;ao F'IlateIica, merce de uma propaganda metodicamente organizada, extraoI1dina.riamente larga e profunda, eficiente, e bern conduzida.
Sob o alto patrocfnio de Sua Excelbncia
a Senhor Presic;lente da Republica, com wna
Comissao de Honra composta por Suas

Peto

Dr. Ant6nlo d' Almeida Figueiredo

Excelencias 0 Ministro das Comunicac;Oes,
o Ministro do Ultramar, 0 Ministro cia Uucac;ao Nacional, e pelos Ex.mos Senhores
Secretario Nacional da Informac;ao, Presi·
dente da Comissao Executiva das Comem.orac;iies Henriquinas, Presidente da CAmara
Municipal de Lisboa, Correio Mor dos C. T_
T., Director da Casa da Maeda e Director
dos C.T.T. do Ultramar, a Comissao Execu·
tiva, composta pelos Senhores Eduardo
Cohen, Dr. A. J. de Vasconcelos Ca~o.
Eng. Ant6nio Eladio de ~antos, Prof. Dr.

Selos de Portugal e Ultrarnar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematieos. Sobreseritos de 1.0
dia. Todo 0 material filateUeo

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE. 55
Tertf. 834108

CATALOGO YVERT 1960, impeca.vel, vende-se. Ofertas a este Clube, ao 111.0 1509.
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Ll8BOA.

(PORTUGAL)

o Sr. Eng. Couto dos Santos, Correia Mor
dos C.T.T., e cumprimentado, ii entrada,
pelo Sr. Eduardo Cohen

o

Chefe do Estado, ao chegar, e cumprimentado pelos Srs. Ed:uLudo Cohen e Dr.
Vascance10s Carvalho. Ao Uulo, sorridente,
o Sr. Ministro do Ultramar

2
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as Srs.

Ministros do Ultramar e das Comunica{:oes, com os Srs. Secretcirio Nacional
da Inforl1]a{:iio, Presidente .da. Camara Municipal de Lisboa e Dr. Vasconcelos Carvalho

Carlos Trincao, Comandante Fernando Barros, Dr. Jorge <Ie Melo Vieira e Manuel Marques Sen a, realizou uma obra digna de louvor, para 0 que coThtou, des de inicio, com 0
decidido apoio do Governo, dos C.T.T ., da
Comissao Filatelica Nacional, da presidencia
do Senhor Eng. Coeto dos Santos, e, mais
tarde, com entusiastica colabora!;ao do S_nhor Brigadeiro Fran!;a Borges, ilustre Presidente da Camara Municipal de Lisboa.
. Todavia, e sem que, de modo algum,
se preterucia estabelecer canfrontos. au ferir
susceptibilidades, urn nome ha que fixar e
destacar.
Porque, pelo seu dinamismo, pela seu
esfof!<o infatigavel, pelo desbaratar generoso de energias, pelo seu completissimo
espirito <Ie organiza!;ao, -pe\o seu cuidado
em estudar a rondo os mais pequenos por-

menores, - Vasconcelos Carvalho bern merece que aqui 0 mencionemos em separado.
Acompanhamo-lo muitas vezes, vimos a
quantidade de trabalho produzido, sabemos
que tudo, au quase tudo, the passou pelas
maos, <lesde convites a selos, desde ementas a medalhas, catalogos a cartazes, artigos a palestras, e ' publici dade, entidades
ofieiais, banque.es, ilumina!;ao, pessoal, puHeias, bombeiros, etc., etc.
Sem Vasconcelos Carvalho, a exposi!;ao
fazia-se, e certo. Mas nao se fazia melhor,
e nem sequer se teria feito tao bern.
a que e igualmente certo.
Porem, ao cabo e ao resto, tern jus a
urn «bern hajam», sincero e reconhecido
de todos n6s, filatelistas interessados em
ver progredir a Filatelia Naeiona!. - todos
aqueles que, quer patrocinando, quer realizand'o, quer dando 0 seu apoio, ou a sua
coaaboI'a!<ao, permitiram que se levasse a

Sr. Almirante Americo Tomaz, ao descer
a escada, 'conversa com 0 Sr. Dr. VaSCDncelos Carvalho

~1811J.i(O_a
Pago bern. Portugal
e Ultrllmar. Coiec!;Oes,
pncotes, stocks e ao
quHo.

I

Vendo antigo! e modemos. Bons descontOil. Llsta
pre!;o B
GRit.. TIS

Ferreira da snva - Prac;a do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefone.~ 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. SOcio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses,
espeeialmente India; Sobrescritos de 1..
Dia; Maximos e I·nteiros. Pre!;ario a pedido.

Grandes e pequenas quantidades de
3eios de Portugal ou Ultrarnar Portu_gues. troco por selos para a sua coiecGao. med iante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
R.'II da MadalenA . BO·3.· - LlSBOA

ECONOMICOS
Thorkil Svindt - Negociante de Selos GI. Kongev~ 39 - Copenhague - Dinamarca. Troca selos 100-10.000 em cada carta.
First Day Covers and Maximums supplied. PERES DA COSTA - Largo da Camara - Mapuca - Bardez - India Portuguesa. - Procura cOITelSIPO'Ildentes no Ultra·
mar.
FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Ru ~
Nascimemto Silva, 257 - Ipanema - Ri.de Janeiro-Brasil - Permuta e compra.
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises
SuI Americanos. Prefere selos usados. Base
Yvert.
Desejo series novas completas, desportos, escotismo, flora e fauna de todos os
paises, especialmente Portugal e Ultramar.
Base: cataIogo Yvert, ou segundo acordo. - Zbignis Albrecht - Reja 23 m . 8Szczecion 5 - Pol6nia.
Compram-se os Boletins do C. F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta

com pre!;o
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Traco,
ou compro, pagan do bern. Resposta 11 secretaria do Clube, ao n.· 22.
Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-se os n.·s 1, 2, 3 e 4. Ofertas com
pre!;o, 11 Secretaria do Clube, ao n .· 27.
A saida, 0 Chefe do Estado, entre os Srs.
Edt.tardo Cohen e Dr. Vasconcelos Carvalho

CARTAS ANTI GAS, COM OU SEM SELOS: T,roeo ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Clube, ao n .· 22.

A SOLENE lNAUGURAQA:O

ALBUNS SAFE
Refugiados .............................
74$50
Ghana .... ................ ...... ..........
47$50
RAU ........ .... ...........................
-74$50
Europa ........ .. .... .......<.... ........
42$50
Na!;oes Unidas ......................
56$00
Nao necessitam de charneiras ou tiras. Reprodw;aode todos os selos incluidos. SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - CaJdas da
Ramha .

Inaugurou-se a Exposi~ao pelas 17 horas
de 5 de Novembro, quando chegou Sua Excelencia 0 Sr . Almirante Americo Thomaz,
ilustre PresIdente ·da Republica, recebido
pelos Srs. Eng. Carlos Ribeiro, Ministro
das Comunica!;Oes, Almirante Vasco Lopes
Alves, Ministro do Ultramar, brigadeiro Ant6nio Vitorino Fran!;a Borges, presidente da

Send me complete mint sets Animals,
Flowers, Birds, Fishs, of all world. I accept
correspondents of Poland, Israel, Ghana,
Switzerlcind and France. I wuil send Portugal and Overseas. MANUEL LUIS SANTANA - Rua Dr. Oliveira Salazar - ALVOR
-Portugal.

efeito 0 maior acontecimento tilatelico dos
Ultimos anos, a V EXPOSICAO FlLATeLICA NACIONAL, que, de 5 a 13 e de 17 a
20 de Novembro de 1960, esteve pa:ente ao
publico, no beHssimo Palacio Galveias, obsequiosamente cedido pela Camara Municipal
de Lisboa.

a

Lt\NONCIOS

a Secretaria

do Clube. ao n .· 25.

Selos com eITOS, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas
11 Secretaria, ao n! 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com descanto de 50%+20%, e estrange1ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Moc;arnblque, 56-S. o-Esq.-Llsboa - Tele:fone 842083.
C'ambio sellos de COITeo con todo el
mundo, en especial con Portugal y UItramar, Francia, Estados Unidos e Argentina.
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia 22
- Lorca (Murcia) - Espanba.
DESPORTOS - Tenho em distribui!;ao
urn pre~a.rio de series de tema desportivo,
a pre!;os muito convidativos. Pe!;a-o, se estiver interessado. A maioria das series e vendida ij menos de 4$00 0 franco. SeRGIO
SIMOES - Caldas da Rainha.
SOBRESCRITOS COM CARIMBOS COMBMORATIVOS - Edi!;Oes CTT, CFP e outros . Em distribui!;ao listas de pre!;os. Optima oclllSiao para in-ioiar ou romplet<>r uma
colec!;ao. SERGIO SIMOES - Caldas da
Rainha.
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l€(jlslacao
MINISTERIO DAS
OOMUNICAQOES
ADMINISTRACAO GERAL DOS CORREIOS
TELI1GRAFOS E TELEFONES
.
PORTARIA N." 18.062
14 de Novembro de 1960
Detennina que seja emitida e posta em
circu.la~ao. cumulativamente com os que estao em vigor, uma emissao extraordinaria
de 'selos postais comernorativa da V Exposi~ao Filatelica Nacional (Lisboa-60), com
as dim6nsoes de 34,5x23,5 mm., denteado
13'12. nas taxas. cores e quantidades seguintes :
l$OO-fundo verde-en·i1ha. desenho azul-escuro, letras e
tax as a negro ..... ...... ...... . 7.509.0:10
3$30-fundo azul-claro. desenho
azul-escuro. e .Jetras e taxa
a negro ........ ... ... ...... ..... ..
500.0;]0
PORTARIA N." 18117
12 de Dezembro de 1960
Manda lan~ar ern circu1a~ao, cumulativamente com as que estao em vigor. uma
emissao extraordinAria de selos postais comemorativos do cinquentemirio do regime,
com as dimensOes de 34,5 X 23,5 mm .• denteado 13'12. na taxa. cores e quantidade seguintes:
l$OO-bandeira nacional. verde
e vermelho, sobre fundo
alaranjado. Legendas a
preto .. .... ................. ....... 10.000.000

MINISTERIO DO ULTRAMAR
SERVICOS DE VALORES POSTAIS
PORTARIA N." 18.016
M~ emitir e POI' em circula~ao, no
Estado da India 3.000.000 :de tbilhetes-postais
simples, da taxa · de $50. impressos a sepia
em cartolina branca. das dimen'SOes de
15xl0.5 em .• too do ao lade esquerdo 0 brasao daqueIe Estado, e no direito 0 selo com
a efigie de Afonso de Albuquerque.
PORTARIA N." .8.017
21 de Outubro de 1960
Manda emitir e pCir em circul~ao. n.as
provincias de Cabo Verde, Guine, S. Tome
e PI'i!ncipe. Angola e M~atnbique, selos de
franquia postal comemorativos do 10.n aniversArio da Comissao de Coopera~ao Tecnica na Africa ao SuI do Saara (C.C.T.A.)
tendo como assuntos relacionados com a
instru~ao. assistencia medica itinerante e
religiosa. agricuJtura (distribui~ao de sementes) e instru~ao tecnica. nas dimoosoes
d ... 25x35 mm .• das taxas. cores e nas quantidades que vao designadas :

CABO VERDE:
2$SO-amarelo-forte. amarelo-fraco, sena. vennelho, verde-salsa, purpura e preto ...
GUINI1 :
2$50-amarelo - perola, amarelo-ocre - forte. amarelo - ocre-fraco. verde-sal,sa, magenta e preto ...... .. ...... ... ...... .
S. TOMI1 E PRtNCIPE
1$5O-cinzento-claro, preto, azul-orioote, azul - acinzentado.
amarelo-ocre e cinzento-escuro ......... .... .... . ....... ....... ..
ANGOLA:
2$50-amarelo-ocre, sena, verde-amarelo-fraco, verde-amarelerforte, purpura e preto
MOCAMBIQUE:
3$OO-amarelo - ocre, rosa - velho,
azul-oriente. magenta, preto e violeta-fraco ...... ......

200.0:0

200.000

200-.000

4OO.OCO

Camara Municipal de Lisboa, Dr. Cesar Mer
reira Baptista, Secretario Nacional de Infonna~iio, Eng. Couto dos Santos, Correio
Mor dos C.T.T .• Eng. Tavares Fernandes.
director .d a Casa da Maeda. Eng. Manuel
Gra~a, director dos Servi~os Industriais dos
C.T.T .• Luis Candido Taveira, director dos
C.T.T. do Ultramar, mestre Martins Barata.
Consultor AP1:istico Idos C.T.T., Godofredo
Ferreira, funcionArio superior dos C.T.T.,
dr. Joaquim Silva Pinto. chefe de Reparti~ao da Camara Municipal de Lisboa. e
imimeras outras entidades oficiais, filate1istas, comerciantes de selos, e :c., etc., que
entretanto tinham side recebidos pelos srs.
Eduardo Cohen . dr. Vasconcelos Carvalho,
prof. doutor Carlos Tri'ncao, Manuel Marques Sena, dr. Jorge de Melo Vieira e
eng. Eladio de Santos. da Comissao Executiva, Henrique Mantero, comissario nacional. e demaisdirigentes da Federa~ao Por-

tuguesa de Filatelia e do Clube Filatelico
de Portugal .
Subida a escadaria, por entre alas compactas de pUblico, que muito dificu1tavam
o aces so, foi 0 venerando Chefe do Estado
saudado pelo presidente da Comissao Executiva. sr. E duardo Cohen, que terminou
por entregar ao sr. Almirante Americo To.
maz a medalha de DurO da Exposi~ao.
o sr. dr. Vasconcelos .C arvalho entregou
tambem a medalha de prata da E~osi~ao
aos senhores Ministros das Comunica~oes
e do Ultramar.
Seguidamente, acompanhado primeiro
pelo sr. Eduardo Cohen, e na segunda parte
pelo sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 0 Chefe
d o Estado percorreu demoradamente toda
a E~posi~ao, detenderse diante das participa~oes mais valiosas ou mais interessantes. e rerirando-se com 0 mesmo cerimonial,
depois de saudar os membros da Comissao

500.000

PORTARIA N." 18.091
29 de Novembro de 1960
Manda emitir e por em circu1a~ao. na provincia de Macau, 2.000.000 de selos postais.
destinados ao correio aereo. tendo como
motive vistas desta cidade, com as dimensOes de 25.2x35 mm., das taxas e cores seguintes, e nas quantidades que vao tamb6m
designadas :
50 avos - ·Baia da Praia Grande
- verde, azul, p.reto. vier
leta, encarnado. amarelo,
sepia-daro. cinzento e \'erde-azul. ... ....... ... .......... .. ... . 500.000
76 avos - Ennida da Penhaverde. encarnado. azul.
amarelo, rosa-velho, cinzento, amarelerpalha. p.reto e
azul cJaro ......... ........... ..... 500.000
3 Patacas-Vista parcial - azul-claro, dnzento. vennelho.
amarelo, preto, azul-turquesa, verde. amarelo.torrado
e vennelho.vegetal ......... .. . 4OO.OCO
5 Patacas-Bairro de Mong Ha
-lilas, azuJ-turquesa, preto. verde, amarelo, vennelho. verde-escuro, cinzen·to
e castanho .... .. .... .............. 300.000
10 Patacas - Baia ·da Praia GraIlr
de .v ista da Penha - vermelho, preto, azul-turquesa, verde. amarelo. cinzento, violeta, amarelo-palha e
verde-esmeralda .... .... .... .... 300.000

3

AOS NOSSOS
COlABORADORES
POl' motive do esfor~o, muito acima das
1Il0ssas possibilidades, que quisemos dar ao
anterior nllmero deste .Boletim, comemorativo da V Exposi~ao Filatelica Nacional,
donde 0 grande atraso deste nllmero, e
pela lIlecessidade de dedicarmos este a reportagem daquela. ficam de .fora inumeros
artigos e sec~6es, do que pedimos muita
descu1pa aos nossos distintos colaboradores .
Muito b reve, este Boletim entrani na costumada regularidade.
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COMBUSTI"VEIS
LUBRIFICANTES
GAle/VlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTivEIS
LOUREN~O

S.A.R.L.

LADIS,LAU WEINREB
A «Agenda de Publicidade Artistica, Ld.-»
pode niio ser canhecida das nossos leitores,
mas decerta niia haverti um unieo que nunea tenha ouvido talar da «APA», palavra que
resume aquela, e e a designac:iio da maior
organizac:iio publicittiria partuguesa, dirigida pela nosso prezculo CD!ligo Fernando
Leitiio, a quem, alem de outras qualidades,
nem sequer talta a de tilatelista, e a de colaboradar valiosissimo do nosso Clube, pois
que, albn de outro anterior, permUiu agora
que os SetlS servic:os artisticos desenhassem
as dois nottiveis sobrescritos de 1.' dia du
serle eomemorativa da V Exposic:iio Filatelica Nacional: 0 do nosso Clube, e 0 da
respeetiva Comissiio Executiva.
Por eles, aqui deixamos parabens e agradecimentos a Fernando Letiiio e d "APA».

MARQUES

SELOS-ALBUNS

MANUEL GOUVEIA

o nosso «Clube Filatelico de Ponugal
vive muito da amizade e da dedicac;ao de
algtJil1s dos seus cons6cios, e, entre eles, ha
que destacar Manuel Gouveia, comerciante
de selos na America do Norte, que, alem do
mais, todos os anos nos oferece 0 cat{uogo
Scott.
Agradecendo-lhe 0 exemplar deste ano,
por este modo the (;mviamos um abrac;o
apertado e muito amigo.

CAT ALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR, 1961

,. BIBLIOTECA DE INICIAQAO FILATELICA,
4 VOLUMES PUBLICADOS, EM BREVE APARECE
o 5.° Volume.
,. ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO,
EM 3 QUALIDADES, PAPEL. CAR'.DOLINA
E DE LUXO COM DOBRADIQAS.
,. SERIES OOMPLETAS DE PORTUGAL, ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO.
,. PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQAO «0 FILATELISTA»
E AS MINHAS LIST AS DE PREgOS.

Eladio de Santos
Rua BlmUlIrdo Lima, 27 - LIS BOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922
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EMBlJEMA DO CLUBE

D .Clube Filatelico de Portugal» tem agora d vel1lda a seu emblema, bela e muito
bem eonteccionado, pelo que estti obtendo
grande exito, e que, ao prec:o do custo, se
en contra d vel'llda na nossa secretaria.

SECQXO NUMIIS MATICA

o n0550 .. <;lube Filatelico de Portugal»
criou, ha ja anos, uma secc;iio numismatica,
que vern realizando uma obra lIlotavel, da
qual se destaca a exposic;ao numismatica
dedicada a mem6ria do Prof. Doutor Leite
de Vasconcelos.
Esta seC!;ao numismatica promove reuni5es para trocas, na nossa sede, todas as
qttimtas feiras, a partir das 2l,30, e para elas
convidamos todos os lIlumismatas nossos
associados.

Dutra das dedicac:oes deste Clube e a
cons6cio e amigo Ladislau Weinreb,
tradutor gratuito e lnuito distinto de correspondencia estrange ira, principalmellte
alemii, ao qual, par tal motivo, aqui expressamos vivissimos agradecimentos.

IWSSO

SXIEDADiE. FILATELICA RIO
GRANDENSE
Em Rio Grande do Sui, Porto Alegre,
Brasil, foram empossados os novos corpos
directivos da Sociedade Filatelica Rio Grandense, eleitos para 0 penodo 1960/6, e que
sao constituidos do seguinte modo:
DIRIECTORIA :
Dr. Benjamin C. Camozato, presidente
(reeleito) .
General Pedro Messias, vice-p.residente
Joao Carlos Thofen, 1.° secretano
Dr. Octavio Rodrigues da Silva, 2." secretario
Dr. Jaymino Chagastelles, 1.~ Tesoureiro
Joao Caruos Bopp, 2.° Tesoureiro (reeleito)
Octaoilio F. da ()onceicao, Bibliotecario
( reeleito)
Dr. JUlio Marino de Carvalho, orador
(reeleito)
COMISSAO FISOAL:
A. J. Renner
Dr. Mario de Oliveira (·reeleito) e
Eugenio F. Di Primio (reeleito)
COMISSAO DE TROOAS:
Carlos Scharnberg
COMISSAO DE ESTUDOS E PAR,ECERES:
Waldo Andrassevic
General Pedro Messias Cardoso
Dr. Nicolau Batory
Cumprimentos multo efusivamente os dirigentes da Sociedade Filatelica Rio GrandelllSe, na pessoa do seu ilust>re Presidente,
nosso querido amigo dr. Benjamin C. Camozato.

Ecos & Comentarios
«JORNAL F'ILArrELIOO»
Urn amigo muito querido chamou a 1Il0~
sa atenc;ao para urn ·s uelto publicado no
n." 47, de Novembro, do dornal Filatelico»,
no qual se acusa 0 «·Boletim do Clube FilateJico de Portugal" de ter transcrito, daquele, no seu n." 111, de Setembro passado,
sem indica~o da origem, 0 artigo dornalista americana aconselha a aquisic;ao de
selos de Portugal e das nossas provincias
do Ultramar», 'Publicado, 'Por transcriC;ao.
no n." 43 daquele jomal.
Foi infeliz - pelo menos infeliz! - u
sueltista do domal Filatelico».
Por urn lado, ,trata-se de urn artigo nao
original, mas transcrito do jomal ameriCaJOo «Linn's Weeklys».
Por outro lado, nao e verdade tennos
transcrito tal artigo do dOI1I1a1 Filatelico»,
oode nem sequer 0 lemos.
Bfectivamente, recebemos, na avalanche
diaria dos recortes da Imprensa de todo 0
mundo, urn ·recorte com tal artigo, pubHcado no domal do Comercio», desta cida-

pressaanente legislada no novo e recente reguiamento para exposic;Oes tematicas, internacionailS e J;lacionais, resultante da colaboraC;ao entre a IF .I P. e a P.I.P.C.O., a que ja
aludimos- na Ultima cr6nica.
•
Efectivamente, em tal reguiamento, os
elementos filatelicos passaram a fer importaocia maior. Desdobram-se em conhecimentos filatelicos, lIDai~ presenc;a de pec;as filatelicas, mais raridade dos ·s elos e das pec;as
filatelicas. E valem nada mais nada menos
do que 3 vezes 10, igual a 30 pontos.
Ha, nesse reguiamento, urna alterac;ao
maior e mais >Sensacional, que, por isto, importa fixar, supomos que em primeira mao
no nosso Pais: As colecc;6es tematicas passam a ser: 1) - Colecc;6es de assuntos ou
de motives; 2) - Colecc;c;5es tematicas prOpriarnente ditas; 3) - ,E colecC;5es didacticas. 0 que vern regularizar 0 problema de
inumeras colecc;5es, como centenarios dos
selos, UPU, Exposic;ao de Bruxelas, Refugiados, Europa, etc., que n6s, ate aqui, «de jure constituto», '1liio considenivamos tematicas, e agora p~ssam a se-lo. - V. C.

dade. Por 0 acharmos interessante, entendemos dever transcreve-Io. E maJntivemos,
claro, as iniciais J. 1M., com que vinha subscrito, e as quais 0 sueltista, de infelicidade
I:)m infelicidade, acrescenta «e, ainda por
cima, 0 tenha publicado sob as. iniciais J.
M., coma se de prosa original se tratasse" .
Semquerennos compreender e, principalmente, sem querennes responder 11 letra 11 insinua~o final, diremos, tao sOmente, que temos em nosso poder 0 recorte
a\udido, que 0 sueltista poderia ter vis to
llIeste Clube, se esse digno cons6cio previamente nos tivesse pedido qualquer explicac;ao. Claro "que esse recorte e subscrito com
as iniciais J. M., que facil e de lperceber
serem do cronista filatelico daquele «J ornal
do Comercio» ...
E, como diria urn amigo OOSSO, - «j'en
passe» ...
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Executiva, que the exprimiram os seus vivissimos agradecimentos.
A entrada e 11 saida do Chefe do E stado,
prestou-lhe guaI1da de honra 0 garboso Batalhao dos Sap adores Bombeiros, acompanhado de fanfarra.
A ExposiC;ao abriu entao ao publico. Dela
sera feita, adiante, resurnida resenha critica. Por agora, Jimitamo-nos a perguntar:
- Que melhor elogio se the podera fazer,
depois de se afirmar que as respectivas salas jamais estiveram vazias de visitantes?... .,
E que no ultimo dia, ao eocerrar-se a Exposic;ao, a concorrencia era igual, senao
maior, do que no primeiro dia? ...

o

ALMOgO OF'ERJECIDO
A IMPRENSA

No dia seguinte, 6 de Novembro, a Comissao Executiva ofereceu, no «Restaurante
Gambrinus», da Rua Eugenio dos Santos,

CASA FILATEllCA

J. ELL
FUNOADA BM 1940

..

lIs~as de prec;os, perl6dlcas. Pedidos sem compromlsso.

..

Todo

..

Mals de 3.500 series dlferllntllS, novas, em stock.

..

Pedldos para

0

material para fII.t.lIstas.

Rua da Prata, 184-2.0 Esq.
Tel.fone 23508

liS B 0 .-2

Um mtlneroso grupo de filatelistas,
durante 0 «Garden-Party»

cujos gerentes foram-ode grande amabilidade
para com os organizadores e para com os
seus convidados.

o

-------------.. S.rvlc;o de novld.des de Europ.
• Tem6tlcos de todo 0 mundo.
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Sr. Robson Lowe, sua Esposa e secretaria, chegando

a «Estufa

«GARDEN-PARTY» NA
ESTUFA FRIA

No dia 10; a tarde, realizou..se, ;na belissima Estufa Fria, 0 «Garden-Party» oferecido pelo sr. brigadeiro Franc;a BOI1ges, ilustre presidente da Camara Muonicipal de Lisboa, aos dirigentes filatelicos, expositores e
suas esposas.
A ultima hora absolutamente impossibilitado de comparecer, 0 sr. brigadeiro
Franc;a Borges fez-se representar por varios vereadores e pelo sr. dr. Martins Gomes, distintissimo director dos Servic;os
Centrais e Culturais da Camara Municipal
de Lisboa.

Fria»

urn excelente almoc;o 11 Imprensa, 11 Radio
e 11 Televisao.
Presidiu 0 sr. Eduardo Cohen, sendo
orador oftcial 0 sr. dr. Vasconcelos Carvalho, que falou, rapida e brilhantemente, da
Filateiia, destacando a sua crescente importaocia, e saudou a Imprensa, a Rad:o
e a Televisao, agradecendo-Ihes, em nome
da respectiva ,Comissao Organizaidora, a va- ,
liosa colaborac;ao prestada 11 V Exposic;ao
Filatelica Nacional.
A ementa, cheia de originalidade e de beleza, tinha 0 aspecto de um pequeno jomal,
Momentos antes do aimo90 oferecido a Sir
impresso a duas cores.
John Wilson: 0 Sr. Coronel Vitorino GodiEste almoc;o foi esmeradamente servido,
nho e sua Ex.ma Familia, carwersando com
confinnando os creditos do «Gambrinus»,
a Senhora de Dr. Vasconcelos Carvalho

,
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Compareceram todos os membros da Comissao Organizadora, quase todos os expositores, dirigen.tes filatelicos e comerciantes
de selos, infuneras senhoras, Imprensa, etc.
Foi sel'VidQ urn abundante e primoroso
«copo d'agua,. da cPastelaria Benard", e aos
brindes 0 sr. dr. Vasconcelos Carvalho, em
nome da Comissao Organizadora, expressou as suas mais entusiasticas sauda~Oes
ao sr. brigadeiro F~ Bol'ges, com !Vivissimos agradecimen.tos a S. Ex." e a todos
os sel'Vi~os da Camara Municipal de Lisboa, que, com tao grande boa vontade,
prestaram a <sua colabora~ao a Exposi~ao.
Saudou tambem 0 sr. dr. Martins Gomes,
funcionario muito distinto, recentemente
empossado no alto Cal'go, e ao qual entregou duas medalhas de prata da E1CPosi~ao,

diferentes, uma para 0 sr. brigadeiro Fran~a
Borges, outra para 0 Museu Camarario.
o sr. dr. Martins Gomes agradeceu as
medalhas e as palavras do SF. dr. Vasconcelos Carvalho, saudando todos os filatelistas em nome da Camara Municipal de
Lisboa, e no do seu rpresidente.

ALMOQO DE HiOMENAGEM
A SIR JOHN WILSON
No ambiente dourado e luxuoso do famoso «Restaurante Tavares», teve lugar, no
dia 13, oalmo~o ·de homenagem a Sir John
Wilson, Bart., K.C.V.O.
Presidiu a Senhora de Eduardo Cohen,
que dava a direita a Sir John Wilson, Senhora de !Prof. Doutor Carlos Trincao e

ALMOCO A IMPRENSA E A RADIO: 0 Sr. Eduardo Cohen, acompanilado pe/os Srs. Dr.
Vasconcelos Car.valho, Dr. Jorge Vieira e Eng. Elddio de Santos. conversando com
alguns dos canvivas ao almo90 do «Restaurante Gambrinus»

2 CRONICAS

---

DO

i'iario' 6~ t w()oa
Ainda as tematicas

Nem vale a rena referir a carta por nos
recebida, de urn ·dos nossos mais ilustres filatelistas, de entushistico aplauso it nossa
cr6nica de domingo passado, sobre as colec~Oes teanaticas.
Ja que bem mais expressivarnente fala a
transcri~ao, na integra, dessa nossa cronica,
dois ou tres dias depois, e com grande surp·resa nossa, nas colunas do diario «Republica».
Claro que estamos na boa razao, e tanto
porque nao somos tematicos, nem estamos
apaixonados 'Por nenhum tematico, como
ainda porque. sem pretendermos a11mar em
doutrinador barato, temos urn passado filatelico e exercemos dois altos cargos - presidente do C-~ube ·F ilatelico de Portugal e
membro da Comissao Filatelica Nacional,
dos C.T.T.-, que nos impoem, alem do
mais, objectividade e ISeriedade .
Estamos a ver, com certa frequencia, demasiada frequencia, baralhar 0 problema e
os seus termos, confundindo-os ou ignorando-se re~amentos , e ignorando-se aquilo
que ainda va,le mais do que os regulamentos: 0 born sen·so.
Deshmadamente, conn'nde-se llresen~a de
pe~a:s filatelicas com raridade dos selos.
Esquece-se que «pe~s filatelicas» nao
sao simples selos. De contrar-io, a alinea das
«pe~as fila:elicas» seria redundante. E esconde·se que «pe~as filat6licas,. e «raridade dos
selos» nao 's ao elementos constitutivos das
tematicas, mas, cO!lforme se salientou na
cr6nica anterior, elementos valorizadores
das mesmas. Sao uns tantos pontos mais.
Ou seja 0 que 'Permite atribuir, progressiva mente, desde medalha de bronze - ate it
de ouro, e ao Grande Premio.
E que estamos na boa raziio, nao obstante tantas ignorancias e tantas lamentaveis paixOes, que estao a p,r ejudicar as tematicas em especial, e a filateIia em geral
- prova-o 0 Regularnento das Tematicas,
para exposi¢es internacionais e nacionais,
acabado de publicar, conforme noticias recem-recebidas ·de Genebra, e 0 qual e 0 resultado de nma intima e ,p roficua colabora~ao entre a F.I.P. e a F.I.P.C.O.
Mas esta vai Jonga, 0 assunto e interes-

o novo

regulamento
das tematicas

Resumindo o que escrevemos nas nossas
cr6nicasanteriores, afirmamos, para que
aproveite a quem quiser aproveitar, que, na's
colec~oes de selos tem<iticos, semelhantemente ao que acontece nas outras colec~iies
de selos. :ditas it maneira Classica, os selos
raros e as pe~as filatelicas tern inteiro cabimento, se e que nao sao absolutamente mdispensaveis.
Claro que 0 lema e 0 seu desenvolvimento e que sao a base. Mas uma colec~ao
tematica feita apenas com esta base e uma
colec~ao de primeiro grau. E nem de outro
modo se compreende , tao certo que 0 -desenvolvimento de uma cole~ao tematica de flores, de barcos ou de desportos, que sao as
mais vulgares, e facil de copiar de Hvros
didacticos, de albuns e de cataIogos, editados em quase todas as linguas, e que qualquer menino ou menina do segundo ao
quinto ano do liceu, ate mesmo a brincar,
tradl··zira em selos. E estes podem adquirir-se em meia dUzia de meses, por poucas
centenas de escudos ... Pode ser muito compI eta e muito bonita. Mas nao passa, nao
pode passar de urna colec~ao d!! primeiro
grau. Digamos, para melhor compreensao:
uma medalha de bronze.
Possuidor desta base, 0 coleccionador
deve querer ultrapassa-Ia, em ovdem a aumentar e a valorizar a sua colecc;:ao, e a
obter uma medalha melhor. :e entao ·que ele
lhe vai junt~ndo selos melhores, selos rar~s, blocos, erros, ensaios, provas, sobrescritos com carimbos de 1.0 dia e comemorativos. Sao 0 complemento valorizador, proprio das colec~s de segundo, terceiro e
quarto graus, 3JS qcais caberao medalhas de
prata, vermeil e ouro.
Esta e a doutrina da l6gica e da sensatez. E que 0 e, prova-o 0 rfacto de ser a exsante e importante, - pelo que melhor sera
dedicar-Ihe uma pr6xima cr6nica, das muitas qlle ainda teremos de escrever, como comentario ou con sequencia da recente Exposi~ao J:'ilatelica Nacional. - V. C.

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL

7

)

seu lugar marcado com urn sobrescrito que
Ihe era enderel;ado, com 0 carimbo do dia.
Dentro, 0 cardapio (10 almOl;o e uma carta
pre-fi!atelica, oferta genti! e valiosa do sr.
dr. Vasconcelos Carvalho,que nao perdeu
a mais pequena ocasiao. para demonstrar
o seu «savoir-faire» e extraordinaria habilidade para organizal;oes deste genero. Tal
sobrescrito, a carta prefilatelica e urn exemplar do numero extraordinario deste Boletim, dedicado a Exposil;aO, e que fica a
atestar as possibilidades de urn grande
Clube, - apoia,vam-se nurn cartao 'Preto
com a seguinte Jegenda odesenhada: «Desde
1850 a 1960... ».

SUPERCARBURANTE

Cortando 0 verde cUl fC Estufa Fria», - uma
teoria de belos chapeus brancos ...

IN'DERV ADO

Eduar.po Cohen, e a esquerda ao Prof. Doutor Carlos Trinciio, Senhora de dr. Vasconcelos Carvalho e dr. Almeida Dias.
Nos lugares imedialamenle a seguir, a
Senhora de dr. Almeida Dias, cir. Vasconcelos Carvalho, capitao Lemos da Silveira
l' esposa, Manuel Marques Sella e esposa,
dr. Jorge Vieira, Henrique Mantero, etc.,
num total de cinquenta convivas.
o elogio de Sir John Wilson foi fcito
pelo sr. Prof. Doutor Carlos Trinciio, qu'!)
no final entregou ao eminente filatelista
ingles uma salva de prata, oferta da Comissao Organizadora - a rica salva de prata
oferecida pela Senhora ·de Eduardo Cohen ,
para premio, aquela Comissao -, alem da
bela medalha de prata da Federal;ao Portuguesa de Filatelia.
Sir John Wilson agradeceu, num curto
improviso.
Neste banquete, cada conviva tinha 0

Encerrada a primeira parte da ExposiI;ao, a das Classes de Competil;iio, em 13,
os quatro dias seguintes foram de intensissima actividade para a Comissao. Houve
que desmontar, arrumar, fechar e acondicionar as inurn eras participal;Oes, para, logo
apos, montar os famosos conjuntos da Classe de Honra, momento indubitavelmente 0
mais alto da V Exposil;ao Fiiatelica Nacional.
~ que foi possivel admirar-se enUio, por
in:eiro, beIas , 'r icas e _maravi!hosas colee-

A mesa da presidencia do almo90 no It/XHOso «Tavares», de homenagem a Sir lohn
Wilson, Bart.

as Srs. Dr. Vasconcelos Carvalho,
Dr. large Vieira e Capitiio Sidonia
Paes, na" «Estufa Fria»

~------------------------~--------------------------------#----

LISTAS DE FALTAS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR

MEDALHAS DE BRONZE
4 - Jorge G. Ribeiro Borralho - Portugal
14-Carlos cia Rocha Leitao - Portugal
15 - Pedro de Alcantara Coelho de limaPortugal
3J-Dr. Joao Vieira Pereira - Hhas AdjacelIltes
35 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Correio
aereo
36 - Francisco Horta Raposo - Frant;a
37 - Ant6nio Ferreira Rodrigues - Alemanha e Sarre
39 - Capitao F. Lemos da Silveira - Terras
austrais e antarticas francesas
42 - Carlos Gont;alves de Sousa - Brasil

DeSide D. Mari'a" 1853, !8.te a presente data, sao a IllOSsa especialidade. NOVOS OU USADOS - Quail.quer selo de qU'alquer
taoca, ou series completas.
Podemos fQl!'Ilecer 75% doa qualquer mancolista normal,
tanto de Porluga!l como Ul-tramar, na volta do correia.
ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA
PRONTAMENTE EXECUTADA. Aos melho'reg 'Pre~os.

MENCOES HONROSAS
8 - Francisco Jose Paramos Baptista de
Carvalho - Portugal
11 - Eng.· Mmuel Ribeiro Marques Gomes
- Carimbos comemorativos portugueses •
22 - Americo Mascarenhas Pereira - Portugal
25 - Eng.· Manuel Andrade Sousa - Cartas
prefilatelicas portuguesas
41- Raul Soares - Brasil
43 - Coronel Joao Candido Figueiredo Valente - Alemanha

CASA A. MOLDER
Rua 1.° de DezennbrQ, 101-3.° - LISBOA-2 - Tel8f. 2151J,.

A SEVERA
RUA Dl:o.S GAVEAS, 55-5'7

*

CLASSE DE LLTERATURA
FIILAfl'1i:LICA

LISBOA

BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANT£ TlplCO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUTT
OPEN ALL NIGHT
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DIPWMA DE MEDALHA DE OURO
75 - Doutor Ant6nio HeIIlrique Rodrigo de
Oliveira Marques - «Hist6ria do Se!o
Postal Portugues" e «Ensaies e Provas .
de Selos Portugueses» .( com a medalha
de prata dourada oferecida pela Fedc!racao tPortuguesa de Filatelia)
DIPLOMAS DE MEDALHA DE PRATA
76 - Alberto Amumdo Pereira - «Jamal Filatelico»
77 - Clc.be Filatelico 'Cle Portugal - 0 seu
«Boletim»
78 - JE ng.· Ant6nio Ehidio de Santos - «Biblioteca de iniciat;ao ,filatcmca», n .·s 1
e 2
79 - E1adio de Santos - Volumes de suas
edit;5es
DIPWMA DE MEDALHA DE BRONZE
72-Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho Sect;iio filatelica do «Diaria de Lisboa»

25

ADDENDUM
A colect;ao de falsificat;5es de selos portugueses e estrangeiros do sr. Jose Ant6nio
de Magalhaes, atribuiu 0 Juri a jarra ofereerda por Eladio de Santos.

CLASSE TE,MATICA
GRANDE PREMIO E PREMIO CASA
MOLDER (GRAVURA ANTIGA)

66 - Capitao F. Lemos da Silveira
MEDALHA DE OURO E TACA J. ELL
70-D. Maria da Conceit;ao Hernandez de
Sousa
MEDALHAS DE PRATA
60 - Dr. Anibal Alt;ada de Paiva, com Premio Castel Branco & Filho, Ld.· (m,lterial filatelico)
52 - Dr. Abel Salazar Carreira
47 _Eng.· Jose de Almeida d'A.vila
63 - D. Maria ,Elvira Semedo Saraiva
MEl)ALHA DE BRONZE PRATEADO E UM
VOLUME DA .. HISTQRIA DO SELO»

57 - Felix da ,C osta Ilha
61-Dr. Joao Vieira Pereira
69 - RaUl Soares
46 - Eduardo Doutel ode Andrade
MEDALHAS DE BRONZE E UM VOLUME
DA «HISTQRIA DO SELO .

64-Miguel Pimentel Saraiva
65 - Jose de Matos Serras
53-Jose de Gois Romao Coutinho
62-Miguel Ramalho Pinto
50-Jose Joaquim Cabrita
68-D. Ferntinda Maria da Camara Soares
DIPLOMA DE PARTICIPACAO E QUADRO
D. HENRIQUE

67 - Antonio Ferreira Soares
DIPWMAS DE PARTICIPACAO

45 - Jose Augusto de Oliveira Alvarenga
49 - Bduardo Henrique de Brito
51-Joao da Silva Campelo
54 - Augusto Vieira Decrook
56 - Albano Augusto Ferreira
58 - Pedro Alcantara Coelho de Lima
~9 - Hermes da Fooseca Nobre.
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--------------------OLAS'SE!S OLASSICAS
PRIMElRO PREMIO DA EXPOSlr;AO
9 - Dr. Ant6nio de Almeida Dias - Por-

tugal
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20-Dr. Roberto Vaz de Oliveira - Portugal e ultramar portugues
40 - Prof. Doutor Fernando de Freitas Si·
mOes - Duas Sicilias
MEDALHAS DE PRATA

MEDALHAS DE OURO
Ma~ Correia NunesMacau
26 - Hernaru dos SllJIl.tos Viegas - Portugal
(Premio atribuido ao estudo)

19 - Dr. Ant6nio

MEDALHAS DE PRATA DOURADA

3 - Dr. Artur Beja - .Prefilatelia portuguesa
18 - Doutor Ant6nio Henrique Rodrigo de
Oliveira Marques - Inteiros postais
portugueses (Premio atribuido ao estudo)

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO ~ SACOS DE PAPEL

Ovar -

MEDALHAS DE BRONZE PRATEADO

Argoncilhe - Ser1.edo
Oleiros - Porto

Manuel Francilco do
Couto & Filhol
92
Telefones

HENRIQUE MANTERO

PAGOS DE BRANDAO
234

Encontra-se sempre as ordens de
todos os filatelistas no seu

Fabrico de cartolina e todos Olt
papeis fraccionaidos em resmas
- - - - e bobines

CANTINHO FILATELICO
Pra~a

F abrieo

manual e
mecanico de sacos

Escrit6rio e Sede em

PAlO DE OLE'IROS

6-oDr. Montenegro Carneiro - Moc;ambique e Compamhias de M~bique e
Niassa (Cam a sa:lva oferecida !pelo Clube Filatelico de Portugal)
7 - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho Portugal
12 - Jose Hip6lito - PoI1tugal
21 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Portugal e ultramar portugues. 0 Juri exc1uiu da competi«;ao a colec«;ao de erros.
24 - Francisco Horta Raposo - Portugal
30 - Jose Cohen - Inglaterra
35 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Car ~ as
prefilatelicas 'f rancesas
38 - Manuel Perinhas Sena - Europa (Com
a jarra oferecida por Hernftni dos Santos Viegas)
1-Manuel de Jesus Baltazar - Portugal
5 - Jose da Purifica«;ao Morais Calado Portugal
10 - Eng. ·P aulo Seabra Ferreira - Portugal
1 - Coronel Adriano Vieira Coelho dos Santos Macedo - ,P ortugal
32 - Jose Hip6lito - Belgica e Alemanha
40 - Prof. ,D outor Fernando de Freitas S:mCies - Fran!;a

em

s.
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cIa Alegria, 58-2."-A
Telefone 28176
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Selos CI6ssic:os. Modernos. Tem6tic:os
COMPRA - TROCA E VENDE
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BANQUETE A SIR JOHN WI,LSON: Aspecto da mesa cIa presidencia no banquete
do «Restaurante Tavares»

«;6es, que, mesmo nas melhores exposi«;6es
filatelicas illlternacionais, nao e possivel
admirar tao completamente, dado que a
exiguidade de espa«;o, perante 0 nllmero
sempre crescente de ,filatelistas, e a 'progressiva melhoria das suas colec«;6es,obriga a urn rateio de quadros, medida dnistica, absolutamente indispensavel.

o

BANQUETE, DE EiNCERRAMENTO iNO «AViS HOTEL»

Encerrou..se solene e brilhantissimamente, com urn luxe e urna dignidade que de
modo algum afastaram urna alegre fraternidade, a V Exposi«;ao Filatelica Nacional,
com 0 banquete no «Avis Hotel».
Muito antes da hora marcada, ja os
belissimos salCies do «Avis» se encontra-

yam repletos de TO!;agantes vestidos. de gala
de inllmeras senhoras, fardas, casacas e
smokings, cuja severidade por vezes era
cortada por tiras de- condecora«;Oes.
No grande salao de jantar, ao redor da
mesa da presiden.cia, espalhavam-se inllmeras outras mesas, todas cobertas de flores,
e nas quais, salva a primeira, cada qual
se sentou conforrne as suas ~s ou
afinidades.
Naquela mesa da presidencia, 0 sr.
Eduardo Cohen davaa direitaa SObrinh3
de Eng. Gra«;a, Prof. Doutor Carlos Trincao, Senhora de Eng. Tavares Fernandes,
Godofredo Ferreira e dr. Almeida .nias, e
a esquerda a Senhora de Dr. Repolho Correia, Dr. Vasconcelos Carvalho, Senhora de
Mestre .Martins Barata, Capitao Lemos da
Silveira e Senhora de Godofredo Ferreira.
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Em frente, a Senhora de Eduardo Cohen
clava a direita a Eng. Manuel Gra!;a, Senhora de Prof. Doutor Carlos Trincao, Eng.
Tavares Fernandes, Godofredo Ferreira e
Senhora de Dr. Almeida Dias, e a esquerda
ao vereador Dr. Ropolho Correia, Serihora
de Dr. Vasconcelos Carvalho, Prof. Marti'ns
Barata, Senhora de capitao Lemos da Silveira e Dr. Alme~da Dias.
o lugar de cad a conviva encontra\'a-se
identificado pelo sobrescrito comemorafvo
cla Exposi!;ao, com 0 novo selo e carimb.:J
de primeiro dia, endere!;ado para 0 Hotel
Avis. Juntamente, encontrava-se uma pequena lembran!;a, oferecida pelos C.T.T. do
Ultramar (urn livro conten-do os selos comemorativos <C!os Sextos Congressos Internadonais de Medicina Tropical e do Paludismo, com nota explicativacla emissao em
geral, e de cada flor. representada, em particular).
A grande e luxuosissima ementa, impressa em papel «couche», tinha no rosto
a reprodu!;ao, em tamanho enonne, do selo
de 3$30, comemorativo Ilia Exposi!;ao, sobre
t m fundo dourado. No interior, em varias
paginas, reproduziam;se, a negro, 0 carimbo
do 1.0 dia da Exposi!;ao, a bellssima serie
Henriquina, 0 carimbo de 1.° dia da sene

o

nosso Director conversando com 0 Senhor Ministro 'das Comunicafoes, Almirante
Lopes Alves

do Continente, os selos Henriquinos das
oito provincias ultramarinas, os oito carimbos do 1.° dia da serie ultramarina e, por
ultimo, 0 emblema usado oficialmente em
toda a correspondencia relMj,va a Exposi!;ao. Trabalho grMico pel'feito e rico, que de
futuro constituira preciosa recorcla~o, pois
temos a certeza de que vira a ser disputawssimo.
E, por muito que nao queiramos, nao
'podemos 'deixar de citar, uma vez mais, 0
nome do dinfunico, minucioso e completo
organizador que foi Vasconcelos Carvalho,
verdadeiramente notavel e insubstituivel.
Os rnembros dos Juris tinham, alem
dis so, nos seus lugares, as respectivas me·
dalhas.
Aos brindes, 0 sr. Prof. Dr. Carlos Trin·
cao, num 'Wscurso de fino recorte literario,
congra:ulou-se pelo brilho Ida .E~osi!;ao,
agradeceu as entidades o,ficiais, a Imprensa,
Radio e Televisao, e a todos os que contribuiram, com 0 seu esfor!;o tantas vezo::s
ignorado, para 0 retumbante exito da V
Exposi!;ao Filatelica Nacional.
E nao quis ele deixar de ohamar a aten!;ao de todos para um facto importantissimo: DaJdas as boas elassifica!;Oes que as
filatelistas portugueses se habituaram a

o Presidente do nosso Clube conversando
com 0 Sr. Eng.- Couto dos Santos, Correio
Mor dos C.T.T .. Ao fundo, 0 Sr. Godofredo
Ferreira
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numa profusao enonne, e urn belissirno estudo de carimbos. Tern urn Brasil que, para
qualquer coleccionador, e uma vel'dadeiro
deslumbramento.
Herman Ulrich apresentou lima participac;ao de selos dos- Antigos Estados Memues. Havia ali de tudo, tiras, blocos, cantos, reimpressoes, as variedades do «1 k»
cinzento prateado de Baden, e 0 par de
Sax, que e, provavelmente, unico, e uma
coJecc,:ao de carimbos completissima, desde
on." 1 ao 220. Em Thurn e Taxis, mostrou-nos, com cerlificado de «Mueller
Marh c literatura «Brevier 1958~, uma pe«;a
de renome mundial, 0 «10 sgr».
o Sr. Professor Trinciio, RD.P., partieipou nao apenas com os seus elassicos portugueses, mas com lindissimos selos da Finlarudia - denteado de serpentina, na maicria impecaveis - das emissoes de 1860/1870,
e urn bellssimo -estudo dos selos da Ocupa!;iio britfuIica do Iraque, e selos dq Reinado de Faisul I, inoluindo urn estudo da
emissiio provisoria de 1931, englobando as
colec!;oes «Mason e em parte Danson». A
apresenta!;iio era impecavel.
Da sua representa!;iio de classicos de
Portugal, fazem parte algumas dos melhores pec;as portuguesas que se conheeern no
mundo, e, uma vez mais, 0 senhor Professor
dignOt:-se expO-las. Urn fragmento com urn
bloeo de 8 selos de 100 rs. de D. Maria,
outro com 7 de 100 rs. e 3 de 25, 0 estudo
dos cunhos nos de 5 rs. de D. Pedro, e a
folha de 100 rs., corn faIt a apenas de urn
selo, 0 estudo dos «tipos» do D. Luis fita
curva. etc., etc.
Correa Junior lrouxe a «Lisboa 60., algumas belas folhas da sua colecc;ao especializada de Portugal e Ultrarnar, com folhas
inteiras do 7.° Cent." do Nascimento de
Santo An:onio, blocos dos primeiros selos
do Continente, e, ate, nativos da India.
Destaeamos os blocos de 6 dos SO e 100 rs.
de D. Maria, a serie em tiras de 4 dos selos
do Cen.encirio de Santo Antonio, uma carta
franqueada com 5 exemp!ares do 5 rs. de
D. Maria, os selos n."s 1 e 2 dos A!;ores
(novos), e, na India, 0 40 azul em «Tete
beche».
Coronel V itorino Godinho - A colecc;iio
dos selos de relevo, ;portugueses, do Sr.
Coro.'1el Vitorino Godinho, tern ;pe!;as rnaravilhosas, 0 mesmo sucedendo com as
Ilhas Adjacentes e Guine, de que nos mostrou, alem do mais, 040 reis (novo). Guine
pequena, que foi da «colec!;ao de Arthur
Hind», mas -de tudo 0 que mais nos encam.tou, foi a sua India, onde crumpre des-

•

tacar uma tira de 3 selos do «40 azul», em
«Tete beche», pec;a unica, e que vale urn
imperio.
o Catalogo dos selos nativos (1871-1883)
referente ao 4.° agrupamento da sua participac;ao, que deu a estampa «em homenagem aos Expositores da Lisboa 60», fala-nos
do va,lor da sua colecc;ao, e mostra-nos a
alta categoria do Expositor.
Jose Gonzalez GarCia. Tantas pec;as boas
este filatelista tern conseguido adquirir, Illestes dois ou tres wtirnos anOS, que eu chego
a perguntar.;rne : Se ele continua, algo ficani
que possa contentar os outros?! ... Tern de
tudo as tiras, aos blocos e as folhas. Mo!;ambique, Coroas, Santo Antonio com duplas sobrecargas, Guines pequenas, Nativos
da India, chissicos de Portugal, etc., etc.,
etc.-Tudo!
Destacamos '0 par de 25 rs. de D. Pedru,
novo, 145, que no «'leilao Gaspary» atingiu
750 d6lares, e a celebre carta do Rei D.
Fernando para a Rainha de Inglaterra.
Manuel Marques Sena. Este colecciouudor tern hoje, talvez, a mais funnosa colecC;iio de selos class:cos de Portugal, e niio
dizemos a melhor, por que 0 sr. Professor
Trinciio tern pec;as que ainda nao admikm
mec;asL ..
Entre algumas dUzias de selos de 100 n.
de D. Maria, cumpre destacar urn bela hloco
de 8 selos, e a tira horizontal de 4, mas a
par destes surgem, sem fim, exemplares dos
outros valores, entre eles urn fonnosissimo
fragmento corn 25, 50 e 100 rs., e a tira
horizontal de 3 do 50 rs. verde.
o Sr. Major Guedes de Magalhiies mo;trou Ii!. saciedade como, com selos «Cere~»,
estudando paplHs, tonalidades e denteados.
se pode entrar numa Glasse de Honra, 0
que, sem duvida, deve servir de estimulo a
muito coleccionador estudioso que nao pode
chegar aos chissicos. Apreciamos imenso 0
seu valioso trabalho, que merece os IJOSSOS
maiores enc6mios.
Resta-nos referir a participa!;iio de "Carimbos do Correio de Lisboa, no periocio
, classico (desde os fins do seculo XVIII ate
1880), mas cremos que dizendo que neste
capi:ulo, da Filatelia e prefilatelia, 0 Sr.
Dr. Antdnio Fragoso apresentou,
do
mais, todos os «Carimbos datados primitivos», nas especies suas conhecidas - e e te
conhece todas as existentes -, nada mais
podemos dizer ou acrescentar.
Enfim, e resumindo: A .Classe de Ho.}ra» da «Lis-boa 60» foi a antevisiio dum COllto das Mil e Uma Noites.. . filatelicas ... Ii
bern de ver...
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aos grandes, acreditem, a pr6xima nacional
vai dar que falar ...
Resta...me referir que os outros medalhados, au a quem foram atribuidos diplomas
de partidpa!;iio, nao d evem esquecer que
tambem se Ihes Ncou a dever parte do
exito da Li~boa 60, e que, se nao foram
mais longe desta feita, il'iio de outra, porque, como se cos tum a dizer: -longos dhlS
tern cern anos ...

2)

CLASSE DE HONRA

OS «GrandesD da ·Filatelia Portuguesa puderam, pela primeira vez, patentear ao publico uma boa parte das suas colecc;oes, e,
pela forma generosa por que 0 fizera!ID,
uma autentica manifestac;ao de solidariedade para com os pequenos e medios filatelistas, devemos-lhes urn agradecimento
que com prazer aqui Ihes expressamos:-Bern hajam!
Do que vim os , infima parte do muito
que nao conseguimos ver, vamos procurar
dar aos nossos leitores paIida resenha.
Eduardo Cohen, R. D. P., apresentou-TIOS , em 25 quadros, uma colecc;ao especia-

FOLHAS DE ALBUM

QUADRICULADAS,
ZENTA E

S~PIA,

CARTOLINA,
CORES

lizada, de estudo das emlssoes ohissicas
da Romenia. Nessa coleq:ao, podiam ver-se
folhas inteiras dos «Tete d'aurochs!., e quadros cheios de provas e ensaios, e ate es·
boc;os de desenhadores, paI'~e dos quais ele
proprio iIlOS confessou que adquirira na sua
meninice .
Entre as pec;as boas, contavam-se alguns
sobrescritos que, em tempos idos, haviam
side endere!;ados aos seus ' familiares. A colec!;ao de IE duardo Cohen e, ("m qualqucr
parte do mWldo, monumental!
As duas primeiras .folhas da colecc;ao
deste filatelista eminente, respeitantes a
Moldavia - uma, a primeira, com os 27 parales, e a outra onde se destaca 0 par azul,
sao maravilhosas, mas tudo que nos mostrou, ate aos correios da ,Bess aha, e de
grande beleza e granderaridade.
Dr. Almeida Dias mostrou-nos um Brasil formidavel, um autentico pao de 3¢car,
pois, alem das belissimas e inumeras Pe!;3S,
que nos enchiam os olhos, a apresenta!;ao
era maravilhosa. Vimos urn .f ragmento corn
urn gropo de «4 olhos de boi» - 60, 30 e 2
de 90 -, uma tira com 0 90, 0 60 e 0 30,
um bloco de 6 selos novos do 60, e uma
infinidade tal de «olhos de boi» e «olho~
de cabra», todos pastos em n6s, que ate a
vista se nos of us cava... Tambem as cabe!;as
do Imperador enchiam quadros e quadros,
FILAT~LICO
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Segulldos antes da chegada do Chefe do
Estado : Os Senhores Ministros das Comunica90es e do Ultrmnar, entre os membros
da Comissiio Executiva

obter nas exposic;oes internacionais, e 0 num ere sempre crescente de medalhas de
DurO que para Portugal sao trazidas, dentro de pouco tempo correrlamos 0 risco
de nos vermos, taxativamente, afastados das
classes de competi!;ao ...
Ora esta Expasi!;ao veio permitir que
mais uns tantos ifilatelistas estejam desde
este momento aptos a concorrer as grandes competic;oes internacionais, e, pelo que
deles pudemos apreciar, temos a certeza de
que nao desmerecerao dos seus antecessores, e que sempre honrarao com os seus
pr6prios nomes, os de Portugal e da Filatelia Portuguesa.
Seguiu-se a chamada individual de cada
concorrente premiado, que terminou pelos
gran des premios e medalhas de ourCh Sl,lcessivamente, uma Senhora, cOILvidada pelo
Dr. Vasconcelos Carvalho, entFegava ao
cohcorrente chamado 0 premio respectivo,
no meio de vibrantes salvas de palrnas.
Encerrou-se assim, oficial e entusiasticamente, em beleza, a V Exposic;:ao Filatelica Nacional.

II

sem podido ser montadas no estreito espac;:o de tempo di.sponivel.
Os quadros de ferro sao pesadissimos,
e nao sabemos, verdadeiramente, se a diferen!;a do seu custo em aluminio tera side
urn 6bice intl'a!llSponivel. Par outro lado,
a falta de articula!;ao dos cavaletes torna
a sua arn:ma!;ao dificil; um 'P0uco de mais
cuidado no seu estudo levaria a fazer obra
perreita, que ficarla para s empre, como
uma boa recorda!;ao, e nao como um rpesa.delo .
A distribui!;ao dos quadros, e 0 seu arrumo nas paredes, foi feita segundo um
mapa previamente estudado. Ora 0 que e
verdade estudado em cima da mesa, nao
o e posto nas paredes.
Dai resultou que, horas antes de abrir
a exposi!;ao, andavam alguns expositores,
ajudados por volWltarios, a mudar, apressadamente, a ordem de exposi!;ao dos seus
quadros.
As participa!;5e.s foram recebidas tardiamente, e nao houve uma comissao de rocepc;:ao que procedesse, rigorosa e inexoravel mente, a uma escolha previa.
Uma exposi!;ao Nacional tern de ter um
nivel minimo, ·b em diferente do das Exposic;oes Regionais, Locais, ou, simplesmente,
Clubisticas.
~ possivel que muiotos expositores se tenham sentido atemorizados com a ideia
de aparecer em publico numa Exposi!;ao
Nacional. Ora estes expositores devem ter-se sentidos chocados - e lesados - ao verem expostas participa!;i'ies que admitiam,
junto com selos, vinhetas de rec1amo ao
vinho do Porto, ' participa!;i'ies em que a
parte decorativa, contrliriamente ao Regu-

ALGUMAS CRiTICAS GERAIS
As manifestac;Oes filatelicas constituiram
a pedra-base da V Exposi!;ao.
A Organizac;ao foi, como se depreende
de tudo 0 que atras fica dito, muitissimo
boa. Apontemos alguns «senoes», que impedem que a classifiquemos de impecavei, antes da descri!;ao das participac;Oes.
Os quadros foram entregues tal'diamente, de tal modo que a muitos pareceu verdadeiro milagre que as participa!;oes tives-

o

Sr. Eduardo Cohen pronunciando a seU
discurso de sauda(:iio ao Senhor Almirante
AmericD Tomas
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lamento Internacional, sobrepujava largamente a parte ffiatelica, ou pa.rticipa!;oe3
em que, embora com legenda bern visivel,
se expunham selos 'q ue a F.LP. nao admite
em Exposi!;Oes.
Ora porque adopta a F.LP. esta atitude?
Cremos que ha que defender, nao 56,
por urn lado, os filatelistas, de comereiau-

emitido tardiamente. Devia ter saido no ioicio da Exposi!;ao, e nao no meio. Parece
que a raziio foi esperar-se pelo papel, mas
encontrar papel tao ordinario nao deveria
ter side dificil ...
Disto nao cabem culpas as ComissOes,
evidentemente. Como tambem lIlao lhes cabem culpas do selo ter saido tao mauzinho.

"GARDEN-PARTY" NA ESTURA F1RIA: 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho saudando
os representcmtes da Camara Municipal de Lisboa

tes, ou governantes, sem escrUpulos, como,
por outro lado, atacar, economicamente,
esses individuos ou entidades, habitualmente tao falhos de dinheiro como dos escrLtpulos referidos. Se se lhes compram os
selos, e se expOem, mesmo com a designa!;ao de faIsos, nao se curnpre, de modo
algum, 0 ataque ande mais lhes deve doer:
-na bolsa.
o selo comemorativo da Exposi!;ao foi

Aquilo de beleza tem muito pouco, mas de
Exposi!;ao Filatelica nao tem mesmo nada.
Urn cabide com tr~.s lugares onde s6 foi
pendurado urn embriao de escudo Naeional,
umas linhas rectas que devem corresponder
as das antigas cartas geognUiicas, e, a urn
canto, uma especie de caravela, depois tela
passagem de urn eielone. Enfim, tao arido
que ate os corvos levantaram vClo, e foram
em busca de paisagem mais amena ...
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lhores exposi!;fies internaeionais, apresentou
ainda, embora com menos nivel- urna
Fran!;a completa.
Das medalhas de prata, coube a primeira
ao Sr. Dr. Montenegro Carneiro, coleccionador de quem muito ha a esperar. Quer na
parte de Mo!;ambique, com coroas em quadras, e tambern em ,quadras 0 Cent." de
Santo Ant6nio, quer no Nyassa completissimo, com provas, blocos gra.ndes de sobrecargas invertidas, provas, reimpressOes, etc.,
marcou posi!;ao destacada.
Teve para nos - note-se bern - alguma
coisa a mais, na sua paITtidpa!;ao : a serie
dos peixes em quadras.
.....
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho - medalha de prata -, trouxe a Lisboa 60 uma
magnifica selec!;ao de erros, provas, ensaios
e prefilatelicos, urn dos «clous» da Exposi!;ao, pela admira~ao que causou ao publico,
pecando, quanto a nos, pela forma de expClr
mas 0 gosto e sUbjectivo, e eu sou capaz
de nao ter gosto.
Jose Hipolito-medalha de prata-apresentou-nos, sem duvida, ~s muito belas,
dentre as qurus destacamos 0 seu melhor
selo - 0 5 rs de D. Maria - que e maravilhoso, como boa era a Alemanha, e a Be1gica, plena de boas provas mas, - e isto
lastimo - da-nos a ideia de que Jose HipOlito fez urna paragem. Urn conselho, se nos
for permitido: - Volte, e nao esque!;a 'lue
parar e morrer ... ffiatelicamente, ja se ve.
o Sr. Capitao Sidonio Bessa Paes - medalha de prata - apresentou de tudo, e de
tudo muito em born, 'Prefilatelicos, ensaios,
provas. urn bela conjunto estudado de selos
Ceres, e tambem belos especimes, mas, de
tudo, 0 que mais nos deixou invejosos foram os prefilatt!licos franceses - bons em
qualquer parte do mundo.
Francisco Horta Raposo - medaIha ut!
prata - apresentou bons selos franceses, e
uma boa colec~ao de Israel. mas esta exposta em folhas que nao estavam a altura
da Lisboa 60.
o Sr. Jose Cohen foi para mim urna das
maiores revela~oes da V Exposi!;ao Filatelica Naeional, pois os seus tres quadrps
eram como que grandes folhas dum tratado de filatelia, dos selos e carimbos victorianos da Gra.JBretanha, on de muito ha·
via que ver e que aprender. Apreciamo;i
imenso algumas hoas pe!;aS, entre as quais
varios sobrescritos Mulready, e alguns blocos do Id. castal!lho vermelho, mas, de tudo,
o que mais nos SUl1Preendeu, foi 0 estudo
perfeito e 0 grande desenvolvimento, pois
ali havia de tudo 1.IiID pouco. Parabens a
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Jose Cohen, mas, principalmente, a seu
Pai, que nos soube dar outro enorme coleq:ionador.
Manuel Perirrhas Sena e outra revela~ao,
e outro Pai que esta de parabens - Manuel
Marques Sena-, pois a selec!;ao duma colec~ao do Eu.ropa, composta pelas melhores
e mais raras series da Europa, deixa-nos
antever 0 que teria ficado la em casa...
Manuel de Jesus Baltazar, Coronel Macedo, Morais Calado e Eng. Paulo Seabra,
mereceram bern os brOl!lZes prateados que
receberam. Morais Calado merece-nos urna
referencia especial, pelo bela estudo que
desenvolveu com selos classicos, reimpressoes, carimbos e prefilatelicos de Portugall,
e cremos que as suas folhas serviram de
ensinamento a muitos principiantes, mas,
se nos permite, damos-lhe urn conselhoque legende com letra mais pequena, e que
nao volte a juntar, com as preeiosidades
que nos mostrou, os peixes de MO!;aIDbique ...
o Sr. Engenheiro Paulo Seabra Ferreira
foi t:m dos bons representantes de Aveiro,
avultando entre as variedades do selo de
5 rs. de D. Pedro V, que nos apresentoll,
o maravlihoso fragmento de 5 selos, mas
sao tambem interessantes algumas tiras e
blocos de D. Luis, fitas direita e curva. 0
Sr. iEngenheiro e urna esperan!;a de Aveiro),
que pode e deve s!-lo alem do mais, em
selos.
Das medalhas de bronze, nao concoroamos com a forma pOl'que foram distribuidas, prineipalmerite pelo plano em que vimos situar-se Antonio Ferreira Rodrigues,
com uma colec~ao da Alemanha bastante
boa, e , que nos pareceu dever ter maior
valoriza!;iio, mas nao f1:enho duvida de que
o Juri sabe mais a dormir do que eu acordado, e 0 que lastimo e, sobretudo, nao ter falado com ele a este respeito, para aprender
mais a:lguma coisa, que, diga-se de passagem
- alguma coisa me ensinaram, no decorrer
da Exposi~ao, de cada vez que algum dos
seus membros enfrentava urn quadro.
Jorge Ribeiro Borralho apresentou urn
conjunto muito regular, mas onde se notava
a confusao de prefilatelicos com outros que
ja estavam selados.
A fechar, quero ainda referir a parficipa!;ao de Carlos Rocha Leitao, corn urn Timor completo, onde avultavarn urn belo
erro, e a variedade da sobrecarga Liberta~ao, e urn Nyassa completo, com be10s blocos de sobrecargas invertidas. Se estes senhores tomam 0 gosto e perdem 0 respeito
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sao capazes de ultrapassar neste capitulo.
Uma das duas medalhas de ou.ro coube
ao Sr. Dr. Mar9a1, Correia Nunes, que ao
seu in.companh el Macau foi buscar 0 suficiente para preencher 4 quadros e - devemos dize.lo-,cle cada vez que 0 Sr. Dr.
Mar~l Correia Nunes nos aparece a expor,
mais 0 adrniramos, pois, al6m das pe~as
belas que nos apresenta, elas tornam-se
sempre mais 'b elas pelo estudo que delas
faz. Este, sem duvida, urn dos gramdes
valores da filatelia lusa, e nao estamos esquecidos de qt'\e, com selos de pequeno valor, conseguiu fazer jus, pelo esrudo que
apresentou na Exposi~o do Aero Clube,
a urn Grande P remio, e agora, com selos de
mais categoria, surgiu-nos com urn estudo
superado em re [a~ao ao outro. ·Este sim,
este e urn Senh i)r iFilatelista!
Herruini Viegas foi 0 outro feliz contemplado com medlllha de ouro, e, com 0 que
apresentou - col~ao especializada de selos de relevo lI!e J>orlugal e Ultramar, e
Provas de selos impressos por Waterlow &
Sons, Ltd. - Dilo era dificil augurar que
tal iIl1edalha sel ia para ele.
Este comerciante de selos e,para alem
da sua profissao, urn distinto coleccionador,
e ninguem melbor do que ele pode conseguir as boas p~as, visto que todas passam,
pIilticamente, em primeira mao, pelas sua~
maos.
o Sr. Dr. AT'tur Beja levou para a Figueira da Foz uma das medalhas de pra[a
dourada, e pelos prefilatelicos que apresentou, e estudo exaustivo que deles fez, assentou-lhe bern. Esta participacao foi das boas
coisas que vimos na Exposicao, sen do a
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sua apresentacao e desenvolvimento muito
bons.
Os inteiros postais -10 quadros -' de
Portugal e Ultramar, com que 0 Sr. Dr.
Oliveira Marques conquistou a medaIha de
prata dourada, representavam urn estudo
bern digno do ilustre professor, e, tal como
sucede com os prefilatelicos, e dificil dar
beleza a uma participacao de inteiros postais, e ele conseguiu essa maravilha.
o Dr. Roberto Vaz de Oliveira desenvolveu, em 10 quadros, urn brilhante e precioso
estudo de tudo quanto e possivel estudar-se
em selos de Portugal e Ultramar, pecan do
apenas por uma forma de apresentar urn
pouco pesada, 0 que estamos certos melhorara, pois nao cremos que urn coleccionador de tal quHate seja capaz de paragens.
o Sr. Prafes.sor Freitas Simoes, alem de
nos mostrar uma coleq:ao completissima
das duas Sicilias, pronta a figurar nas me-

o Sr. Dr. Vasconcelos cumprimentando

0

Sr. Presidente da Camara Municipal de Lisboa. Entre ambos, 0 Senhor Ministro · do
Ultramar

A chegada do Sr. Almirante Lopes Alves,
Ministro do Ultramar, no momenta de ser
cumprimentado pelo Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho

TE'MATICOS
Perl6dlcamente, de 2 em 2 meBes, vamos pub11car 11l1tas de temAtlcos e novidades
Em dlstrlbulcao 0 PRECARIO DE TEMATICOS n.· 2.
On." S, contento os palses compreendidos entre a letra F e J, serll. dlstrlbuldo em Feverelro ( Xnvla-se grAtis)
Representante excluslvo dos catll.logos
TESTA, de Animals e Flores.
COlMa ••

'1 LUElle.

Rue d. Sofie, 23-'.· COIMBRA Porfulle'

Os Srs. Luis Candido Taveira, Director uos
C.T.T. do Ultramar, Dr. Vasconcelos Carvalho e Eng." Tavares Fernandes, Director da
Casa da Moeda

,

o Sr. Dr.

Vasconcelos Carvalho cumprimentando 0 Sr. Dr. Cesar Moreira Baptista,
Secretdrio Nacional da Informa9iio

Os Srs. Eng. Carlos Ribeiro, Ministro das
Comunic~oes, Dr. Cesar Moreira Baptista,
Dr. Vasconcelos Carvalho e Dr. Jorge Vieira
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No dia da saida da emissao, contra tudo
o que seria de esperar, os selos e 0 carimbo
nao se encontravam no posto do correio
que funcionava na Exposil;ao.
Claro que a partida nao foi pregada aos
filatelistas, mas sim aos C.T.T .. Aqueles,
de urn modo ou outro, sempre arranjaram
os seus sobrescritos com 0 carimbo do primeiro dia, porem os C.T.T. deixaram de
vender muitos selos e sobrescritos, po:s
nestas ocasiCies ha gente que compra urn
ou outro, sem ser coleccionador nem pensar vir a s6-10, apenas por simples curiosidade, recorda!;ao, ideia de neg6cio, ou a
facto instintivo 'q ue leva a comprar U P.]
program a de urn espectaculo ja conhecido,
para 0 deitar fora 'a o <;hegar a casa ...
Deixemos isso, porem, e entremos, d"
vez, no mundo dos selos.

A GLASSE 'l1EMATICA
Subidaa escadaria do Palacio Galveias,
ficavam-nos, de urn lade e de outro, as salas
com as participa!;Cies de Portugal, Ultramar
PortugUes, e Estrangeiro, que serao vistas
adiante, pelo nosso camarada .or. Jorge
Vieira, e as das colec!;oes tematicas.
Na sala prindpal, dedicada a estas wtimas, sobressaiam, como estrelas de primeira grandeza, as colec!;Oes do sr. Cap.
Lemos da Silveira e da sr." D. Maria da
ConceiC;ao Hernandez de Sousa.
Sao dois belissimos conjun:os, dignos
de figUrar em todas as exposi!;Oes intern acionais, causando-nos enorme estranheza as
c1assifica!;oes, ,r elativamente modestas, q~' e
ai tem obtido.
Nesta V Exposi!;ao Filatelica Naciona l ,
foram c1assificadas, respectivamente, com
o Grande Premio e com Medalha de Duro ,
A presen!;a simultanea destas colec!;oes

a

numa exposi!;ao da sempre, a quem as aprecia, uma certeza e urna duvida: - a certeza de que 0 primeiro premio vai bern a
qualquer delas, e a duvida se 0 segUndo,
qualquer que seja, nao teria merecido ser
o primeiro.
o Cap. Lemos da Silveira apresentoll,
refundida e melborada, a sua conhecida tematica das Telecomunica!;Oes. Somos dos
que acreditamos que a Filatelia Tematica
s6 deixa de ser uma Filatelia de segunda
ordem quando entra no estudo e procura
das raridades.
Em igUaldade de circunstancias no que
respeita a outros .factores, a presenc;a de
raridades constitui urn pesa'do, s6lido e ponderoso motivo de valoriza!;ao, pelo menos
com as actuais regulamentos.
Eis porque nao podemos deixar de saJientar as raridades - autenticas raridades
- que ,figuram na coleq:ao do Cap. Lemos
da Silveira, e a tornam de urn valor intrinseco notavel.
Pensamos que esta participa!;ao fical i:I
livre de cotica se fosse antecedida de urn
pequeno plano orienta dar, que 0 Regula·
mento Internacional nao s6 p ermite, como
impoe. S6 assim e possivel uma visao do
conjunto, como tambem s6 assim se COll1preende que as legendas de cada folha deyam ser concisas, reduzidas ao min:mo,
exactamente como as que figuram nas foIhas do sr. Cap . Lemos da Silveira ,
Cremos tambem, dever focar urn outro
aspecto, sobre 0 qual nao ha unanimidade
de criterios: - a apresenta!;ao de series
comple' as, quando 0 motivo e absolutamente 0 mesmo.
Aumenta extraordinluiamente 0 numero
de folhas, sem qualquer vantagem aparente.
Bern sabemos que para urn coleccion, -

Senhor Presidente da Republica percorr endo a Exposir;Qo, acompanJuula pelos Srs.
Eduardo Cohen, Dr. Vasconcelos Carvalho e entidades aficiais

Apressadas notulas
sobre OS classicos na

V Exposieio Filatelica · Nacional
1)

CLASSES DE GOMPETIQA.O

A V '£xposi!;ao Filatelica Nacional , qL'e,
de 5 aBe de 17 a 24 de Novembro, foi
levada a efeito no pequeno mas formosissimo Palacio Ga!lveias, foi acontecimento de
larga projec!;ao, mas de nivel abaixo do
que sePia de esperar, na c\asse de competic;ao, onde s6 algUmas participa!;oes apareceram dignas de grande relevo, e a justificarem 0 exito enorme que a Exposi!;ao
alcan!;ou.
Temos, sem duvida, grandes coleccio!ladores e belas colecc;Oes que nao foram levadas ao notavel certame, por apatia ou
marasmo dos seus possuidores, ou por estes
cuidarem que apareciam coisas extraordinarias, que na competencia deslustrassem
as suas.
Viu-se 0 Juri em embara!;os para procc::der 11 classi.fica!;ao, e, 'P0rque em muitos
casos, baixo era 0 myel de certas participa!;Oes, muitas das medalhas nao puderam
ser atribuiodas . De qualquer forma, convem
anotar que 0 exito foi extraordinario, que
a apresenta.;:ao melborou, que a sonolencia
de alguns coleccionadores foi espevitada, e
que ,oeste arranco a filatelia recolbeu grandes beneflcios.
Porque a Lisboa 60 roi, de longe, a melhor
exposi!;ao que 5e tern feito no nosso Pais,
e vai ser dificiJ que outra se tome a fazer
de tal magnitude, e tao esplendorosa, pois a
Classe de Ronra foi surpreendente, dign'\
de preencher a sala de Honra de qualquer
Exposi!;ao Internacional, urn mundo de

Pe/o - - - - -

Dr Jorge de Melo Vieira

maravilhas que se nao varre dos nossos
olhos, onde muito se aprende, e se !po de
ver urn conjunto de pe!;as ricas, belas e
unicas.
Pediram-me para Ihes dar urn apontamenta do que vimos na Olasse de" Competi!;ao, ,p or banda dos c1assicos, e para nao
nos espraiaI'Illos muito, vamos ja entrar no
assunto.
o Grande Premio, para as colecc;Cies c1assicas, foi atribui,;io, com inteira justi!;a, e
destacadamente, no Sr. Dr. Jose Antonio de
Almeida Dlas, pela sua notavel participa~o
- Extracto de' lima colec!;ao c1assica de
Portugal, especializada - com que preencheu 14 quad.t·os
Urn sem 'll1imero de pe.;:as chissicas de
rara beleza, e belamente expostas, trou.xe 11
«Lisboa 60. 0 Sr. Dr. Almeida nias, que,
cotado entre as maiores coleccionadores
mundiais de selos classicos do Brasil, agora
se apresentou como uma nova estrela de
primeira grandeza, com que Ita que con tar
no fil'lllamento da filatelia classica portuguesa.
Cremos que os consagrados terao de
acautelar-se, pOl que Manuel Sena, Gonzalez
Garcia e Almeilla Dias, todos 11 compit'!,
com as ganas que Ihes encontramos, nao
cremos que parem, e pressentimos que tudo
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Administra~ao Ger.al dos Correios,

Telegrafos e Telefones
Os SerYiGos de Inf8rmaGoes e ReclamaGoes dOs Cll,T.
NA

RUA S. JOSE

20-LlSBOA

FORNECEM AO PRE(:O FACIAL:
... selos Oa metRopole em clRculaGao ou Oela RetlRaOos, ate se eSCjotaRem.
SOBRescRltos 00 1.0 Ola, quanOo RequlsltaOos, ate .i
Oata Oe saiOa Oa emlssao.
BANQUETE DE ENCERRAME NTO: A esplendorosa mesa da presidencia do grandioso
banquete de encerramento e para distribui~ao de premios, no bela salao do "Avis Hotel»

E GRATUITAMENTE:
apoem-se maRCaS 00 1.0 Ola, quanOo SollcltaOas ate .\
Oata ~a saiOa Oa emlssao.
Remetem 0 catMoCjo Oos selos .\ venO'a.
,

... .

Todas as estac;oes dos C. T. T. aceitam requisic;oes de
se/os e sobrescritos, cle que farao a entrega posteriormente, sem qua.squer encargos para 0 compraclor.

dor, para urn verdadeiro filatelista, custa
muito fragmentar uma serie boa, tantas
vezes dificil de obter. Mas pens amos que,
em tematicas, sera preferivel utilizar apenas 0 se!o mais valioso de cada serie.
Admitamos , por hip6tese, que 0 Cap.
Lemos da Silveira, em vez de Telecomuniea!;5es, apresentava uma tematica sabre
«Mitologia". Eseusado e tdizer que urn lugar
destacado seria para "Ceres», a Deusa da
Abundancia e da Agricultt:ra. Sign' fi earia
isto que iria apresentar todas as emissoes
de Ceres de Portugal e U1tramar Portugues? E, visto que ha variedades mais valiOsas do que 0 seio-tipo, apresentaria tambern as variedades? E as sobrecargas sobre
Ceres? E, no Ultramar, os selos cIassifiea-dos pela posiCao das estrelinhas? E as
provas, ensaios, e nao emitidos?

Se, nas circunstfmcias atr<is referidas,
nao resta duvida de que eada selo e di feren ' e dos outros, as raz6es pelas quais 0
sr. Cap. Lemos da Silveira apresenta serie!j
eompletas, tern de ser igualmente validas
para todos os caS03. Ora, tambem nib
podem restar duvidas de que seria absulldo
que, numa eoleq:ao tematica de mitologia,
figurassem todos, absolntamente todos, os
selos de Ceres emitidos em Portugal e no
U1tramar Portugues.
A sr." D. Maria da Concei{:ao Hernandez
de Sousa apresen tou a eoleq:ao mais C ~
pee acular de toda a exposi!;ao.
Digamos bern ldepressa 0 que nos pareee
susceptivei de modificacao, para djzermos
depois urn poueo de tudo quanto havia a
dizer de bern.
Pensamos que lueraria em reduzir os
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quadros exp.licativos do tema, ou faze-los
com letra mais pequena; pessoalmente, gostarlamos tamb& que as luxuosas letras
que miciavam cada folha diminuissem d e
tamanho, para que nao foss em. elas q.ue
sobressaissem, ao olhar-se a pagma, e Slm
os selos expostos.
iNao pode haver men os que dizer de mal,
e s6 isto bastaria para constituir 0 melhor
elogio.
.
Todavia, quem nao viu a Exposi~ao, flcarla insuficientemente elucidado.
Absolutamente dentro do Regulamento,
o plano orientador era 0 mais bem exposto
e mais completo, nao faltando mesmo a
referencia ao nUmero total de quadros, e
sua especifica~o.
A montagem e a apresenta~ao eram
pecaveis luxuosas mesmo, e 0 desenvolvlmento Ido tema, abrangendo postais-maximos e sobrescritos especiais, era extraordinario, e tinha, de longe, - porque 0 prOprio tema a tal se prestava - 0 maior numero de selos diferentes.
Nao Jhe faltaram algumas pe~as filatelicas valiosas, tais como urn selo nao emitido, e ·a emissao do correio submarino espanhol.
Os erros e variedades dedesenho e de
cor encontravam-se devidamente referenciados por setas de cores diferentes, que,
tendo causado reparos, tinham, quanto a
n6s, a vantagem de indicarem. logo de entrada, e claramente, a que vanedade se referiam.
_
Enfim. Tendo sido a participa~ao que
mais impressionou 0 publico, e 'g rande numero de visitantes altamente categorizados
para apreciarem selos, tao bem Ihe assen~a
a medalha de ouro, como lhe assentana
o Grande Premio, 0 que nao :representa
menoscabo para a colec~ao do Capitao Lemos da Silveira, antes a vem real~ar.
o terceiro premio coube a participa~ao
do Dr. Anibal A19ada de Paiva.
Pode ter causado estranheza que um conjunto que figurava apenas com urn quadro,
tivesse obtido urna classifica~ao tao alta.
Mas nao pode esquecer-se que, dado 0 rateio fo~do do nllmero de quadros, algun~
expositores usaram da prerrogativa de fazerem apreciar pelo Juri a parte nao exposta
das suas colecc;Oes. Ora, nao s6 pelo que
se viu mas pelo que se contmha nos
albuns: esta colec~ao de Centenarios e Aniversarios do Selo, era do mais vaJIioso e
completo que tern aparecido. LamentavelmeIllte, faltava-lhe urn plano orientador.

m:-

o Dr. Abel Salazar Carreira obteve 0 4."
lugar, com justi~a. A sua tematica de flares e muito boa, e s6 e de lastimar um
excesso de legendas, algumas sem qualquer interesse, que tonnam a apresen,ta~ao
pesada.
,Em nitido progresso, 0 Engenheiro Almeida d'Avila encontra-se ja num 5.° lugar.
Competidor a ter em linha de conta nas
exposi~5es, com uma participa~ao muito
boa, correcta, limpa, bem montada, de urn
tema . bem estudado e cheio de interesse.
Lucraria em ter lido 0 Regulamento, e
em saber que a Juri veri a a parte nao
exposta da participa~ao...
Maria Elvira Semeda Saraiva refundiu e
melhorou a sua encantadora tematica "MIllher (Mae e educadora) e Crian~as», que
jei conheciamos de exposi~5es anteriores. 0
tema desenvolve-se de maneira tao 16gica,
tao clara, que urn plano orientador e desnecessario.
Exemplo flagrante de que urna pel'feita
tematica pode fazer-se com selos nao dispendiosos, acha acesa na fogueira que sopara os tematicos dos nao tematicos... E,
incontestavelmente, urna participa~aochcia
de encanto ·e de beleza.
Felix da Costa llha continua a apresentar muito bern, e a ser justamente recompensado; pe~s boas, mas ausencia de plano
orientador.
o Dr. loiio Vieira Pereira teve a pacien.
cia de proceder a nova montagem da sua
temeitica de «Medicos na hist6ria enos selos >, com 0 que lucrou extraordinariamente.

EXCHANGE WANTED
I WANT TO EXCHANGFl MINT
COMPLETIB SET OF PORTUGAL
AND COLONIES WITH OTHER COUNTRIES OF SPORT ANIMAL NEW
ISSUES FLOWER MULTIOOLORED
FROM ALL STAMP COLLECTOR
EVERY ISSUES FOR BLOCK OF
FOUR.
I CAN SUPPLY PEOPLE'S cmNA. MINT COMPLETE SETS OF
COMItEMORATIVE. E!olPECIALLY
ISSUES ANY QUANTITY EVERY
NEW ISSUJ!JH OF 1949-1~90 ISSUES.
BASIS OF EXCH" NGE: FACE VALUE PLUS POSTAGE.

CHENG ROBIN
9 PEOPLE"S sn, HAHXIAKG; SHINGHAI, [HIBI

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL

A sua cole~ao esta perreita e completa,
e s6 e pena que as legendas sejam a duas
cores com letra de mewco, embora apurada, pelo que os leitores do Boletim bem
avaliam a enonne vantagern de este ser
impresso... e nao manuscrito...
A emissao de Pasteur figurava desnecessariamente quanto a n6s, completa, e, salvo
erro urn ,dos selos nao pertencia a serie.
Quanto a outra parte da sua participa~ao, «Os Elementos Filatelicos da ~uerra
da Coreia», pareceu-nos desnecessana, de
menos valor, que, como temati.ca, era nuIo.
A fadta de um plano orientador tornou-se
aqui evidente, por nao se saber 0 que queria 'Ilpresentar com 0 material exposto.
Raul Soares c1assificou-se bern com .. Caminhos de Ferro». 0 rateio de quadros illao
pennitiu, cremos, que vissemos a sua col~
~ao tao completa e 'b em exposta como lei
tivemos ocasiao de ver.
A colec~o de Eduardo Dautel de Andrade pode ficar em 10.· lugar com .. 0 selo
nas suas principais manilfesta~5es,.. Tinha
boas J)el;as e urn conjunto regular; faltava.Jhe tambem urn plano orientador.
Miguel Pimentel Saraiva conseguiu apresentar, com mao de mestre, e omostrando
bons selos, os temas ingratos que escolheu.
Urn tema, verdadeiramente tema, estudado
e apresentado par Miguel Pimentel Saraiva,
deve ser urn caso muito seno...
louo de Matos Serras vern a seguir com
"Caminhos de Ferro», que tem urna primeira parte muito hoa, e urnas Ultimas foIhas francamente mas, em que 0 texto sabrepuja os selos, e cujos detalhes de material ferroviario interessarao muito a C.P.
e a Comissao Coordenadora de Transportes Terrestres, mas hem poueo aos filateJistas.
lose Luis Ramuo Coutinha obteve 0 B."
lugar com «As Aves na Filatelia». Se bern
que tivesse uma boa participa~ao, pareceu-nos a classifica!;ao incornpleta, e 0 estilo
pouco desenvolvido. Quanto a inc1usao de
selos no que chamou «'falsa filatelia», ja
acimadissemos 0 que nos parecia.
Miguel Ramalho Pinto mostrou.,uos, com
«flores», uma pequena mas 'rnuito bern organizada participa~ao. Faltava-Ihe, como a
quase todos - 0 que mais d'az real~ quem
a apresentou impecavel- um plano orientador.
lose loaquim Cab rita -tinha uma col::c~ao boa, mas sem personalidade.
Achamos melhor, embora menos extensa, a da sr.' D. Fernanda Maria Cdmara
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Soares, que estava muito correcta, bern
apresentada, com legendas reduzidas ao ominimo.
lose Augusto de Oliveira Alvarenga tinha
algumas pe!;3.S boas, mas a apresenta~ao
era simplesmente detestavel, e a vinho do
Porto, cuj o reclame fazia com Yinhetas
misturadas com selos, deveria ser.vir-lhe
mais para esquecer as magoas de uma exclusao, que afinalse nao deu, do que para
festejar 0 17.° lugar, significativo apenas de
que ainda lei havia pior...
Eduardo Henrique Brito pel1deu-se e afastou-se, nitidamente, do tema que escolheu.
o excesso de legendas afoga absolutamente os temas. ·E , por mais bern escritas,
patri6ticas e de elevado moral, que sejam,
nao podemos esquecer que se trata de urna
EXp05i~ de Selos, e nao de Jogos Florais.
loiia da Silva Campelo mostrou urna colec~ao de selos comemorativos dos Jogos
Olimpicos. Um Juri exigente exc1uiria imediatamente da competi~ao, segundo os Regulamentos, uma participa~ao que misturava, com os ISelos, recortes de jornais.
Augusta Vieira Decroak, com «Na'Vegadores Portugueseslt, enviou muita prosa e
poucos selos. E, embora parC!;a que nao,
o tema prestava-se para fazer absolutamente 0 contnirio.
A «Epopeia Maritima dos Portugueses»,
de Albano Augusta Pereira, deixou-nos rna
impressao. Apresent~ao pesada, exoesso
de legendas, Duma ansia de escrever, inc1usao de series completas (0 que outros
com mais responsabilidade tambem fizeram) mistura de ·selos novos e usados na
mesma serie, - sao defeitos a corrigir de
futuro.
A colec~o de Pedro Alcdntara Coelho de
Lima era pequena e bern apresentada.
o ,tema presta-se a urn amplo desenvolvimenta.
Hennes da Fonseca Nobre deu-nos plena
mostra da sua sensibilidade artistica, da
sua habi!lidade como desenhista e decorador, com certa poesia e romantismo. Esquecia dizer que, em cada uma das folhas
ap·resentadas, tambem se enco!l.travam urn
au dois selos ...
Por ultimo, Antonio Ferreira Soares apresentou .. Navega~ao » .
Coube-lhe urn retra'o de D. Henrique,
na contempla~ao do qual pode ver a que
um Portugues destituido de meios, mas rico
de engenho, pode fazer do nada, e como,
a pal'tir do mesmo nada, criar obra de
vulto...
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quadros exp.licativos do tema, ou faze-los
com letra mais pequena; pessoalmente, gostarlamos tamb& que as luxuosas letras
que miciavam cada folha diminuissem d e
tamanho, para que nao foss em. elas q.ue
sobressaissem, ao olhar-se a pagma, e Slm
os selos expostos.
iNao pode haver men os que dizer de mal,
e s6 isto bastaria para constituir 0 melhor
elogio.
.
Todavia, quem nao viu a Exposi~ao, flcarla insuficientemente elucidado.
Absolutamente dentro do Regulamento,
o plano orientador era 0 mais bem exposto
e mais completo, nao faltando mesmo a
referencia ao nUmero total de quadros, e
sua especifica~o.
A montagem e a apresenta~ao eram
pecaveis luxuosas mesmo, e 0 desenvolvlmento Ido tema, abrangendo postais-maximos e sobrescritos especiais, era extraordinario, e tinha, de longe, - porque 0 prOprio tema a tal se prestava - 0 maior numero de selos diferentes.
Nao Jhe faltaram algumas pe~as filatelicas valiosas, tais como urn selo nao emitido, e ·a emissao do correio submarino espanhol.
Os erros e variedades dedesenho e de
cor encontravam-se devidamente referenciados por setas de cores diferentes, que,
tendo causado reparos, tinham, quanto a
n6s, a vantagem de indicarem. logo de entrada, e claramente, a que vanedade se referiam.
_
Enfim. Tendo sido a participa~ao que
mais impressionou 0 publico, e 'g rande numero de visitantes altamente categorizados
para apreciarem selos, tao bem Ihe assen~a
a medalha de ouro, como lhe assentana
o Grande Premio, 0 que nao :representa
menoscabo para a colec~ao do Capitao Lemos da Silveira, antes a vem real~ar.
o terceiro premio coube a participa~ao
do Dr. Anibal A19ada de Paiva.
Pode ter causado estranheza que um conjunto que figurava apenas com urn quadro,
tivesse obtido urna classifica~ao tao alta.
Mas nao pode esquecer-se que, dado 0 rateio fo~do do nllmero de quadros, algun~
expositores usaram da prerrogativa de fazerem apreciar pelo Juri a parte nao exposta
das suas colecc;Oes. Ora, nao s6 pelo que
se viu mas pelo que se contmha nos
albuns: esta colec~ao de Centenarios e Aniversarios do Selo, era do mais vaJIioso e
completo que tern aparecido. LamentavelmeIllte, faltava-lhe urn plano orientador.

m:-

o Dr. Abel Salazar Carreira obteve 0 4."
lugar, com justi~a. A sua tematica de flares e muito boa, e s6 e de lastimar um
excesso de legendas, algumas sem qualquer interesse, que tonnam a apresen,ta~ao
pesada.
,Em nitido progresso, 0 Engenheiro Almeida d'Avila encontra-se ja num 5.° lugar.
Competidor a ter em linha de conta nas
exposi~5es, com uma participa~ao muito
boa, correcta, limpa, bem montada, de urn
tema . bem estudado e cheio de interesse.
Lucraria em ter lido 0 Regulamento, e
em saber que a Juri veri a a parte nao
exposta da participa~ao...
Maria Elvira Semeda Saraiva refundiu e
melhorou a sua encantadora tematica "MIllher (Mae e educadora) e Crian~as», que
jei conheciamos de exposi~5es anteriores. 0
tema desenvolve-se de maneira tao 16gica,
tao clara, que urn plano orientador e desnecessario.
Exemplo flagrante de que urna pel'feita
tematica pode fazer-se com selos nao dispendiosos, acha acesa na fogueira que sopara os tematicos dos nao tematicos... E,
incontestavelmente, urna participa~aochcia
de encanto ·e de beleza.
Felix da Costa llha continua a apresentar muito bern, e a ser justamente recompensado; pe~s boas, mas ausencia de plano
orientador.
o Dr. loiio Vieira Pereira teve a pacien.
cia de proceder a nova montagem da sua
temeitica de «Medicos na hist6ria enos selos >, com 0 que lucrou extraordinariamente.

EXCHANGE WANTED
I WANT TO EXCHANGFl MINT
COMPLETIB SET OF PORTUGAL
AND COLONIES WITH OTHER COUNTRIES OF SPORT ANIMAL NEW
ISSUES FLOWER MULTIOOLORED
FROM ALL STAMP COLLECTOR
EVERY ISSUES FOR BLOCK OF
FOUR.
I CAN SUPPLY PEOPLE'S cmNA. MINT COMPLETE SETS OF
COMItEMORATIVE. E!olPECIALLY
ISSUES ANY QUANTITY EVERY
NEW ISSUJ!JH OF 1949-1~90 ISSUES.
BASIS OF EXCH" NGE: FACE VALUE PLUS POSTAGE.

CHENG ROBIN
9 PEOPLE"S sn, HAHXIAKG; SHINGHAI, [HIBI
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A sua cole~ao esta perreita e completa,
e s6 e pena que as legendas sejam a duas
cores com letra de mewco, embora apurada, pelo que os leitores do Boletim bem
avaliam a enonne vantagern de este ser
impresso... e nao manuscrito...
A emissao de Pasteur figurava desnecessariamente quanto a n6s, completa, e, salvo
erro urn ,dos selos nao pertencia a serie.
Quanto a outra parte da sua participa~ao, «Os Elementos Filatelicos da ~uerra
da Coreia», pareceu-nos desnecessana, de
menos valor, que, como temati.ca, era nuIo.
A fadta de um plano orientador tornou-se
aqui evidente, por nao se saber 0 que queria 'Ilpresentar com 0 material exposto.
Raul Soares c1assificou-se bern com .. Caminhos de Ferro». 0 rateio de quadros illao
pennitiu, cremos, que vissemos a sua col~
~ao tao completa e 'b em exposta como lei
tivemos ocasiao de ver.
A colec~o de Eduardo Dautel de Andrade pode ficar em 10.· lugar com .. 0 selo
nas suas principais manilfesta~5es,.. Tinha
boas J)el;as e urn conjunto regular; faltava.Jhe tambem urn plano orientador.
Miguel Pimentel Saraiva conseguiu apresentar, com mao de mestre, e omostrando
bons selos, os temas ingratos que escolheu.
Urn tema, verdadeiramente tema, estudado
e apresentado par Miguel Pimentel Saraiva,
deve ser urn caso muito seno...
louo de Matos Serras vern a seguir com
"Caminhos de Ferro», que tem urna primeira parte muito hoa, e urnas Ultimas foIhas francamente mas, em que 0 texto sabrepuja os selos, e cujos detalhes de material ferroviario interessarao muito a C.P.
e a Comissao Coordenadora de Transportes Terrestres, mas hem poueo aos filateJistas.
lose Luis Ramuo Coutinha obteve 0 B."
lugar com «As Aves na Filatelia». Se bern
que tivesse uma boa participa~ao, pareceu-nos a classifica!;ao incornpleta, e 0 estilo
pouco desenvolvido. Quanto a inc1usao de
selos no que chamou «'falsa filatelia», ja
acimadissemos 0 que nos parecia.
Miguel Ramalho Pinto mostrou.,uos, com
«flores», uma pequena mas 'rnuito bern organizada participa~ao. Faltava-Ihe, como a
quase todos - 0 que mais d'az real~ quem
a apresentou impecavel- um plano orientador.
lose loaquim Cab rita -tinha uma col::c~ao boa, mas sem personalidade.
Achamos melhor, embora menos extensa, a da sr.' D. Fernanda Maria Cdmara
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Soares, que estava muito correcta, bern
apresentada, com legendas reduzidas ao ominimo.
lose Augusto de Oliveira Alvarenga tinha
algumas pe!;3.S boas, mas a apresenta~ao
era simplesmente detestavel, e a vinho do
Porto, cuj o reclame fazia com Yinhetas
misturadas com selos, deveria ser.vir-lhe
mais para esquecer as magoas de uma exclusao, que afinalse nao deu, do que para
festejar 0 17.° lugar, significativo apenas de
que ainda lei havia pior...
Eduardo Henrique Brito pel1deu-se e afastou-se, nitidamente, do tema que escolheu.
o excesso de legendas afoga absolutamente os temas. ·E , por mais bern escritas,
patri6ticas e de elevado moral, que sejam,
nao podemos esquecer que se trata de urna
EXp05i~ de Selos, e nao de Jogos Florais.
loiia da Silva Campelo mostrou urna colec~ao de selos comemorativos dos Jogos
Olimpicos. Um Juri exigente exc1uiria imediatamente da competi~ao, segundo os Regulamentos, uma participa~ao que misturava, com os ISelos, recortes de jornais.
Augusta Vieira Decroak, com «Na'Vegadores Portugueseslt, enviou muita prosa e
poucos selos. E, embora parC!;a que nao,
o tema prestava-se para fazer absolutamente 0 contnirio.
A «Epopeia Maritima dos Portugueses»,
de Albano Augusta Pereira, deixou-nos rna
impressao. Apresent~ao pesada, exoesso
de legendas, Duma ansia de escrever, inc1usao de series completas (0 que outros
com mais responsabilidade tambem fizeram) mistura de ·selos novos e usados na
mesma serie, - sao defeitos a corrigir de
futuro.
A colec~o de Pedro Alcdntara Coelho de
Lima era pequena e bern apresentada.
o ,tema presta-se a urn amplo desenvolvimenta.
Hennes da Fonseca Nobre deu-nos plena
mostra da sua sensibilidade artistica, da
sua habi!lidade como desenhista e decorador, com certa poesia e romantismo. Esquecia dizer que, em cada uma das folhas
ap·resentadas, tambem se enco!l.travam urn
au dois selos ...
Por ultimo, Antonio Ferreira Soares apresentou .. Navega~ao » .
Coube-lhe urn retra'o de D. Henrique,
na contempla~ao do qual pode ver a que
um Portugues destituido de meios, mas rico
de engenho, pode fazer do nada, e como,
a pal'tir do mesmo nada, criar obra de
vulto...
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Administra~ao Ger.al dos Correios,

Telegrafos e Telefones
Os SerYiGos de Inf8rmaGoes e ReclamaGoes dOs Cll,T.
NA

RUA S. JOSE

20-LlSBOA

FORNECEM AO PRE(:O FACIAL:
... selos Oa metRopole em clRculaGao ou Oela RetlRaOos, ate se eSCjotaRem.
SOBRescRltos 00 1.0 Ola, quanOo RequlsltaOos, ate .i
Oata Oe saiOa Oa emlssao.
BANQUETE DE ENCERRAME NTO: A esplendorosa mesa da presidencia do grandioso
banquete de encerramento e para distribui~ao de premios, no bela salao do "Avis Hotel»

E GRATUITAMENTE:
apoem-se maRCaS 00 1.0 Ola, quanOo SollcltaOas ate .\
Oata ~a saiOa Oa emlssao.
Remetem 0 catMoCjo Oos selos .\ venO'a.
,

... .

Todas as estac;oes dos C. T. T. aceitam requisic;oes de
se/os e sobrescritos, cle que farao a entrega posteriormente, sem qua.squer encargos para 0 compraclor.

dor, para urn verdadeiro filatelista, custa
muito fragmentar uma serie boa, tantas
vezes dificil de obter. Mas pens amos que,
em tematicas, sera preferivel utilizar apenas 0 se!o mais valioso de cada serie.
Admitamos , por hip6tese, que 0 Cap.
Lemos da Silveira, em vez de Telecomuniea!;5es, apresentava uma tematica sabre
«Mitologia". Eseusado e tdizer que urn lugar
destacado seria para "Ceres», a Deusa da
Abundancia e da Agricultt:ra. Sign' fi earia
isto que iria apresentar todas as emissoes
de Ceres de Portugal e U1tramar Portugues? E, visto que ha variedades mais valiOsas do que 0 seio-tipo, apresentaria tambern as variedades? E as sobrecargas sobre
Ceres? E, no Ultramar, os selos cIassifiea-dos pela posiCao das estrelinhas? E as
provas, ensaios, e nao emitidos?

Se, nas circunstfmcias atr<is referidas,
nao resta duvida de que eada selo e di feren ' e dos outros, as raz6es pelas quais 0
sr. Cap. Lemos da Silveira apresenta serie!j
eompletas, tern de ser igualmente validas
para todos os caS03. Ora, tambem nib
podem restar duvidas de que seria absulldo
que, numa eoleq:ao tematica de mitologia,
figurassem todos, absolntamente todos, os
selos de Ceres emitidos em Portugal e no
U1tramar Portugues.
A sr." D. Maria da Concei{:ao Hernandez
de Sousa apresen tou a eoleq:ao mais C ~
pee acular de toda a exposi!;ao.
Digamos bern ldepressa 0 que nos pareee
susceptivei de modificacao, para djzermos
depois urn poueo de tudo quanto havia a
dizer de bern.
Pensamos que lueraria em reduzir os
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sao capazes de ultrapassar neste capitulo.
Uma das duas medalhas de ou.ro coube
ao Sr. Dr. Mar9a1, Correia Nunes, que ao
seu in.companh el Macau foi buscar 0 suficiente para preencher 4 quadros e - devemos dize.lo-,cle cada vez que 0 Sr. Dr.
Mar~l Correia Nunes nos aparece a expor,
mais 0 adrniramos, pois, al6m das pe~as
belas que nos apresenta, elas tornam-se
sempre mais 'b elas pelo estudo que delas
faz. Este, sem duvida, urn dos gramdes
valores da filatelia lusa, e nao estamos esquecidos de qt'\e, com selos de pequeno valor, conseguiu fazer jus, pelo esrudo que
apresentou na Exposi~o do Aero Clube,
a urn Grande P remio, e agora, com selos de
mais categoria, surgiu-nos com urn estudo
superado em re [a~ao ao outro. ·Este sim,
este e urn Senh i)r iFilatelista!
Herruini Viegas foi 0 outro feliz contemplado com medlllha de ouro, e, com 0 que
apresentou - col~ao especializada de selos de relevo lI!e J>orlugal e Ultramar, e
Provas de selos impressos por Waterlow &
Sons, Ltd. - Dilo era dificil augurar que
tal iIl1edalha sel ia para ele.
Este comerciante de selos e,para alem
da sua profissao, urn distinto coleccionador,
e ninguem melbor do que ele pode conseguir as boas p~as, visto que todas passam,
pIilticamente, em primeira mao, pelas sua~
maos.
o Sr. Dr. AT'tur Beja levou para a Figueira da Foz uma das medalhas de pra[a
dourada, e pelos prefilatelicos que apresentou, e estudo exaustivo que deles fez, assentou-lhe bern. Esta participacao foi das boas
coisas que vimos na Exposicao, sen do a
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AGUARDANDO A CHEGADA DO ORE·F E DO ESTADO

sua apresentacao e desenvolvimento muito
bons.
Os inteiros postais -10 quadros -' de
Portugal e Ultramar, com que 0 Sr. Dr.
Oliveira Marques conquistou a medaIha de
prata dourada, representavam urn estudo
bern digno do ilustre professor, e, tal como
sucede com os prefilatelicos, e dificil dar
beleza a uma participacao de inteiros postais, e ele conseguiu essa maravilha.
o Dr. Roberto Vaz de Oliveira desenvolveu, em 10 quadros, urn brilhante e precioso
estudo de tudo quanto e possivel estudar-se
em selos de Portugal e Ultramar, pecan do
apenas por uma forma de apresentar urn
pouco pesada, 0 que estamos certos melhorara, pois nao cremos que urn coleccionador de tal quHate seja capaz de paragens.
o Sr. Prafes.sor Freitas Simoes, alem de
nos mostrar uma coleq:ao completissima
das duas Sicilias, pronta a figurar nas me-

o Sr. Dr. Vasconcelos cumprimentando

0

Sr. Presidente da Camara Municipal de Lisboa. Entre ambos, 0 Senhor Ministro · do
Ultramar

A chegada do Sr. Almirante Lopes Alves,
Ministro do Ultramar, no momenta de ser
cumprimentado pelo Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho

TE'MATICOS
Perl6dlcamente, de 2 em 2 meBes, vamos pub11car 11l1tas de temAtlcos e novidades
Em dlstrlbulcao 0 PRECARIO DE TEMATICOS n.· 2.
On." S, contento os palses compreendidos entre a letra F e J, serll. dlstrlbuldo em Feverelro ( Xnvla-se grAtis)
Representante excluslvo dos catll.logos
TESTA, de Animals e Flores.
COlMa ••

'1 LUElle.

Rue d. Sofie, 23-'.· COIMBRA Porfulle'

Os Srs. Luis Candido Taveira, Director uos
C.T.T. do Ultramar, Dr. Vasconcelos Carvalho e Eng." Tavares Fernandes, Director da
Casa da Moeda

,

o Sr. Dr.

Vasconcelos Carvalho cumprimentando 0 Sr. Dr. Cesar Moreira Baptista,
Secretdrio Nacional da Informa9iio

Os Srs. Eng. Carlos Ribeiro, Ministro das
Comunic~oes, Dr. Cesar Moreira Baptista,
Dr. Vasconcelos Carvalho e Dr. Jorge Vieira
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lamento Internacional, sobrepujava largamente a parte ffiatelica, ou pa.rticipa!;oe3
em que, embora com legenda bern visivel,
se expunham selos 'q ue a F.LP. nao admite
em Exposi!;Oes.
Ora porque adopta a F.LP. esta atitude?
Cremos que ha que defender, nao 56,
por urn lado, os filatelistas, de comereiau-

emitido tardiamente. Devia ter saido no ioicio da Exposi!;ao, e nao no meio. Parece
que a raziio foi esperar-se pelo papel, mas
encontrar papel tao ordinario nao deveria
ter side dificil ...
Disto nao cabem culpas as ComissOes,
evidentemente. Como tambem lIlao lhes cabem culpas do selo ter saido tao mauzinho.

"GARDEN-PARTY" NA ESTURA F1RIA: 0 Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho saudando
os representcmtes da Camara Municipal de Lisboa

tes, ou governantes, sem escrUpulos, como,
por outro lado, atacar, economicamente,
esses individuos ou entidades, habitualmente tao falhos de dinheiro como dos escrLtpulos referidos. Se se lhes compram os
selos, e se expOem, mesmo com a designa!;ao de faIsos, nao se curnpre, de modo
algum, 0 ataque ande mais lhes deve doer:
-na bolsa.
o selo comemorativo da Exposi!;ao foi

Aquilo de beleza tem muito pouco, mas de
Exposi!;ao Filatelica nao tem mesmo nada.
Urn cabide com tr~.s lugares onde s6 foi
pendurado urn embriao de escudo Naeional,
umas linhas rectas que devem corresponder
as das antigas cartas geognUiicas, e, a urn
canto, uma especie de caravela, depois tela
passagem de urn eielone. Enfim, tao arido
que ate os corvos levantaram vClo, e foram
em busca de paisagem mais amena ...
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lhores exposi!;fies internaeionais, apresentou
ainda, embora com menos nivel- urna
Fran!;a completa.
Das medalhas de prata, coube a primeira
ao Sr. Dr. Montenegro Carneiro, coleccionador de quem muito ha a esperar. Quer na
parte de Mo!;ambique, com coroas em quadras, e tambern em ,quadras 0 Cent." de
Santo Ant6nio, quer no Nyassa completissimo, com provas, blocos gra.ndes de sobrecargas invertidas, provas, reimpressOes, etc.,
marcou posi!;ao destacada.
Teve para nos - note-se bern - alguma
coisa a mais, na sua paITtidpa!;ao : a serie
dos peixes em quadras.
.....
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho - medalha de prata -, trouxe a Lisboa 60 uma
magnifica selec!;ao de erros, provas, ensaios
e prefilatelicos, urn dos «clous» da Exposi!;ao, pela admira~ao que causou ao publico,
pecando, quanto a nos, pela forma de expClr
mas 0 gosto e sUbjectivo, e eu sou capaz
de nao ter gosto.
Jose Hipolito-medalha de prata-apresentou-nos, sem duvida, ~s muito belas,
dentre as qurus destacamos 0 seu melhor
selo - 0 5 rs de D. Maria - que e maravilhoso, como boa era a Alemanha, e a Be1gica, plena de boas provas mas, - e isto
lastimo - da-nos a ideia de que Jose HipOlito fez urna paragem. Urn conselho, se nos
for permitido: - Volte, e nao esque!;a 'lue
parar e morrer ... ffiatelicamente, ja se ve.
o Sr. Capitao Sidonio Bessa Paes - medalha de prata - apresentou de tudo, e de
tudo muito em born, 'Prefilatelicos, ensaios,
provas. urn bela conjunto estudado de selos
Ceres, e tambem belos especimes, mas, de
tudo, 0 que mais nos deixou invejosos foram os prefilatt!licos franceses - bons em
qualquer parte do mundo.
Francisco Horta Raposo - medaIha ut!
prata - apresentou bons selos franceses, e
uma boa colec~ao de Israel. mas esta exposta em folhas que nao estavam a altura
da Lisboa 60.
o Sr. Jose Cohen foi para mim urna das
maiores revela~oes da V Exposi!;ao Filatelica Naeional, pois os seus tres quadrps
eram como que grandes folhas dum tratado de filatelia, dos selos e carimbos victorianos da Gra.JBretanha, on de muito ha·
via que ver e que aprender. Apreciamo;i
imenso algumas hoas pe!;aS, entre as quais
varios sobrescritos Mulready, e alguns blocos do Id. castal!lho vermelho, mas, de tudo,
o que mais nos SUl1Preendeu, foi 0 estudo
perfeito e 0 grande desenvolvimento, pois
ali havia de tudo 1.IiID pouco. Parabens a
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Jose Cohen, mas, principalmente, a seu
Pai, que nos soube dar outro enorme coleq:ionador.
Manuel Perirrhas Sena e outra revela~ao,
e outro Pai que esta de parabens - Manuel
Marques Sena-, pois a selec!;ao duma colec~ao do Eu.ropa, composta pelas melhores
e mais raras series da Europa, deixa-nos
antever 0 que teria ficado la em casa...
Manuel de Jesus Baltazar, Coronel Macedo, Morais Calado e Eng. Paulo Seabra,
mereceram bern os brOl!lZes prateados que
receberam. Morais Calado merece-nos urna
referencia especial, pelo bela estudo que
desenvolveu com selos classicos, reimpressoes, carimbos e prefilatelicos de Portugall,
e cremos que as suas folhas serviram de
ensinamento a muitos principiantes, mas,
se nos permite, damos-lhe urn conselhoque legende com letra mais pequena, e que
nao volte a juntar, com as preeiosidades
que nos mostrou, os peixes de MO!;aIDbique ...
o Sr. Engenheiro Paulo Seabra Ferreira
foi t:m dos bons representantes de Aveiro,
avultando entre as variedades do selo de
5 rs. de D. Pedro V, que nos apresentoll,
o maravlihoso fragmento de 5 selos, mas
sao tambem interessantes algumas tiras e
blocos de D. Luis, fitas direita e curva. 0
Sr. iEngenheiro e urna esperan!;a de Aveiro),
que pode e deve s!-lo alem do mais, em
selos.
Das medalhas de bronze, nao concoroamos com a forma pOl'que foram distribuidas, prineipalmerite pelo plano em que vimos situar-se Antonio Ferreira Rodrigues,
com uma colec~ao da Alemanha bastante
boa, e , que nos pareceu dever ter maior
valoriza!;iio, mas nao f1:enho duvida de que
o Juri sabe mais a dormir do que eu acordado, e 0 que lastimo e, sobretudo, nao ter falado com ele a este respeito, para aprender
mais a:lguma coisa, que, diga-se de passagem
- alguma coisa me ensinaram, no decorrer
da Exposi~ao, de cada vez que algum dos
seus membros enfrentava urn quadro.
Jorge Ribeiro Borralho apresentou urn
conjunto muito regular, mas onde se notava
a confusao de prefilatelicos com outros que
ja estavam selados.
A fechar, quero ainda referir a parficipa!;ao de Carlos Rocha Leitao, corn urn Timor completo, onde avultavarn urn belo
erro, e a variedade da sobrecarga Liberta~ao, e urn Nyassa completo, com be10s blocos de sobrecargas invertidas. Se estes senhores tomam 0 gosto e perdem 0 respeito
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aos grandes, acreditem, a pr6xima nacional
vai dar que falar ...
Resta...me referir que os outros medalhados, au a quem foram atribuidos diplomas
de partidpa!;iio, nao d evem esquecer que
tambem se Ihes Ncou a dever parte do
exito da Li~boa 60, e que, se nao foram
mais longe desta feita, il'iio de outra, porque, como se cos tum a dizer: -longos dhlS
tern cern anos ...

2)

CLASSE DE HONRA

OS «GrandesD da ·Filatelia Portuguesa puderam, pela primeira vez, patentear ao publico uma boa parte das suas colecc;oes, e,
pela forma generosa por que 0 fizera!ID,
uma autentica manifestac;ao de solidariedade para com os pequenos e medios filatelistas, devemos-lhes urn agradecimento
que com prazer aqui Ihes expressamos:-Bern hajam!
Do que vim os , infima parte do muito
que nao conseguimos ver, vamos procurar
dar aos nossos leitores paIida resenha.
Eduardo Cohen, R. D. P., apresentou-TIOS , em 25 quadros, uma colecc;ao especia-

FOLHAS DE ALBUM

QUADRICULADAS,
ZENTA E

S~PIA,

CARTOLINA,
CORES

lizada, de estudo das emlssoes ohissicas
da Romenia. Nessa coleq:ao, podiam ver-se
folhas inteiras dos «Tete d'aurochs!., e quadros cheios de provas e ensaios, e ate es·
boc;os de desenhadores, paI'~e dos quais ele
proprio iIlOS confessou que adquirira na sua
meninice .
Entre as pec;as boas, contavam-se alguns
sobrescritos que, em tempos idos, haviam
side endere!;ados aos seus ' familiares. A colec!;ao de IE duardo Cohen e, ("m qualqucr
parte do mWldo, monumental!
As duas primeiras .folhas da colecc;ao
deste filatelista eminente, respeitantes a
Moldavia - uma, a primeira, com os 27 parales, e a outra onde se destaca 0 par azul,
sao maravilhosas, mas tudo que nos mostrou, ate aos correios da ,Bess aha, e de
grande beleza e granderaridade.
Dr. Almeida Dias mostrou-nos um Brasil formidavel, um autentico pao de 3¢car,
pois, alem das belissimas e inumeras Pe!;3S,
que nos enchiam os olhos, a apresenta!;ao
era maravilhosa. Vimos urn .f ragmento corn
urn gropo de «4 olhos de boi» - 60, 30 e 2
de 90 -, uma tira com 0 90, 0 60 e 0 30,
um bloco de 6 selos novos do 60, e uma
infinidade tal de «olhos de boi» e «olho~
de cabra», todos pastos em n6s, que ate a
vista se nos of us cava... Tambem as cabe!;as
do Imperador enchiam quadros e quadros,
FILAT~LICO
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Segulldos antes da chegada do Chefe do
Estado : Os Senhores Ministros das Comunica90es e do Ultrmnar, entre os membros
da Comissiio Executiva

obter nas exposic;oes internacionais, e 0 num ere sempre crescente de medalhas de
DurO que para Portugal sao trazidas, dentro de pouco tempo correrlamos 0 risco
de nos vermos, taxativamente, afastados das
classes de competi!;ao ...
Ora esta Expasi!;ao veio permitir que
mais uns tantos ifilatelistas estejam desde
este momento aptos a concorrer as grandes competic;oes internacionais, e, pelo que
deles pudemos apreciar, temos a certeza de
que nao desmerecerao dos seus antecessores, e que sempre honrarao com os seus
pr6prios nomes, os de Portugal e da Filatelia Portuguesa.
Seguiu-se a chamada individual de cada
concorrente premiado, que terminou pelos
gran des premios e medalhas de ourCh Sl,lcessivamente, uma Senhora, cOILvidada pelo
Dr. Vasconcelos Carvalho, entFegava ao
cohcorrente chamado 0 premio respectivo,
no meio de vibrantes salvas de palrnas.
Encerrou-se assim, oficial e entusiasticamente, em beleza, a V Exposic;:ao Filatelica Nacional.

II

sem podido ser montadas no estreito espac;:o de tempo di.sponivel.
Os quadros de ferro sao pesadissimos,
e nao sabemos, verdadeiramente, se a diferen!;a do seu custo em aluminio tera side
urn 6bice intl'a!llSponivel. Par outro lado,
a falta de articula!;ao dos cavaletes torna
a sua arn:ma!;ao dificil; um 'P0uco de mais
cuidado no seu estudo levaria a fazer obra
perreita, que ficarla para s empre, como
uma boa recorda!;ao, e nao como um rpesa.delo .
A distribui!;ao dos quadros, e 0 seu arrumo nas paredes, foi feita segundo um
mapa previamente estudado. Ora 0 que e
verdade estudado em cima da mesa, nao
o e posto nas paredes.
Dai resultou que, horas antes de abrir
a exposi!;ao, andavam alguns expositores,
ajudados por volWltarios, a mudar, apressadamente, a ordem de exposi!;ao dos seus
quadros.
As participa!;5e.s foram recebidas tardiamente, e nao houve uma comissao de rocepc;:ao que procedesse, rigorosa e inexoravel mente, a uma escolha previa.
Uma exposi!;ao Nacional tern de ter um
nivel minimo, ·b em diferente do das Exposic;oes Regionais, Locais, ou, simplesmente,
Clubisticas.
~ possivel que muiotos expositores se tenham sentido atemorizados com a ideia
de aparecer em publico numa Exposi!;ao
Nacional. Ora estes expositores devem ter-se sentidos chocados - e lesados - ao verem expostas participa!;i'ies que admitiam,
junto com selos, vinhetas de rec1amo ao
vinho do Porto, ' participa!;i'ies em que a
parte decorativa, contrliriamente ao Regu-

ALGUMAS CRiTICAS GERAIS
As manifestac;Oes filatelicas constituiram
a pedra-base da V Exposi!;ao.
A Organizac;ao foi, como se depreende
de tudo 0 que atras fica dito, muitissimo
boa. Apontemos alguns «senoes», que impedem que a classifiquemos de impecavei, antes da descri!;ao das participac;Oes.
Os quadros foram entregues tal'diamente, de tal modo que a muitos pareceu verdadeiro milagre que as participa!;oes tives-

o

Sr. Eduardo Cohen pronunciando a seU
discurso de sauda(:iio ao Senhor Almirante
AmericD Tomas
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Em frente, a Senhora de Eduardo Cohen
clava a direita a Eng. Manuel Gra!;a, Senhora de Prof. Doutor Carlos Trincao, Eng.
Tavares Fernandes, Godofredo Ferreira e
Senhora de Dr. Almeida Dias, e a esquerda
ao vereador Dr. Ropolho Correia, Serihora
de Dr. Vasconcelos Carvalho, Prof. Marti'ns
Barata, Senhora de capitao Lemos da Silveira e Dr. Alme~da Dias.
o lugar de cad a conviva encontra\'a-se
identificado pelo sobrescrito comemorafvo
cla Exposi!;ao, com 0 novo selo e carimb.:J
de primeiro dia, endere!;ado para 0 Hotel
Avis. Juntamente, encontrava-se uma pequena lembran!;a, oferecida pelos C.T.T. do
Ultramar (urn livro conten-do os selos comemorativos <C!os Sextos Congressos Internadonais de Medicina Tropical e do Paludismo, com nota explicativacla emissao em
geral, e de cada flor. representada, em particular).
A grande e luxuosissima ementa, impressa em papel «couche», tinha no rosto
a reprodu!;ao, em tamanho enonne, do selo
de 3$30, comemorativo Ilia Exposi!;ao, sobre
t m fundo dourado. No interior, em varias
paginas, reproduziam;se, a negro, 0 carimbo
do 1.0 dia da Exposi!;ao, a bellssima serie
Henriquina, 0 carimbo de 1.° dia da sene

o

nosso Director conversando com 0 Senhor Ministro 'das Comunicafoes, Almirante
Lopes Alves

do Continente, os selos Henriquinos das
oito provincias ultramarinas, os oito carimbos do 1.° dia da serie ultramarina e, por
ultimo, 0 emblema usado oficialmente em
toda a correspondencia relMj,va a Exposi!;ao. Trabalho grMico pel'feito e rico, que de
futuro constituira preciosa recorcla~o, pois
temos a certeza de que vira a ser disputawssimo.
E, por muito que nao queiramos, nao
'podemos 'deixar de citar, uma vez mais, 0
nome do dinfunico, minucioso e completo
organizador que foi Vasconcelos Carvalho,
verdadeiramente notavel e insubstituivel.
Os rnembros dos Juris tinham, alem
dis so, nos seus lugares, as respectivas me·
dalhas.
Aos brindes, 0 sr. Prof. Dr. Carlos Trin·
cao, num 'Wscurso de fino recorte literario,
congra:ulou-se pelo brilho Ida .E~osi!;ao,
agradeceu as entidades o,ficiais, a Imprensa,
Radio e Televisao, e a todos os que contribuiram, com 0 seu esfor!;o tantas vezo::s
ignorado, para 0 retumbante exito da V
Exposi!;ao Filatelica Nacional.
E nao quis ele deixar de ohamar a aten!;ao de todos para um facto importantissimo: DaJdas as boas elassifica!;Oes que as
filatelistas portugueses se habituaram a

o Presidente do nosso Clube conversando
com 0 Sr. Eng.- Couto dos Santos, Correio
Mor dos C.T.T .. Ao fundo, 0 Sr. Godofredo
Ferreira
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numa profusao enonne, e urn belissirno estudo de carimbos. Tern urn Brasil que, para
qualquer coleccionador, e uma vel'dadeiro
deslumbramento.
Herman Ulrich apresentou lima participac;ao de selos dos- Antigos Estados Memues. Havia ali de tudo, tiras, blocos, cantos, reimpressoes, as variedades do «1 k»
cinzento prateado de Baden, e 0 par de
Sax, que e, provavelmente, unico, e uma
coJecc,:ao de carimbos completissima, desde
on." 1 ao 220. Em Thurn e Taxis, mostrou-nos, com cerlificado de «Mueller
Marh c literatura «Brevier 1958~, uma pe«;a
de renome mundial, 0 «10 sgr».
o Sr. Professor Trinciio, RD.P., partieipou nao apenas com os seus elassicos portugueses, mas com lindissimos selos da Finlarudia - denteado de serpentina, na maicria impecaveis - das emissoes de 1860/1870,
e urn bellssimo -estudo dos selos da Ocupa!;iio britfuIica do Iraque, e selos dq Reinado de Faisul I, inoluindo urn estudo da
emissiio provisoria de 1931, englobando as
colec!;oes «Mason e em parte Danson». A
apresenta!;iio era impecavel.
Da sua representa!;iio de classicos de
Portugal, fazem parte algumas dos melhores pec;as portuguesas que se conheeern no
mundo, e, uma vez mais, 0 senhor Professor
dignOt:-se expO-las. Urn fragmento com urn
bloeo de 8 selos de 100 rs. de D. Maria,
outro com 7 de 100 rs. e 3 de 25, 0 estudo
dos cunhos nos de 5 rs. de D. Pedro, e a
folha de 100 rs., corn faIt a apenas de urn
selo, 0 estudo dos «tipos» do D. Luis fita
curva. etc., etc.
Correa Junior lrouxe a «Lisboa 60., algumas belas folhas da sua colecc;ao especializada de Portugal e Ultrarnar, com folhas
inteiras do 7.° Cent." do Nascimento de
Santo An:onio, blocos dos primeiros selos
do Continente, e, ate, nativos da India.
Destaeamos os blocos de 6 dos SO e 100 rs.
de D. Maria, a serie em tiras de 4 dos selos
do Cen.encirio de Santo Antonio, uma carta
franqueada com 5 exemp!ares do 5 rs. de
D. Maria, os selos n."s 1 e 2 dos A!;ores
(novos), e, na India, 0 40 azul em «Tete
beche».
Coronel V itorino Godinho - A colecc;iio
dos selos de relevo, ;portugueses, do Sr.
Coro.'1el Vitorino Godinho, tern ;pe!;as rnaravilhosas, 0 mesmo sucedendo com as
Ilhas Adjacentes e Guine, de que nos mostrou, alem do mais, 040 reis (novo). Guine
pequena, que foi da «colec!;ao de Arthur
Hind», mas -de tudo 0 que mais nos encam.tou, foi a sua India, onde crumpre des-

•

tacar uma tira de 3 selos do «40 azul», em
«Tete beche», pec;a unica, e que vale urn
imperio.
o Catalogo dos selos nativos (1871-1883)
referente ao 4.° agrupamento da sua participac;ao, que deu a estampa «em homenagem aos Expositores da Lisboa 60», fala-nos
do va,lor da sua colecc;ao, e mostra-nos a
alta categoria do Expositor.
Jose Gonzalez GarCia. Tantas pec;as boas
este filatelista tern conseguido adquirir, Illestes dois ou tres wtirnos anOS, que eu chego
a perguntar.;rne : Se ele continua, algo ficani
que possa contentar os outros?! ... Tern de
tudo as tiras, aos blocos e as folhas. Mo!;ambique, Coroas, Santo Antonio com duplas sobrecargas, Guines pequenas, Nativos
da India, chissicos de Portugal, etc., etc.,
etc.-Tudo!
Destacamos '0 par de 25 rs. de D. Pedru,
novo, 145, que no «'leilao Gaspary» atingiu
750 d6lares, e a celebre carta do Rei D.
Fernando para a Rainha de Inglaterra.
Manuel Marques Sena. Este colecciouudor tern hoje, talvez, a mais funnosa colecC;iio de selos class:cos de Portugal, e niio
dizemos a melhor, por que 0 sr. Professor
Trinciio tern pec;as que ainda nao admikm
mec;asL ..
Entre algumas dUzias de selos de 100 n.
de D. Maria, cumpre destacar urn bela hloco
de 8 selos, e a tira horizontal de 4, mas a
par destes surgem, sem fim, exemplares dos
outros valores, entre eles urn fonnosissimo
fragmento corn 25, 50 e 100 rs., e a tira
horizontal de 3 do 50 rs. verde.
o Sr. Major Guedes de Magalhiies mo;trou Ii!. saciedade como, com selos «Cere~»,
estudando paplHs, tonalidades e denteados.
se pode entrar numa Glasse de Honra, 0
que, sem duvida, deve servir de estimulo a
muito coleccionador estudioso que nao pode
chegar aos chissicos. Apreciamos imenso 0
seu valioso trabalho, que merece os IJOSSOS
maiores enc6mios.
Resta-nos referir a participa!;iio de "Carimbos do Correio de Lisboa, no periocio
, classico (desde os fins do seculo XVIII ate
1880), mas cremos que dizendo que neste
capi:ulo, da Filatelia e prefilatelia, 0 Sr.
Dr. Antdnio Fragoso apresentou,
do
mais, todos os «Carimbos datados primitivos», nas especies suas conhecidas - e e te
conhece todas as existentes -, nada mais
podemos dizer ou acrescentar.
Enfim, e resumindo: A .Classe de Ho.}ra» da «Lis-boa 60» foi a antevisiio dum COllto das Mil e Uma Noites.. . filatelicas ... Ii
bern de ver...

aim
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dos
Premios
Listas
--------------------OLAS'SE!S OLASSICAS
PRIMElRO PREMIO DA EXPOSlr;AO
9 - Dr. Ant6nio de Almeida Dias - Por-

tugal

DE PORTUGAL

9

20-Dr. Roberto Vaz de Oliveira - Portugal e ultramar portugues
40 - Prof. Doutor Fernando de Freitas Si·
mOes - Duas Sicilias
MEDALHAS DE PRATA

MEDALHAS DE OURO
Ma~ Correia NunesMacau
26 - Hernaru dos SllJIl.tos Viegas - Portugal
(Premio atribuido ao estudo)

19 - Dr. Ant6nio

MEDALHAS DE PRATA DOURADA

3 - Dr. Artur Beja - .Prefilatelia portuguesa
18 - Doutor Ant6nio Henrique Rodrigo de
Oliveira Marques - Inteiros postais
portugueses (Premio atribuido ao estudo)

FABRICAS DE PAPEL,
CARTAO ~ SACOS DE PAPEL

Ovar -

MEDALHAS DE BRONZE PRATEADO

Argoncilhe - Ser1.edo
Oleiros - Porto

Manuel Francilco do
Couto & Filhol
92
Telefones

HENRIQUE MANTERO

PAGOS DE BRANDAO
234

Encontra-se sempre as ordens de
todos os filatelistas no seu

Fabrico de cartolina e todos Olt
papeis fraccionaidos em resmas
- - - - e bobines

CANTINHO FILATELICO
Pra~a

F abrieo

manual e
mecanico de sacos

Escrit6rio e Sede em

PAlO DE OLE'IROS

6-oDr. Montenegro Carneiro - Moc;ambique e Compamhias de M~bique e
Niassa (Cam a sa:lva oferecida !pelo Clube Filatelico de Portugal)
7 - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho Portugal
12 - Jose Hip6lito - PoI1tugal
21 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Portugal e ultramar portugues. 0 Juri exc1uiu da competi«;ao a colec«;ao de erros.
24 - Francisco Horta Raposo - Portugal
30 - Jose Cohen - Inglaterra
35 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Car ~ as
prefilatelicas 'f rancesas
38 - Manuel Perinhas Sena - Europa (Com
a jarra oferecida por Hernftni dos Santos Viegas)
1-Manuel de Jesus Baltazar - Portugal
5 - Jose da Purifica«;ao Morais Calado Portugal
10 - Eng. ·P aulo Seabra Ferreira - Portugal
1 - Coronel Adriano Vieira Coelho dos Santos Macedo - ,P ortugal
32 - Jose Hip6lito - Belgica e Alemanha
40 - Prof. ,D outor Fernando de Freitas S:mCies - Fran!;a

em

s.
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cIa Alegria, 58-2."-A
Telefone 28176
USBOA

Selos CI6ssic:os. Modernos. Tem6tic:os
COMPRA - TROCA E VENDE
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BANQUETE A SIR JOHN WI,LSON: Aspecto da mesa cIa presidencia no banquete
do «Restaurante Tavares»

«;6es, que, mesmo nas melhores exposi«;6es
filatelicas illlternacionais, nao e possivel
admirar tao completamente, dado que a
exiguidade de espa«;o, perante 0 nllmero
sempre crescente de ,filatelistas, e a 'progressiva melhoria das suas colec«;6es,obriga a urn rateio de quadros, medida dnistica, absolutamente indispensavel.

o

BANQUETE, DE EiNCERRAMENTO iNO «AViS HOTEL»

Encerrou..se solene e brilhantissimamente, com urn luxe e urna dignidade que de
modo algum afastaram urna alegre fraternidade, a V Exposi«;ao Filatelica Nacional,
com 0 banquete no «Avis Hotel».
Muito antes da hora marcada, ja os
belissimos salCies do «Avis» se encontra-

yam repletos de TO!;agantes vestidos. de gala
de inllmeras senhoras, fardas, casacas e
smokings, cuja severidade por vezes era
cortada por tiras de- condecora«;Oes.
No grande salao de jantar, ao redor da
mesa da presiden.cia, espalhavam-se inllmeras outras mesas, todas cobertas de flores,
e nas quais, salva a primeira, cada qual
se sentou conforrne as suas ~s ou
afinidades.
Naquela mesa da presidencia, 0 sr.
Eduardo Cohen davaa direitaa SObrinh3
de Eng. Gra«;a, Prof. Doutor Carlos Trincao, Senhora de Eng. Tavares Fernandes,
Godofredo Ferreira e dr. Almeida .nias, e
a esquerda a Senhora de Dr. Repolho Correia, Dr. Vasconcelos Carvalho, Senhora de
Mestre .Martins Barata, Capitao Lemos da
Silveira e Senhora de Godofredo Ferreira.

~------------------------~--------------------------------#----

LISTAS DE FALTAS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR

MEDALHAS DE BRONZE
4 - Jorge G. Ribeiro Borralho - Portugal
14-Carlos cia Rocha Leitao - Portugal
15 - Pedro de Alcantara Coelho de limaPortugal
3J-Dr. Joao Vieira Pereira - Hhas AdjacelIltes
35 - Capitao Sid6nio Bessa Pais - Correio
aereo
36 - Francisco Horta Raposo - Frant;a
37 - Ant6nio Ferreira Rodrigues - Alemanha e Sarre
39 - Capitao F. Lemos da Silveira - Terras
austrais e antarticas francesas
42 - Carlos Gont;alves de Sousa - Brasil

DeSide D. Mari'a" 1853, !8.te a presente data, sao a IllOSsa especialidade. NOVOS OU USADOS - Quail.quer selo de qU'alquer
taoca, ou series completas.
Podemos fQl!'Ilecer 75% doa qualquer mancolista normal,
tanto de Porluga!l como Ul-tramar, na volta do correia.
ENVIE-NOS A SUA LISTA DE FALTAS. SERA
PRONTAMENTE EXECUTADA. Aos melho'reg 'Pre~os.

MENCOES HONROSAS
8 - Francisco Jose Paramos Baptista de
Carvalho - Portugal
11 - Eng.· Mmuel Ribeiro Marques Gomes
- Carimbos comemorativos portugueses •
22 - Americo Mascarenhas Pereira - Portugal
25 - Eng.· Manuel Andrade Sousa - Cartas
prefilatelicas portuguesas
41- Raul Soares - Brasil
43 - Coronel Joao Candido Figueiredo Valente - Alemanha

CASA A. MOLDER
Rua 1.° de DezennbrQ, 101-3.° - LISBOA-2 - Tel8f. 2151J,.

A SEVERA
RUA Dl:o.S GAVEAS, 55-5'7

*

CLASSE DE LLTERATURA
FIILAfl'1i:LICA

LISBOA

BAIRRO ALTO - PORTUGAL

RESTAURANT£ TlplCO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUTT
OPEN ALL NIGHT
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DIPWMA DE MEDALHA DE OURO
75 - Doutor Ant6nio HeIIlrique Rodrigo de
Oliveira Marques - «Hist6ria do Se!o
Postal Portugues" e «Ensaies e Provas .
de Selos Portugueses» .( com a medalha
de prata dourada oferecida pela Fedc!racao tPortuguesa de Filatelia)
DIPLOMAS DE MEDALHA DE PRATA
76 - Alberto Amumdo Pereira - «Jamal Filatelico»
77 - Clc.be Filatelico 'Cle Portugal - 0 seu
«Boletim»
78 - JE ng.· Ant6nio Ehidio de Santos - «Biblioteca de iniciat;ao ,filatcmca», n .·s 1
e 2
79 - E1adio de Santos - Volumes de suas
edit;5es
DIPWMA DE MEDALHA DE BRONZE
72-Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho Sect;iio filatelica do «Diaria de Lisboa»

25

ADDENDUM
A colect;ao de falsificat;5es de selos portugueses e estrangeiros do sr. Jose Ant6nio
de Magalhaes, atribuiu 0 Juri a jarra ofereerda por Eladio de Santos.

CLASSE TE,MATICA
GRANDE PREMIO E PREMIO CASA
MOLDER (GRAVURA ANTIGA)

66 - Capitao F. Lemos da Silveira
MEDALHA DE OURO E TACA J. ELL
70-D. Maria da Conceit;ao Hernandez de
Sousa
MEDALHAS DE PRATA
60 - Dr. Anibal Alt;ada de Paiva, com Premio Castel Branco & Filho, Ld.· (m,lterial filatelico)
52 - Dr. Abel Salazar Carreira
47 _Eng.· Jose de Almeida d'A.vila
63 - D. Maria ,Elvira Semedo Saraiva
MEl)ALHA DE BRONZE PRATEADO E UM
VOLUME DA .. HISTQRIA DO SELO»

57 - Felix da ,C osta Ilha
61-Dr. Joao Vieira Pereira
69 - RaUl Soares
46 - Eduardo Doutel ode Andrade
MEDALHAS DE BRONZE E UM VOLUME
DA «HISTQRIA DO SELO .

64-Miguel Pimentel Saraiva
65 - Jose de Matos Serras
53-Jose de Gois Romao Coutinho
62-Miguel Ramalho Pinto
50-Jose Joaquim Cabrita
68-D. Ferntinda Maria da Camara Soares
DIPLOMA DE PARTICIPACAO E QUADRO
D. HENRIQUE

67 - Antonio Ferreira Soares
DIPWMAS DE PARTICIPACAO

45 - Jose Augusto de Oliveira Alvarenga
49 - Bduardo Henrique de Brito
51-Joao da Silva Campelo
54 - Augusto Vieira Decrook
56 - Albano Augusto Ferreira
58 - Pedro Alcantara Coelho de Lima
~9 - Hermes da Fooseca Nobre.
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seu lugar marcado com urn sobrescrito que
Ihe era enderel;ado, com 0 carimbo do dia.
Dentro, 0 cardapio (10 almOl;o e uma carta
pre-fi!atelica, oferta genti! e valiosa do sr.
dr. Vasconcelos Carvalho,que nao perdeu
a mais pequena ocasiao. para demonstrar
o seu «savoir-faire» e extraordinaria habilidade para organizal;oes deste genero. Tal
sobrescrito, a carta prefilatelica e urn exemplar do numero extraordinario deste Boletim, dedicado a Exposil;aO, e que fica a
atestar as possibilidades de urn grande
Clube, - apoia,vam-se nurn cartao 'Preto
com a seguinte Jegenda odesenhada: «Desde
1850 a 1960... ».

SUPERCARBURANTE

Cortando 0 verde cUl fC Estufa Fria», - uma
teoria de belos chapeus brancos ...

IN'DERV ADO

Eduar.po Cohen, e a esquerda ao Prof. Doutor Carlos Trinciio, Senhora de dr. Vasconcelos Carvalho e dr. Almeida Dias.
Nos lugares imedialamenle a seguir, a
Senhora de dr. Almeida Dias, cir. Vasconcelos Carvalho, capitao Lemos da Silveira
l' esposa, Manuel Marques Sella e esposa,
dr. Jorge Vieira, Henrique Mantero, etc.,
num total de cinquenta convivas.
o elogio de Sir John Wilson foi fcito
pelo sr. Prof. Doutor Carlos Trinciio, qu'!)
no final entregou ao eminente filatelista
ingles uma salva de prata, oferta da Comissao Organizadora - a rica salva de prata
oferecida pela Senhora ·de Eduardo Cohen ,
para premio, aquela Comissao -, alem da
bela medalha de prata da Federal;ao Portuguesa de Filatelia.
Sir John Wilson agradeceu, num curto
improviso.
Neste banquete, cada conviva tinha 0

Encerrada a primeira parte da ExposiI;ao, a das Classes de Competil;iio, em 13,
os quatro dias seguintes foram de intensissima actividade para a Comissao. Houve
que desmontar, arrumar, fechar e acondicionar as inurn eras participal;Oes, para, logo
apos, montar os famosos conjuntos da Classe de Honra, momento indubitavelmente 0
mais alto da V Exposil;ao Fiiatelica Nacional.
~ que foi possivel admirar-se enUio, por
in:eiro, beIas , 'r icas e _maravi!hosas colee-

A mesa da presidencia do almo90 no It/XHOso «Tavares», de homenagem a Sir lohn
Wilson, Bart.

as Srs. Dr. Vasconcelos Carvalho,
Dr. large Vieira e Capitiio Sidonia
Paes, na" «Estufa Fria»

6
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Compareceram todos os membros da Comissao Organizadora, quase todos os expositores, dirigen.tes filatelicos e comerciantes
de selos, infuneras senhoras, Imprensa, etc.
Foi sel'VidQ urn abundante e primoroso
«copo d'agua,. da cPastelaria Benard", e aos
brindes 0 sr. dr. Vasconcelos Carvalho, em
nome da Comissao Organizadora, expressou as suas mais entusiasticas sauda~Oes
ao sr. brigadeiro F~ Bol'ges, com !Vivissimos agradecimen.tos a S. Ex." e a todos
os sel'Vi~os da Camara Municipal de Lisboa, que, com tao grande boa vontade,
prestaram a <sua colabora~ao a Exposi~ao.
Saudou tambem 0 sr. dr. Martins Gomes,
funcionario muito distinto, recentemente
empossado no alto Cal'go, e ao qual entregou duas medalhas de prata da E1CPosi~ao,

diferentes, uma para 0 sr. brigadeiro Fran~a
Borges, outra para 0 Museu Camarario.
o sr. dr. Martins Gomes agradeceu as
medalhas e as palavras do SF. dr. Vasconcelos Carvalho, saudando todos os filatelistas em nome da Camara Municipal de
Lisboa, e no do seu rpresidente.

ALMOQO DE HiOMENAGEM
A SIR JOHN WILSON
No ambiente dourado e luxuoso do famoso «Restaurante Tavares», teve lugar, no
dia 13, oalmo~o ·de homenagem a Sir John
Wilson, Bart., K.C.V.O.
Presidiu a Senhora de Eduardo Cohen,
que dava a direita a Sir John Wilson, Senhora de !Prof. Doutor Carlos Trincao e

ALMOCO A IMPRENSA E A RADIO: 0 Sr. Eduardo Cohen, acompanilado pe/os Srs. Dr.
Vasconcelos Car.valho, Dr. Jorge Vieira e Eng. Elddio de Santos. conversando com
alguns dos canvivas ao almo90 do «Restaurante Gambrinus»

2 CRONICAS
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DO

i'iario' 6~ t w()oa
Ainda as tematicas

Nem vale a rena referir a carta por nos
recebida, de urn ·dos nossos mais ilustres filatelistas, de entushistico aplauso it nossa
cr6nica de domingo passado, sobre as colec~Oes teanaticas.
Ja que bem mais expressivarnente fala a
transcri~ao, na integra, dessa nossa cronica,
dois ou tres dias depois, e com grande surp·resa nossa, nas colunas do diario «Republica».
Claro que estamos na boa razao, e tanto
porque nao somos tematicos, nem estamos
apaixonados 'Por nenhum tematico, como
ainda porque. sem pretendermos a11mar em
doutrinador barato, temos urn passado filatelico e exercemos dois altos cargos - presidente do C-~ube ·F ilatelico de Portugal e
membro da Comissao Filatelica Nacional,
dos C.T.T.-, que nos impoem, alem do
mais, objectividade e ISeriedade .
Estamos a ver, com certa frequencia, demasiada frequencia, baralhar 0 problema e
os seus termos, confundindo-os ou ignorando-se re~amentos , e ignorando-se aquilo
que ainda va,le mais do que os regulamentos: 0 born sen·so.
Deshmadamente, conn'nde-se llresen~a de
pe~a:s filatelicas com raridade dos selos.
Esquece-se que «pe~s filatelicas» nao
sao simples selos. De contrar-io, a alinea das
«pe~as fila:elicas» seria redundante. E esconde·se que «pe~as filat6licas,. e «raridade dos
selos» nao 's ao elementos constitutivos das
tematicas, mas, cO!lforme se salientou na
cr6nica anterior, elementos valorizadores
das mesmas. Sao uns tantos pontos mais.
Ou seja 0 que 'Permite atribuir, progressiva mente, desde medalha de bronze - ate it
de ouro, e ao Grande Premio.
E que estamos na boa raziio, nao obstante tantas ignorancias e tantas lamentaveis paixOes, que estao a p,r ejudicar as tematicas em especial, e a filateIia em geral
- prova-o 0 Regularnento das Tematicas,
para exposi¢es internacionais e nacionais,
acabado de publicar, conforme noticias recem-recebidas ·de Genebra, e 0 qual e 0 resultado de nma intima e ,p roficua colabora~ao entre a F.I.P. e a F.I.P.C.O.
Mas esta vai Jonga, 0 assunto e interes-

o novo

regulamento
das tematicas

Resumindo o que escrevemos nas nossas
cr6nicasanteriores, afirmamos, para que
aproveite a quem quiser aproveitar, que, na's
colec~oes de selos tem<iticos, semelhantemente ao que acontece nas outras colec~iies
de selos. :ditas it maneira Classica, os selos
raros e as pe~as filatelicas tern inteiro cabimento, se e que nao sao absolutamente mdispensaveis.
Claro que 0 lema e 0 seu desenvolvimento e que sao a base. Mas uma colec~ao
tematica feita apenas com esta base e uma
colec~ao de primeiro grau. E nem de outro
modo se compreende , tao certo que 0 -desenvolvimento de uma cole~ao tematica de flores, de barcos ou de desportos, que sao as
mais vulgares, e facil de copiar de Hvros
didacticos, de albuns e de cataIogos, editados em quase todas as linguas, e que qualquer menino ou menina do segundo ao
quinto ano do liceu, ate mesmo a brincar,
tradl··zira em selos. E estes podem adquirir-se em meia dUzia de meses, por poucas
centenas de escudos ... Pode ser muito compI eta e muito bonita. Mas nao passa, nao
pode passar de urna colec~ao d!! primeiro
grau. Digamos, para melhor compreensao:
uma medalha de bronze.
Possuidor desta base, 0 coleccionador
deve querer ultrapassa-Ia, em ovdem a aumentar e a valorizar a sua colecc;:ao, e a
obter uma medalha melhor. :e entao ·que ele
lhe vai junt~ndo selos melhores, selos rar~s, blocos, erros, ensaios, provas, sobrescritos com carimbos de 1.0 dia e comemorativos. Sao 0 complemento valorizador, proprio das colec~s de segundo, terceiro e
quarto graus, 3JS qcais caberao medalhas de
prata, vermeil e ouro.
Esta e a doutrina da l6gica e da sensatez. E que 0 e, prova-o 0 rfacto de ser a exsante e importante, - pelo que melhor sera
dedicar-Ihe uma pr6xima cr6nica, das muitas qlle ainda teremos de escrever, como comentario ou con sequencia da recente Exposi~ao J:'ilatelica Nacional. - V. C.

Ecos & Comentarios
«JORNAL F'ILArrELIOO»
Urn amigo muito querido chamou a 1Il0~
sa atenc;ao para urn ·s uelto publicado no
n." 47, de Novembro, do dornal Filatelico»,
no qual se acusa 0 «·Boletim do Clube FilateJico de Portugal" de ter transcrito, daquele, no seu n." 111, de Setembro passado,
sem indica~o da origem, 0 artigo dornalista americana aconselha a aquisic;ao de
selos de Portugal e das nossas provincias
do Ultramar», 'Publicado, 'Por transcriC;ao.
no n." 43 daquele jomal.
Foi infeliz - pelo menos infeliz! - u
sueltista do domal Filatelico».
Por urn lado, ,trata-se de urn artigo nao
original, mas transcrito do jomal ameriCaJOo «Linn's Weeklys».
Por outro lado, nao e verdade tennos
transcrito tal artigo do dOI1I1a1 Filatelico»,
oode nem sequer 0 lemos.
Bfectivamente, recebemos, na avalanche
diaria dos recortes da Imprensa de todo 0
mundo, urn ·recorte com tal artigo, pubHcado no domal do Comercio», desta cida-

pressaanente legislada no novo e recente reguiamento para exposic;Oes tematicas, internacionailS e J;lacionais, resultante da colaboraC;ao entre a IF .I P. e a P.I.P.C.O., a que ja
aludimos- na Ultima cr6nica.
•
Efectivamente, em tal reguiamento, os
elementos filatelicos passaram a fer importaocia maior. Desdobram-se em conhecimentos filatelicos, lIDai~ presenc;a de pec;as filatelicas, mais raridade dos ·s elos e das pec;as
filatelicas. E valem nada mais nada menos
do que 3 vezes 10, igual a 30 pontos.
Ha, nesse reguiamento, urna alterac;ao
maior e mais >Sensacional, que, por isto, importa fixar, supomos que em primeira mao
no nosso Pais: As colecc;6es tematicas passam a ser: 1) - Colecc;6es de assuntos ou
de motives; 2) - Colecc;c;5es tematicas prOpriarnente ditas; 3) - ,E colecC;5es didacticas. 0 que vern regularizar 0 problema de
inumeras colecc;5es, como centenarios dos
selos, UPU, Exposic;ao de Bruxelas, Refugiados, Europa, etc., que n6s, ate aqui, «de jure constituto», '1liio considenivamos tematicas, e agora p~ssam a se-lo. - V. C.

dade. Por 0 acharmos interessante, entendemos dever transcreve-Io. E maJntivemos,
claro, as iniciais J. 1M., com que vinha subscrito, e as quais 0 sueltista, de infelicidade
I:)m infelicidade, acrescenta «e, ainda por
cima, 0 tenha publicado sob as. iniciais J.
M., coma se de prosa original se tratasse" .
Semquerennos compreender e, principalmente, sem querennes responder 11 letra 11 insinua~o final, diremos, tao sOmente, que temos em nosso poder 0 recorte
a\udido, que 0 sueltista poderia ter vis to
llIeste Clube, se esse digno cons6cio previamente nos tivesse pedido qualquer explicac;ao. Claro "que esse recorte e subscrito com
as iniciais J. M., que facil e de lperceber
serem do cronista filatelico daquele «J ornal
do Comercio» ...
E, como diria urn amigo OOSSO, - «j'en
passe» ...
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Executiva, que the exprimiram os seus vivissimos agradecimentos.
A entrada e 11 saida do Chefe do E stado,
prestou-lhe guaI1da de honra 0 garboso Batalhao dos Sap adores Bombeiros, acompanhado de fanfarra.
A ExposiC;ao abriu entao ao publico. Dela
sera feita, adiante, resurnida resenha critica. Por agora, Jimitamo-nos a perguntar:
- Que melhor elogio se the podera fazer,
depois de se afirmar que as respectivas salas jamais estiveram vazias de visitantes?... .,
E que no ultimo dia, ao eocerrar-se a Exposic;ao, a concorrencia era igual, senao
maior, do que no primeiro dia? ...

o

ALMOgO OF'ERJECIDO
A IMPRENSA

No dia seguinte, 6 de Novembro, a Comissao Executiva ofereceu, no «Restaurante
Gambrinus», da Rua Eugenio dos Santos,

CASA FILATEllCA

J. ELL
FUNOADA BM 1940

..

lIs~as de prec;os, perl6dlcas. Pedidos sem compromlsso.

..

Todo

..

Mals de 3.500 series dlferllntllS, novas, em stock.

..

Pedldos para

0

material para fII.t.lIstas.

Rua da Prata, 184-2.0 Esq.
Tel.fone 23508

liS B 0 .-2

Um mtlneroso grupo de filatelistas,
durante 0 «Garden-Party»

cujos gerentes foram-ode grande amabilidade
para com os organizadores e para com os
seus convidados.

o

-------------.. S.rvlc;o de novld.des de Europ.
• Tem6tlcos de todo 0 mundo.
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Sr. Robson Lowe, sua Esposa e secretaria, chegando

a «Estufa

«GARDEN-PARTY» NA
ESTUFA FRIA

No dia 10; a tarde, realizou..se, ;na belissima Estufa Fria, 0 «Garden-Party» oferecido pelo sr. brigadeiro Franc;a BOI1ges, ilustre presidente da Camara Muonicipal de Lisboa, aos dirigentes filatelicos, expositores e
suas esposas.
A ultima hora absolutamente impossibilitado de comparecer, 0 sr. brigadeiro
Franc;a Borges fez-se representar por varios vereadores e pelo sr. dr. Martins Gomes, distintissimo director dos Servic;os
Centrais e Culturais da Camara Municipal
de Lisboa.

Fria»

urn excelente almoc;o 11 Imprensa, 11 Radio
e 11 Televisao.
Presidiu 0 sr. Eduardo Cohen, sendo
orador oftcial 0 sr. dr. Vasconcelos Carvalho, que falou, rapida e brilhantemente, da
Filateiia, destacando a sua crescente importaocia, e saudou a Imprensa, a Rad:o
e a Televisao, agradecendo-Ihes, em nome
da respectiva ,Comissao Organizaidora, a va- ,
liosa colaborac;ao prestada 11 V Exposic;ao
Filatelica Nacional.
A ementa, cheia de originalidade e de beleza, tinha 0 aspecto de um pequeno jomal,
Momentos antes do aimo90 oferecido a Sir
impresso a duas cores.
John Wilson: 0 Sr. Coronel Vitorino GodiEste almoc;o foi esmeradamente servido,
nho e sua Ex.ma Familia, carwersando com
confinnando os creditos do «Gambrinus»,
a Senhora de Dr. Vasconcelos Carvalho

,
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COMBUSTI"VEIS
LUBRIFICANTES
GAle/VlA
MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTivEIS
LOUREN~O

S.A.R.L.

LADIS,LAU WEINREB
A «Agenda de Publicidade Artistica, Ld.-»
pode niio ser canhecida das nossos leitores,
mas decerta niia haverti um unieo que nunea tenha ouvido talar da «APA», palavra que
resume aquela, e e a designac:iio da maior
organizac:iio publicittiria partuguesa, dirigida pela nosso prezculo CD!ligo Fernando
Leitiio, a quem, alem de outras qualidades,
nem sequer talta a de tilatelista, e a de colaboradar valiosissimo do nosso Clube, pois
que, albn de outro anterior, permUiu agora
que os SetlS servic:os artisticos desenhassem
as dois nottiveis sobrescritos de 1.' dia du
serle eomemorativa da V Exposic:iio Filatelica Nacional: 0 do nosso Clube, e 0 da
respeetiva Comissiio Executiva.
Por eles, aqui deixamos parabens e agradecimentos a Fernando Letiiio e d "APA».

MARQUES

SELOS-ALBUNS

MANUEL GOUVEIA

o nosso «Clube Filatelico de Ponugal
vive muito da amizade e da dedicac;ao de
algtJil1s dos seus cons6cios, e, entre eles, ha
que destacar Manuel Gouveia, comerciante
de selos na America do Norte, que, alem do
mais, todos os anos nos oferece 0 cat{uogo
Scott.
Agradecendo-lhe 0 exemplar deste ano,
por este modo the (;mviamos um abrac;o
apertado e muito amigo.

CAT ALOGO DE PORTUGAL E ULTRAMAR, 1961

,. BIBLIOTECA DE INICIAQAO FILATELICA,
4 VOLUMES PUBLICADOS, EM BREVE APARECE
o 5.° Volume.
,. ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRANGEIRO,
EM 3 QUALIDADES, PAPEL. CAR'.DOLINA
E DE LUXO COM DOBRADIQAS.
,. SERIES OOMPLETAS DE PORTUGAL, ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO.
,. PEQA GRATIS A MINHA PUBLICAQAO «0 FILATELISTA»
E AS MINHAS LIST AS DE PREgOS.

Eladio de Santos
Rua BlmUlIrdo Lima, 27 - LIS BOA 1
Telefone 49725 - Casa Fundada em 1922
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EMBlJEMA DO CLUBE

D .Clube Filatelico de Portugal» tem agora d vel1lda a seu emblema, bela e muito
bem eonteccionado, pelo que estti obtendo
grande exito, e que, ao prec:o do custo, se
en contra d vel'llda na nossa secretaria.

SECQXO NUMIIS MATICA

o n0550 .. <;lube Filatelico de Portugal»
criou, ha ja anos, uma secc;iio numismatica,
que vern realizando uma obra lIlotavel, da
qual se destaca a exposic;ao numismatica
dedicada a mem6ria do Prof. Doutor Leite
de Vasconcelos.
Esta seC!;ao numismatica promove reuni5es para trocas, na nossa sede, todas as
qttimtas feiras, a partir das 2l,30, e para elas
convidamos todos os lIlumismatas nossos
associados.

Dutra das dedicac:oes deste Clube e a
cons6cio e amigo Ladislau Weinreb,
tradutor gratuito e lnuito distinto de correspondencia estrange ira, principalmellte
alemii, ao qual, par tal motivo, aqui expressamos vivissimos agradecimentos.

IWSSO

SXIEDADiE. FILATELICA RIO
GRANDENSE
Em Rio Grande do Sui, Porto Alegre,
Brasil, foram empossados os novos corpos
directivos da Sociedade Filatelica Rio Grandense, eleitos para 0 penodo 1960/6, e que
sao constituidos do seguinte modo:
DIRIECTORIA :
Dr. Benjamin C. Camozato, presidente
(reeleito) .
General Pedro Messias, vice-p.residente
Joao Carlos Thofen, 1.° secretano
Dr. Octavio Rodrigues da Silva, 2." secretario
Dr. Jaymino Chagastelles, 1.~ Tesoureiro
Joao Caruos Bopp, 2.° Tesoureiro (reeleito)
Octaoilio F. da ()onceicao, Bibliotecario
( reeleito)
Dr. JUlio Marino de Carvalho, orador
(reeleito)
COMISSAO FISOAL:
A. J. Renner
Dr. Mario de Oliveira (·reeleito) e
Eugenio F. Di Primio (reeleito)
COMISSAO DE TROOAS:
Carlos Scharnberg
COMISSAO DE ESTUDOS E PAR,ECERES:
Waldo Andrassevic
General Pedro Messias Cardoso
Dr. Nicolau Batory
Cumprimentos multo efusivamente os dirigentes da Sociedade Filatelica Rio GrandelllSe, na pessoa do seu ilust>re Presidente,
nosso querido amigo dr. Benjamin C. Camozato.
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as Srs.

Ministros do Ultramar e das Comunica{:oes, com os Srs. Secretcirio Nacional
da Inforl1]a{:iio, Presidente .da. Camara Municipal de Lisboa e Dr. Vasconcelos Carvalho

Carlos Trincao, Comandante Fernando Barros, Dr. Jorge <Ie Melo Vieira e Manuel Marques Sen a, realizou uma obra digna de louvor, para 0 que coThtou, des de inicio, com 0
decidido apoio do Governo, dos C.T.T ., da
Comissao Filatelica Nacional, da presidencia
do Senhor Eng. Coeto dos Santos, e, mais
tarde, com entusiastica colabora!;ao do S_nhor Brigadeiro Fran!;a Borges, ilustre Presidente da Camara Municipal de Lisboa.
. Todavia, e sem que, de modo algum,
se preterucia estabelecer canfrontos. au ferir
susceptibilidades, urn nome ha que fixar e
destacar.
Porque, pelo seu dinamismo, pela seu
esfof!<o infatigavel, pelo desbaratar generoso de energias, pelo seu completissimo
espirito <Ie organiza!;ao, -pe\o seu cuidado
em estudar a rondo os mais pequenos por-

menores, - Vasconcelos Carvalho bern merece que aqui 0 mencionemos em separado.
Acompanhamo-lo muitas vezes, vimos a
quantidade de trabalho produzido, sabemos
que tudo, au quase tudo, the passou pelas
maos, <lesde convites a selos, desde ementas a medalhas, catalogos a cartazes, artigos a palestras, e ' publici dade, entidades
ofieiais, banque.es, ilumina!;ao, pessoal, puHeias, bombeiros, etc., etc.
Sem Vasconcelos Carvalho, a exposi!;ao
fazia-se, e certo. Mas nao se fazia melhor,
e nem sequer se teria feito tao bern.
a que e igualmente certo.
Porem, ao cabo e ao resto, tern jus a
urn «bern hajam», sincero e reconhecido
de todos n6s, filatelistas interessados em
ver progredir a Filatelia Naeiona!. - todos
aqueles que, quer patrocinando, quer realizand'o, quer dando 0 seu apoio, ou a sua
coaaboI'a!<ao, permitiram que se levasse a

Sr. Almirante Americo Tomaz, ao descer
a escada, 'conversa com 0 Sr. Dr. VaSCDncelos Carvalho

~1811J.i(O_a
Pago bern. Portugal
e Ultrllmar. Coiec!;Oes,
pncotes, stocks e ao
quHo.

I

Vendo antigo! e modemos. Bons descontOil. Llsta
pre!;o B
GRit.. TIS

Ferreira da snva - Prac;a do Municipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefone.~ 366496 e 845759
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. SOcio APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses,
espeeialmente India; Sobrescritos de 1..
Dia; Maximos e I·nteiros. Pre!;ario a pedido.

Grandes e pequenas quantidades de
3eios de Portugal ou Ultrarnar Portu_gues. troco por selos para a sua coiecGao. med iante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
R.'II da MadalenA . BO·3.· - LlSBOA

ECONOMICOS
Thorkil Svindt - Negociante de Selos GI. Kongev~ 39 - Copenhague - Dinamarca. Troca selos 100-10.000 em cada carta.
First Day Covers and Maximums supplied. PERES DA COSTA - Largo da Camara - Mapuca - Bardez - India Portuguesa. - Procura cOITelSIPO'Ildentes no Ultra·
mar.
FERNANDO BASTOS RIBEIRO - Ru ~
Nascimemto Silva, 257 - Ipanema - Ri.de Janeiro-Brasil - Permuta e compra.
Deseja Asia e Africa. Oferece Brasil e paises
SuI Americanos. Prefere selos usados. Base
Yvert.
Desejo series novas completas, desportos, escotismo, flora e fauna de todos os
paises, especialmente Portugal e Ultramar.
Base: cataIogo Yvert, ou segundo acordo. - Zbignis Albrecht - Reja 23 m . 8Szczecion 5 - Pol6nia.
Compram-se os Boletins do C. F. P.
n.' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oferta

com pre!;o
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Traco,
ou compro, pagan do bern. Resposta 11 secretaria do Clube, ao n.· 22.
Boletim do Clube Filatelico de Portugal.
Compram-se os n.·s 1, 2, 3 e 4. Ofertas com
pre!;o, 11 Secretaria do Clube, ao n .· 27.
A saida, 0 Chefe do Estado, entre os Srs.
Edt.tardo Cohen e Dr. Vasconcelos Carvalho

CARTAS ANTI GAS, COM OU SEM SELOS: T,roeo ou compro, pagando bern. Resposta a secretaria do Clube, ao n .· 22.

A SOLENE lNAUGURAQA:O

ALBUNS SAFE
Refugiados .............................
74$50
Ghana .... ................ ...... ..........
47$50
RAU ........ .... ...........................
-74$50
Europa ........ .. .... .......<.... ........
42$50
Na!;oes Unidas ......................
56$00
Nao necessitam de charneiras ou tiras. Reprodw;aode todos os selos incluidos. SeRGIO W. DE SOUSA SIMOES - CaJdas da
Ramha .

Inaugurou-se a Exposi~ao pelas 17 horas
de 5 de Novembro, quando chegou Sua Excelencia 0 Sr . Almirante Americo Thomaz,
ilustre PresIdente ·da Republica, recebido
pelos Srs. Eng. Carlos Ribeiro, Ministro
das Comunica!;Oes, Almirante Vasco Lopes
Alves, Ministro do Ultramar, brigadeiro Ant6nio Vitorino Fran!;a Borges, presidente da

Send me complete mint sets Animals,
Flowers, Birds, Fishs, of all world. I accept
correspondents of Poland, Israel, Ghana,
Switzerlcind and France. I wuil send Portugal and Overseas. MANUEL LUIS SANTANA - Rua Dr. Oliveira Salazar - ALVOR
-Portugal.

efeito 0 maior acontecimento tilatelico dos
Ultimos anos, a V EXPOSICAO FlLATeLICA NACIONAL, que, de 5 a 13 e de 17 a
20 de Novembro de 1960, esteve pa:ente ao
publico, no beHssimo Palacio Galveias, obsequiosamente cedido pela Camara Municipal
de Lisboa.

a

Lt\NONCIOS

a Secretaria

do Clube. ao n .· 25.

Selos com eITOS, novos, de Portugal e
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas
11 Secretaria, ao n! 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com descanto de 50%+20%, e estrange1ros a $03 cada franco. Jose Pinto Duarte
- Rua de Moc;arnblque, 56-S. o-Esq.-Llsboa - Tele:fone 842083.
C'ambio sellos de COITeo con todo el
mundo, en especial con Portugal y UItramar, Francia, Estados Unidos e Argentina.
Juan Sanchez Navarro - Padre Garcia 22
- Lorca (Murcia) - Espanba.
DESPORTOS - Tenho em distribui!;ao
urn pre~a.rio de series de tema desportivo,
a pre!;os muito convidativos. Pe!;a-o, se estiver interessado. A maioria das series e vendida ij menos de 4$00 0 franco. SeRGIO
SIMOES - Caldas da Rainha.
SOBRESCRITOS COM CARIMBOS COMBMORATIVOS - Edi!;Oes CTT, CFP e outros . Em distribui!;ao listas de pre!;os. Optima oclllSiao para in-ioiar ou romplet<>r uma
colec!;ao. SERGIO SIMOES - Caldas da
Rainha.
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Deseo intercambio de sellas can coleccionistas portugueses. Jose Gutierrez - Medico - La Cwnbre (Caceres) - Espana.
Procuro correspondentes para troca de
selos portugueses e desportivos de todo 0
mundo. Estou interessado na aquisic;ao de
boletins do C.F.P. ate ao n.O 62. Escrevam
via aerea respondo sempre. Ant6nio Luis
CaI1neiro - Caixa Postal, 24 - Novo Redondo (ANGOLA).
Franc;a, Ghana, Desportos, Guine, Nac;5es
Unidas, &AU, atendo listas de faltas, aos
melhores prec;os. S£RGIO SIMOES - Caldas da Rainha.
Troco selos usados, com todos os Paises.
Envie 100-200, e recebera igual quantidade,
dou .E spanha, Franc;a e Belgica. Joaquim
Alvarez Carrasco. Seijas, Tuy, Pontevedra,
Espanha.

Y
VERT 1961, 3 volwnes 290$00,
com 10% aos s6cios deste Clube.
A Casa que melhor paga selos, .e
que mais barato vende
CASA DAS CANETAS, desde 1900
98, R. do Arsenal, LISBOA
·P our 300 grand .format votre choix 1 a
10 du merne t1'Pe, je donne 150 grand format Belgique 1 a 10 du meme type. Delneuville 62, Rue Cesar Franck - Liege - Belgique.

SAC4VEM
FAIANCAS DE QUALIDADE
AZULEJO S - MOSAICOS
LOICA SANITARIA

USBBl - POITD - tOIMBRI "- fUKtHIL - LOAm
Dr. Fernando Jimenez - Mzobispo Lago,
12, tercero - La Coruiia - ,E spanha. Base
Yvert, cambia usado y nuevo: Espana, provincias africanas espanholas y Venezuela
por Portugal y Ultramar.

MUM .IL-MUHDO

C.'9.d.
do
T.',. 24072

flL4ThiCO

S.,. 4

C.rmo 25 r'o, E.q.
USIOA
(PDrlug."
Compra e Vende-aoa melhorea precoa
-Selos de Portugal, Ultramar e Eatrangelro-e Material F1lat611co

Filatelicos de todo el mundo, deseo sel·
los, series completas, 1I10vedades de todo el
mundo, par sellos sueltos, series comple·
tas y nuevas de Espana y sus colonias. Repuesta imediata, a vuelta de correos. Seriedad absoluta. oEspero envios. - Jesus Pizarro - Apartado, 22 - Bejar - (Salamanca) - ,E spanha.

Coleccionador de selos desportivos deseja manter contacto com
colegas de todo 0 mundo.
OAIXA POSTAL, 5398. - SAO
PAULO - BRASIL.

J osc:! Dias Martillls - Funcionario da Em·
baixada de Portugal ~ Rabat - Marrocos.
Deseja trocar selos de Portugal par selos
de Marrocos.
Filatelistas! Deseo Portugal. Doy Espana,
Francia y sus Col6nias e Italia. A. CINTAS
- Sierpes, 15 - Sevilla (Espaiia).
COMPRO OU TROCO - Selos dos Indigenas da Guine, 1$15, 2$00 e 3$50. Fauna de
Angola, 4$00. Indigenas :de Aingola, 1$50. Flores de Timor, 3 e 10 avos. Correspondencia
a Carlos Pereira - Rua da Queimada de
Cima, 13 - FUillchal - Madeira.

N.D' 113/115

NOVEMBRO 1960/JANEIRO 1961

Foi e)(fraordinariamenfe nofavel a
,,----------------------------------------.~~~~~--

V ExposiOio Filatelica Nacional
Constituiu wn verdadeiro exito, e decorreu com brilhantismo digno de registo, a
comparticipac;ao dada pela F'Ilatelia Portuguesa as Comemorac;;5es Henriquinas .
.E exi to em todos os sectores: - quer a
organizac;ao, com pequenas falhas, que
adiante apontaremos, quer 0 elevado numero e alta qualidade dos expositores, quer,
ainda, a concorrencia de wn publico entu·
siastico que nao deixou de ir, uma e muitas
vezes, visitar a V Exposic;ao F'IlateIica, merce de uma propaganda metodicamente organizada, extraoI1dina.riamente larga e profunda, eficiente, e bern conduzida.
Sob o alto patrocfnio de Sua Excelbncia
a Senhor Presic;lente da Republica, com wna
Comissao de Honra composta por Suas

Peto

Dr. Ant6nlo d' Almeida Figueiredo

Excelencias 0 Ministro das Comunicac;Oes,
o Ministro do Ultramar, 0 Ministro cia Uucac;ao Nacional, e pelos Ex.mos Senhores
Secretario Nacional da Informac;ao, Presi·
dente da Comissao Executiva das Comem.orac;iies Henriquinas, Presidente da CAmara
Municipal de Lisboa, Correio Mor dos C. T_
T., Director da Casa da Maeda e Director
dos C.T.T. do Ultramar, a Comissao Execu·
tiva, composta pelos Senhores Eduardo
Cohen, Dr. A. J. de Vasconcelos Ca~o.
Eng. Ant6nio Eladio de ~antos, Prof. Dr.

Selos de Portugal e Ultrarnar.
Estrangeiro. N ovidades. Tematieos. Sobreseritos de 1.0
dia. Todo 0 material filateUeo

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE. 55
Tertf. 834108

CATALOGO YVERT 1960, impeca.vel, vende-se. Ofertas a este Clube, ao 111.0 1509.

ANOS XIV E XV

Ll8BOA.

(PORTUGAL)

o Sr. Eng. Couto dos Santos, Correia Mor
dos C.T.T., e cumprimentado, ii entrada,
pelo Sr. Eduardo Cohen

o

Chefe do Estado, ao chegar, e cumprimentado pelos Srs. Ed:uLudo Cohen e Dr.
Vascance10s Carvalho. Ao Uulo, sorridente,
o Sr. Ministro do Ultramar

,
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada em calc;ado vulcanizado , e todos os artigos de
borracha ern geral

FILIADO NA FEDERA<;AO PO RTU GUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

o

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70· 3.' -Ot.' - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPONDt;NCIA: APARTADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Tllr ..es a Saxhs-feires, des 21 As 24 horu, II S.&bedos, des 16 as 20 hores

,,
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CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO:
Oontlnente (excepto LiBboa) Ilhas e Provlneiaa Ultramarinaa
Efe~tivos .. .... ... ... . 60$00, por ano l ou equivalente em moeda local
JUniores ...... ... .. .. .. 30$00, por ano (
Ul'8I>il . ....... . .. ......... .. ... .. ... .. .. .... . Cr. $30, por ano
LIS BOA - Efectivos .... .... . 10$00, por mes; Juniores ......... 2$50, por mes

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

PAGAMENTO ADIANTADO, PO R CH EQUE, VA LE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOOOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAQA.O - PRENSAS «MARMONIERlt
PRENSAS HIDRAULICAS. ETC., ETC.
ETC.

AQENTES DO CLU6E FILO\TELICO DE PORTUQAL
MACAU - Rolando dos Reis Angelo C. P. 43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o
de Gouveia - Rua das Dificuldades ,
28-30.
S TOMe - Henrique-Vidal de L. A. Corte
Real.

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusad - 7 Havilleck
Road.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,
14 th Avenue - Sacramento 20California.

CASA HIP6LITO, L.DA
TORRES VEDRA.5
\~

____
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__________________________________________________-J)
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~"'I~~' PAGAMOS BONS PRE<';OS
POR
SI:RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO
Como somas a maior casa filet61ica da America, .stamos constantem.nte a comprar grandes quantidad.s de selos d. tod.s as
partes do mundo. Actualmentll, estamos particulermllnte int.-lIssedos
em comprar:
•

•
•
•

SILOS EM dillS I De valor baixo e mMlo. Completas ou
Incompleta". novlls ou \lsadas.
• SILOS ISOLA~OS I Varledades baratas e atractlvas.
• PACOnS I Ll'ettos culdadosamente, com selns perfeltos.
GRAM DES QUAMTIDADES E RESTOS DE .STOCkS. de todos os g~neros.
MISTURA (AO QUILO) sobre papel.
PAIA a MOSSO MEGOCIO DE RITALHO, tamb,sm de"ejamos romprar quanUJade
mals pequenas de 8e10& em series, de pre~o ml'dlo e mlols elevado.

Oueira mandar-nos a sua lis'a de oferias. que mer.cera a noss. pron'a e cuidadosa a'e",;ao.
GRATIS, A PEDIDOI A nos •• noy. I I . t . de compr •••
• Os melhores preeos por selos dos FJ"tados Unldos e Canadli.

VENDA AO MA/OR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR

,
I

H. E. HARRIS & C.o

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

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

A MERICA NO

__________________

Telegramas: HARRISeO BOSTON

~_
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D SENHOR ALMIItANTE AMeRICO TOMAS. ILUSTRE PRESIDENTE DA REPuBLICA,
AD INAUGURAR A V EXPOSI<;AO FILAT£LlCA NACIONAL
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