Estamos Compradores ...
Serles-Pacotes-Selos Isolados-Mlstoras-lo QOilo
..
..
..
..
..

Como somas a lirma que mais se/os vende
par junto nos Esfados Unidos, somos constantemente
compradores, em grandes quantidades, de todas as
qual/dades de se/os, especia/mente de:
SERIES COMPLETAS de se/os comuns e medias, atract/vos e se/os baratos isola'
dos, e PACOTES leitos cuidadosamente .
GRANDES EXIST~NCIAS de se/os de todos as pa/ses .
MISTURA (AO OUlLO) de se/os de Portugal, Espanha, Fran.;a e viriualmente de
todos as pa/ses do Mundo .
SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correia aereo, comemorativos e emissc5es correntes .
Para a nosso neg6cio de retalho, recebemos com prazer olerias de quantidades
relativamente pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

Mande-nos uma IIsta pormenorizada das suas oferlas, que merecera a nossa
pronta e cuidadosa atent;ao. Se 0 desejar, damos referencias em todo 0 mundo.

NEGOCE/E COM 0 MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & CO.
BOSTON 17. MaBB. U. S, A.

Telegrama.: HARRISCO. BOSTON
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SELOS - ALBUNS
MATERIAL FILATELICO

Sanies
ALGUNS SELOS DA TEMATICA CAMINHOS DE FERRO

RUA DE BERNARDO LIMA, 27
TELEFONE 4 9725
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CLUBE DE COLECCION ADORES PARA COLECCION ADORES
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APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- Ter'ias a Sarlas-feiras, des 21 as 24 hor~s, e Sabados, das 16 as 20 ~oras

RARIPAD£S DE PORTUGAL E ULTRAMAR
SELOS DO BRASIL E ESTRANGEIRO
REMESSA

A

ESCOLHA E POR MAN\!OLIST A, COMERCIO .POR JUNTO.
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CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAgAO
€ontinlmte, excepto Lisboa, Dhas e Provincias UItramarlnas
Efectivos ......... 60$00, p - r ano' ou equivalente em m - eda local
Juniores ........... 30$00, por ano \
Brasil .............................. Cr. $30, por ano
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
LISBOA- Efectivos ...... 7$50. por m~s; Juni- res ...... 2$50, por m~s
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ·CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. P9stul,
2056.
;I.,[ADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;c.
de Gouveia - Rua do.s Dificuldades,
2S-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R. Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S. TOMll'J - Henrlque Vidal de L. A. Corte R~al.

TIMOR - Dili - Anibal Riba'1 Lop e !l
Prac;a.
ATIGENTINA - Buenos Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S2:~).
INDlA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
R'lad.
LT . S. A. - Manuel L. Gouveia - Liberty
Avenue, 112-108 - Richmond HIll New York.

be pORtuGal

•

'PARTIDO 869
LISBOA
PORTUGAL

Le Club de colleclionneurs pour colleclionneurs

ABONNEMENT ANNUEL:
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Espagne - Ptas. 30
Autres Pays - U. S. $1,50
valeur Zumstein, Frs. 1.000, valeur Yvert. en series completes, commemoratifs ou aviation,neufs.

ORGANE OFFICIEL:
-SOLE TIM DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL24 ou 32 pages. paraissant lous les mois
Distribution mondiale
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Para selos estrangei~os,
novidades, etc.
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VARIA(:OES SOBRE DOIS TEMAS ...

VISITE, VEJA, CONSULTE
E COMPRE EM
•

RUA DO OURO, 1J,.9-9.0 F.
80"181

LISBOA

CASA FILATELICA J. ELL
o

MAIS VASTO STOCK DE SELOS DA EUROPA, TEMATICOS, EM ESPECIAL
DESPORTIVOS E CENTENARIOS DE TODO 0 MUNDO

Em

dlstrlbu/~'o, pre~r/o

de selos estrange/ros relerente a:

ALBANIA, AUSTRIA, ALEMANHA, OCUPAQoES
ALEMAS E SARRE
Conjunfamente, lista de novldades N.o 2, dos selos emltldos de Malo a Junho

Representante do material plAstlco pare
(cHA WID» (Alemenhe)

Protec~lo

de selos

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Boa da Prat&, 184-2.'

LISBOA

PARA COMEMORAR 0

DO

H. C. GARCIA
TELEF.

UMA NOVA SERlE POSTAL

Telef. 28608

Primeiro Caminho de .Ferro Portugues

Determlnada revista fllateUca., contra
a qual nenhum intuito nolli mOlVe, publlcou
recentemente urn eco 80bre 88 comemora~6es do proximo centenarlo do prlmelro Oamlnho de Ferro portngu~, a melo
do qual &e 16 :
«SerIa de aplaudir uma emissAo de Belos postals comemoratLvos deste prlmelro centen&rlo, e eDloora 0 ~os com
a escassa. anteclp~ de quatro meses,
esperamos que a nossa sugestAo seja acarlnhada por quem de dlrellto».
Em face de tlio sorpreendente sugll8tao, lmporta esclarecer que eta fot apresentada por n6s, hI\. ceres de urn aD1I, D88
collll188 do «Dlatrlo de Lisboa». E que,
depols, trat4mos pe8IIOalmente do 888unto, junto do Uostre Director GeraJ da C.
P., n0880 querldo Amigo Eng. Espreguelra Mendes.
Durante ceres de doze meses, na sec.!)I.o 'tllaJt611ca daquele «Dlatrio de Usboa»,
n6s, e nas colonas deste Boletlm, outro
colaboradar, - maIs de oma dezena de
refer6nclas ftzemos a serle de selos comemoratlvos do centen&rlo do Camlnho
de Ferro portngu~. E multas destas notfclsa foram tr8.nscrltas noutras s~6es
fllateUcas, como, deslgnadameute, a do
«DlI\rIo», de Looren~ Marques, dlriglda
pelo Prof. Alfredo Dlas.
Mas hI\. maIs : No «Dlario de IJsbo&»
de 1"1-6-56, esorevemos que «sempre serti
emltfda em Portugal 81 serle, que anonCIAm08 em prlmelra mAo, comemoratlva
do centenArlo dos Camlnhos de Ferro,
a qual compreendera dois selos, com dols
desenhos dlferentes».
As8lm sendo, 6 Intelramente descabldo
apresentar agora uma sugll8lfAo que, como 801 dlzer-se, jl\. tern barbas, de uma
s6rle de sel08 jl\. decldlda, e aU anonclada. ••

CENTENARIO

UMA EXPOSIQAO
TEMATICA

FILATlilLlCA DA

CAMINHOS

Assoclando-se

as

DE

FERRO

comem~6es

do

centen&rlo do prlmelro Camlnho de Ferro
portogu6s, que passa no proximo dla 28
de Ootubro, val 0 OluOO Fllat6llco de Por_
tugal reaJJzar a prlmelra exposl!;io filatellca excloslvamente tem6.tlca, at6 hole
realizada no Jl1)S8() pais.
Com a valiosa colabora!)l.o da Admlnls~ da COP., por intermMlo do seu
Uostre Director GeraJ, Eng. Espregoelra
Mendes, espirlto dinAmlco e gentllissimo,
e da ComissAo das Comemo~6es, a que
preside 0 Uostre Admlnlstrador Conde de
Penha Garcia, tao estreltamente lIgado
&OS melos filat6l1cos, - 0 nosso Clube
abalan!;l&-8e a este novo eDlpreendimento,
na ce~a de que, assoclando-&e a umas
com.emo~6es na.clonals, e de alto slgnlflcado eoon6m.1co, pollt1co e soclal, 81molta.neamente val pre8ltar urn grande
servl~ a. fllatella portoguesa, contrlbolndo alnda mals para 0 sen prestl.glo e para
o seu desenvolvlm.ento.
Para compreend6-lo, basta a.crescentar
que tal exposl~ sera patente so pdbllco
de Usboa nom dos I\.trlOSI da es~ do
Rossio. Tal facto e rtal local, se t6m 0 alcance que todos fil.cllmente compreendeJjAo, lmpllcam respollSllbWdades que 6 Indlspensl\vel nAo esqoecer. Esperamos que
os colecclonadores 8e preparem com tempo, selecclonando 08 &ens selos, substltolndo alguns dos carimbad08 porr selos
novos, adqufrlndo aJguns dos que lhes faJ.tern, e, sobretodo, coldando da apresen~ 0 m.elhor po8sivel, e com legendas
aproprladas.
E agora... t6m os «tem6.tlcoS» a palavra !
A. J. d. Va$~on~.lo$ Carvalho

.,

.M comemoraroecS do

~

1111 i!IIIlllIISlElllCmlllmlCllIUlllUUIWUII

2.° ?J)ia do cSelo
Tiveram este ano maior expansAo e
grande brilhantismo, em Lisboa, em varias c1dades do continente e no ultramar,
8JS comemorac;;oes do II D!a do Selo, de
iniciativa da Federac;;lio PO'l't~guesa de
Filatelia.
Em Lisboa, a respectiva comisslio 01'ga.nizadora, nomeada por aqueia FederaC;;1I.o, era constituIda pelos Srs. General
Mario Nogueira, Dr. Vasconcelos Carvalho, Henrique Mantero, Alberto Armando
Pereira e Armando Lima.

A EXPOSIQA.O FILATlilLICA
NAS SALAS DO NOSSO CLUBE
Aquela comissAo levou a efetto, nas
salas do Clube Filat61ico de Portugal, de
9 a 11 de Junho, uma valiosa exposic;;1I.o
filat61lca-rel4mpago, a respeito da qual
transcrevemos as seguintes apreclac;;oes

do Sr. Dr. Oliveira Marques, na sua cr6nica na cRepiiblica.>, de 13-6-56 :
(A exposiC;;lio fllatelica que se inaugurau, no d!a 9, no Clube Fllat61ico de
Portugal, abrangia vinte e' urn quadros,
com quase 25 m2 de selos e outras f6rmulas de franquIa.
o qUl\.dro n.· 1, do Dr. Vasconcelos
Carvalho, continha uma interessante colecc;;Ao de cartas pre-filatelicas portugueBas. 0 n.· 2, onde se mostrava urn canjunto admiravel de selos de D. Pedro V,
de cabelos anelados, era pertenc;;a do Dr.
Trinclio. No n.· 3, 0 coron~l Vitorino Godinho exibiu a sua colecC;;lio do continente da 1." em1ssAo de D. Carlos e dos
cProv1s6rios:., com folhas completas de
grande beleza e raridade. Nos n.·· 4 e 5,
o sr. brigadeiro Lamas regalou-nos, urna
vez mais, com urna selecc;;Ao dos seus
cEnsaios e Provas:.. 19ual tema glosou,

FANDSA PASTA DE DENTES ALENA

A. da Silva
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CASA A. MOLD 'ER
e .sempre fornecedora das melhores
pec;as chlssicas de toda a Europa,
raridades de ' Portugal e Ultramar, e
realizadora de leil6es filatelicos mensais,
--0-

Compra colecc;6es, «stocks", variedades,
cartas, blocos, pares e tudo q~e oferec;a
interesse a g-Fandes colecdonadores

Rua 1. 0 de Dezembro, ' 101
Um aspecto da inauguraljao da Exposiljao, vendo-se, da esquerda para a direita, os Srs. Dr. Oliveira Marques, Barbosa Men~onlja, Dr. Vasconcelos Carvalho, Eduardo Cohen, Coronel Vitorino
Godinho, Duque de Palmelll, Coronel Abreu Lima e Eng. Ant6nio Furtado

TEL E Ii" 0 N -E

2 11 5 4

LISBOA
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BOLETIM

EL ECO FI·LA-TELICO
unica revista que se publica em espaJihol quinzenalmente.
Publica- em cad a mimero 0 Suplemento ao catalogo Yvert.
Milhal'es de direc~oes em toda a America .... e sobretudo na
Anierica do SuI.
SUBSCRIQA.O ANUAL 60 PESETAS
Ntl"MERO DE AMOSTRA GRATIS

Pef}a um exemplar

EL ECO FILATELICO
APARTADO, N." 108 -

PAMPLONA (ESPANHA)

T......
Portugal, Ultramar e Desportlvoa

•

grand. «STOCK. d •••10. d.

SIMP"I AS I}LTIMAS HOVIDADIS
ALBUNS - CATALOGOS DE ,TODAS AS
EDI/;:OfS - TUDO PARA F'LATfLlA

DO

CLUBE

FILATI:LlCO

brilhanternente, 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, no quadro n." 6. No n." 7, apresentamos n6s alguns «Inteiros:. da 1." emisf)ao do continente. No quadro n." 8, estayam expostas algumas raridades da colecgao do Dr. Vasconcelos Carvalho, como, por exemplo, folhas completas das
cTaxas de Guerra:. de Mogambique. Os
n.n. 9 e 10 foram reservados ao professor
Trincao, que apresentou urn conjunto inedito e de grande raridade e beleza, de
selos da FinIAndia, da em1ssao de 1860,
preniincb do que val expor em HeIEInquia, em Julho pr6x1mo. 0 Sr. Barbosa
Mendonga e 01 sr. eng. Marcos Pereira representavam .bern a Franga, respectivamente com classicos e modemos, nos quadros 11 e 12. No n." 13, Maria Isabel
Trlncao mostrou-nos as primeiras paginas da sua especializadissima Ho~anda.
o quadro n." 14, do ·p rof. Freitas Simoes,
mostrava urn belo conjunto dos primeiros selos de Dantzig. No n." 15, Cecillo
Fernandez provou que a sua cTematical'
das llhas Virgens esta multo longe de
ser tematica, e e, pelo contrario, uma rarissima coleegli,o especial1zada. No n." 16,
uma sinfonia de cor e de luz, ern combinagoes admiraveis de desenho artistice-,
revelou, pela primeira vez, aos visitantes, a coleega'J do general Mario Nogueira, dos modernos sobrescritos do primeiro dia do Japao. Nos quadros 17 e 18,
o eng. Eduardo Cohen exibiu mals algu-
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mas maravilhas da Re-menia, da em1ssao
de 1907. 03 quadros 19 e 20 estavam dedicados aos tematieos: Jorge Pereira
apresentava uma selecgao dos seus «Centenarios do Selo:., e CecIlio Fernandez alguns belos selos desportivos. FinaJrnente,
o quadro 21 era simb611co: nele, 0 eng. A.
Furtado exibia a colecgao completa dos
bilhetes postais ilustrados em1tidos M.
poueo em Franga, em comernoragao do
«Dia do Selo:., com todos os carimbos das
diferentes localidades, onde esse «Dia:.
foi celebrado, carimbos esses criados pelos P.T.T. franceses: 41 para 0 territ6rio,
continental da Franga, 2 para a ArgeIia
e 2 para a Tunisia! Em Portugal, leihbramos que a Administragao dos C.T.T.
se recusou a criar urn s6 carimbo que
fosse. Metodos diferentes:..

JANTAR DE CONFRATERNIZAQA.O
No dia 9, na «Pastelaria Marques:.,
reallzou-se 0 jantar de eonfrat~rn1zagao
filatelica, a que presidiu 0 Sr. Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federagao Portuguesa de Filatella, que tinha
il. direita as Senhoras de Dr. Vase'Jncelos Carvalho e de Prof. Doutor Carlos
Trincao, e il. esquerda a Senhora D. Maria Jose Godinho e a Senhora de Eladio
de Santos.

(un

COIMBRA FlLATELICA
RUA DA SOFIA 3-1.; TELJIlFONE 4884

•

COIMBRA

PORTUGAL

Desejo trocar selos comuns em quantlda·
de de 25, 50 e 100, dlferantes, de Portugal,
mtramar e Universals, por Argentina e
Sul-Amerlcanos. em 19ual quantldade.Tamb6m compro mlstura ao qullo de Portugal e mtramar. Otertas a M. DANACasWa de Correlo n.o S230 - C. Central BUJIlNOS AIRES - Argentlna •
•

~
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TosviECAS
OflzembrO,4S-.J#

LIS BOA

J'e puis Int6ress6 l recevolr des lettres
phllat611ques entillres de tout Ie monde,
des ann6es lS60 l 1900. J'e donne en 6cbange des lettres portugalses, anglalses; ea·
pagnoles, des mames ann6es. alnsl que ·
des timbres aerlens de tout Ie monde, etc.
R6ponse l: Dr. Laurentino Rodrlguez
Marcos, Botte Postale 655, Rua Andrade,
63-1.0,
LISBOA - Portugal

-

•

3

1155 A 1900
Estnu lnterel'sado em cartas Intelr811 fllat611cas de Portugal, do ano 1865 a 1900.
Dou em troca cartas lntelras da E~panha
e Ioglaterra, sel09 de Portugal, Ultramar,
sobrescrltos do 1." dla, etc.
Responder a: Pro Laurentino Rodrlguez
Marcos, Apartado 656, Rua Andrade, 83·1.·
LISBOA
Portugal

t DOS lellies de seiDl da [asa Molder qDe Ie
expresse e velorize~io
dos selos que possuimos

!.

A meslI dll presidenc;ill do jllntllr d,

c;onfr~ternizll~iio

BOLETIM

DO CLUBE

FILAT~LlCO

No final do banquete, a que assistiram algumas dezenas de filateUstas, e
que decorreu com brllhantis,mo e anima!tao, pronunciaram breves palavras os Srs.
Dr. Vasconcelos Carvalho e Doutor Carlos Trincao.

DOIS TELEGRAMAS
Durante aquele banquete, foi aprovado por aclama!tao enviar dois telegramas aos Senhores Minlstros das Comunlca!toes e do Ultramar, os quais foram
assim redig1dos:
General Gomes de Araujo, iIustre Minlstro das Comunica!toes-Lisboa.
Filatelistas Portugueses reunidos jan..
tar confraterniza!tB.o 2.· Dia do Selo cumprimentam Vossa Excelencia de quem sollcitam que de futuro a Administra!ta::>
des C.T.T. se associe a estas comemora!toes com cria!tao carimbo especial.
(as.) Carlos Trincao
Vasconcelos Carvalho
Prof. Doutor Raul Ventura, ilustre
Mlnlstro do Ultramar':"'Lisboa.
Filatelistas Portugueses reunldos jantar coniraterniza!tao 2.· Dia do Selo cumprimentam Vossa Excelencia sublinhando
com grande apre!to autoriza!tao carimbos
comemorativos especiais deste dia nossas
oito provincias ultramarinas.
(as.) Vasconcelos Carvalho
Carlos Trincao

P ALESTRA DO SR. CORONEL
VITORINO GODINHO
No dia 11 do co.rrente, nas salas do
Clube FilateIico de Portugal, e no momento do encerra.II\ento daquela aludida
exposi!tao filatelica, 0 Sr. CoTonel Vitorino Godinho proferiu uma conferencia,
na qual historiou como os selos, criados
primeiramente com urn fim pratico de interesse publico, passaram a ser coleccionados, e como os coleccionadores passaram a influir na respectiva em1ssao. Referiu-se a primeira serie de selos comemorativos, feita pelooS Estados Unldos da
America do NOTte, em 1893, para festejar
o 4.· centenario da descoberta da America por Colombo, a qual se seguiram de
perto as em1ssoes portuguesas comemorativas do 5.· centenario do nascimento
do Infante D. Henrique, em 1894, e do
7.· centenario do nascirnentoo d~ Santo
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Ant6nio, em 1898, e do 4." centenario do
descobrimento do caminho marItimo para
a India, em 1898, e nas quais colaboraram os nossos melhores artistas. Referiu,
incidentaimente, a reac!tiio da Academia
de Coimbra a celebra!tao destes centenarios, levando ela a cabo as festas do centenario da Sebenta, em 1897. Uma vez
que a venda de selos aos filatelistas traz
as Adm1nistra!toes Postais tiio grandes
proventos como os que elas em todo 0
Mundo arrecadam, justo e que estas se
associ em, dentro das suas possibilidades,
as varias festas filatelicas, Da certeza de
que essa comparticipa!tiio Ihes proporcionara novas receitas. Deste modo citou
a colabora!tiio prestada pelas varias administra!toes postais I\s exposi!toes filatelicas nacionais ou internacionais, salientando o· exemplo portugu!!s em rela!tao com a cLisboa 1953), e referiu-se as
comemora!toes do Dia do Selo que, nos
paises da Euroopa onde se reallzam, saO'
acompanhadas da emissao de selos postais e de carimbos comemorativos, tendo
feito votos para que, de futuro, as diUgencias da Federa!tao Portuguesa de Filatella, para a obten!tao ao menos de carimbo comemorativo do Dia do· Selo, sejam c'Jroadas de ~xito. Terminou bordand') considera!toes sOlbre os diferentes
modos de coleccionamento de selos, e sobre os requisitos a que devem obedecer
as colec!toes que aspiram a classiflca!tB.o
de tematicas, de acordo com 0 relat6rio
da cSTOCKHOLMIA 55) e as indica!<Oes
do Circulo de Estudos FilateIicos de Bruxelas.

NO PORTO
Tendo a FederR!<iio Portuguesa de Filatelia coonvidado a Direc!tiib do Clube Internacional de Filatelia a organizar as
comemora!toes do II Dia do Selo no Po'r to, foi resolvido integrar, em tais comememora!toes, 00 passeio e 0 almo!<O anual
do Clube, e editar uma vinheta e urn
postalespeciais, alusivos a D. Pedro V.
Aquele passeio anual teve lugar em 3
de Junh'J, a Guimaraes, Penha e Cita.nta,
reunindo tres dezenas de filateUstas e
senhoras de suas familias. Na Penha, realizpu-se 0 almo!t()o de coniraterniza!tao,
durante 0 qual usaram da palavra os Srs.
Dr. Ant6nlo Fragoso, em nome do Clube
Intemacional de Filatelia, e Dr. Jose Maria Pereira de Castro Ferreira, presidente
da Cllmara Municipal de Guimaraes.
Para E::ncerramento do cDia do SelO.,
de 1956, no Porto, estava prevista uma

BOLETIM

DO

CLUBE FILAULICO DE

Prof. Carlos Alberto Pando-H. Irigoyen 1140 - Santo T<Jme (Corrientes)
Republica Argentina - Coleccionista de
comunes, conmemorativos y aereos munr~iales; preferiblemente de Portugal, Air;ca y Asia. Acepta hasta 2 repetidos en
cantidades no inferiores· a 50 dlferentes.
Dispone de american')S 1 x 1 6 Ivert 1956.
Castellano, frances, ingles, Italiano 6 portuguea. Correo .aereo.
HJALMAR HOLMQVIST, Nykoping
Sweden 60. Motives 2. 62. 3. 7. I offel."
Scandin. Fin!. Icel. Russia. Want First
sending.
MARIA DO CARMO MENDES-Caixa Postal, 1229-LUANDA- ANGOLADesej'J correspondentes em Portugal e
todas as provinclas uItramarinas portuguesas. Desejo receber selos u sados de
Angola e outras provincias. Do estrangeiro, recebo flores e desport<:>s, e dou
Angola e outras prOovincias.
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TRO,CAS

Com todus os paises. Estou interessado em tematicas (selos com motivos
desportivos, flores, animais, peixes, crian!<RS, UPU, camlnhos de ferro, comboios,
etc.) em series completas (ou curtas), novas. ES~OU MUlTO INTERESSADO
EM SlflRIES DESPORTIVAS EM SOBRESCRITOS DE PRIMEmO DIA. Dou
selos e sobrescritos de primelro dia, da
Escandlna.via. Ease dos cataIogos Zumstein ou Yvert. Desejo receber e dar em
troca 1/5 coolec!toes (ou envelopes de primeiro dla) de cada. Favor enviar por correio aereo, registado, para: .Ake Hansson, S,turegatan 38 A, NASSJO (Suecia).
Vendo selos Portugal e Ultramar N
c/ 40% U 60%. Erros, quadras. Sobrescritos de 1.· dia. Telefone 43398 depois
das 18,80 horas.

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
Telef. 23007

ADVOGADO
R. Nova do Almada, 24-2.0-Esq.
LISB9A

DOUTOR CARLOS TRINCAO
MEDICO
R. da Sociedade Farmaceutica, 39-r/ c-Esq.
Telef. 4 3 P 0 4
LIS BOA

Dr. Manuel

Joao Palma

Carlos

ADVOGADO
R. dos Sapateiros, 123-2.°
Telef. 3 0 6 4 1

LISBOA

DR. FERNANDO BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADO
R. da Victoria, 42-2.°
Telef. 26351

LISBOA

ANDNCIOS

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO

ECONOMICOS

MANUEL FERNANDO SERRANOJlmenez-Coiinto 13-2.·-8e'1l1a - Espana.. Troca selos novos. Base Yvert.
DESEO 2000/4000 f. Yvert Portugal
y Colonlas, hasta 5 cada, comunes mInimo 15 f. se110, / Noveda.d~ Portugal Y

CoIolllias.-Doy mismo, Espaiia y Colonias.
Miguel March Vilanova - Rambla del
caudillo nn.· 46, 2.·, 1."- VILLANUEVA
Y GELTRU- (BARCELONA) .
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T .P. NagAo 10$, 20$, D. Dinls 10$, 20$,
50$, por 17$50-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·- Lisboa-(Portes
registados extra).
PAUL DIMITRIU, SivOOa Postei 22,
OR. Stalin, Romenia, deseja correspon-

dentes filateIicos em Portugal e Ultramar.
Sou colecc!onador de selos com a.nimals (p~aros, peixes, insectos, etc.),
flores e correio a.ereo de todo 0 mundo.
Dou Alemanha e resto da Europa. Garanto pronta resposta. QUeiram dirigir-se a: LonIs V. Dljkstra, Itzehoe--Holstet. ALEMANHA. Co-rrespondencia em
ingU~s, alemAo ou fTancl!s.
Desejo trooas com Portugal e Ultramar. Minlmo 100 repetldos comuns" em
quautidade ate 20 19uais.
.J. S. BOSCH SOUVIE~Passaje
las DelIciaa. 1223-RosArio-Argentina.
Para publicagAo do seu anUncio por
palavras, na Alemanha, envie 0 texto. PublIca!;do gratuita. Consulte a (mica revista de permutas em idioma espanhol,
que se publica na Alemanha. Nfunero de
amostra contra 1 cupon resposta. W. B.
KLEINERT- (22a) Essen, SollingstrasBe 5. Alemanha.
SELOS - Compro, usados, vulgarc~ ,
'aos milharea. Troco selos DOVOS, Portugal e Ultramar.
ERNESTO LOPES NUNES-R. Dlas
Ferreira, 54-A- Coimbra.
c:Boletim do Clube Fllatel1co de Portugal:.. Compro os nfuneros 3/4 desta revista.
ANTONIO FRAGOSO - Rua Padua
Correia, 327 - Vl1a Nova de Gala.

FILATELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmblos. Deseja camblstas y
::orresponsales. c/ Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS).
FRANCE
ALAIN LARVOR - 20, rue du Bois
- Nanterre (Seine). Troca selos novos e
usados. Da Franga, col6nlas francesas e
Europa, contra Portugal, Ultramar e Europa. Yvert 1956.
Grandes e pequenas quantidades de
sclos de Portugal eu Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colec1;11.0, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
RUII dll Mlldlllllnll, 80-3.· - LISBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes desconto8, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangelro.
OfereQo series tematicas: sports, etc.,
comemorativos, avia!tAo, aerogramas Zeppelins, de todos os palses. Desej'l series
n'lvas desde 1948, assim como novidades
do Ultramar Portugul!s. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HEND~IKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
POSTMS ANALOGICOS
(MAXI_
MUM) da India Portuguesa, de: S. Francisco, TUmulo de S. Francisco, N . S." de
Fatima, e com 0 carImbo do' 1.· Dla:
Mons. Dalgl\.do, D . Francisco D'Almelda
eManuel Ant6nlo de Sousa.
Fomece tambem: Envelopes do 1.·
Dla e Selos.
Lista com prego~ convidativos fornecida a pedldo.
L. M. de Noronha, Ucassaim, Bardez,
Goa.

Colecc;oes de grande beleza, completas e novas, a pregos verdadeiramente de
ocaslao: CoroagAo, 106 vals. - 550$00;
Ano Mariano, 42 vals. - 200$00; Nagoes
Unida:s, 47 vale. e bloco - 385$00. Albuns: Coroagil.o - 32$50; Ano Mariano,
30$00; Nagoes Unlda:s, 22$50. Podem ser
remetidas a cobr8.llga, para 0 continente
e provincias ultramarinas - Sergio w.
de SOU88. Sim~es - Caldas da Ralnha.
SELOS -

Rua da Prata, GS -

LISBOA

..
•
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c'lnferl!ncia pelos Srs. Dr. Roberto - Vaz
de Oliveira, Dr. Ant6nlo Fragoso e Artur
de VascOoncelos, num dos saloes dOo Clube
dos Fenlanos Portuenses, gentilmente
posto a disposigil.o do Clube Intemacional de Fllatelia. Infelizmente, tanto 0 Sr.
Dr. Roberto Vaz de Oliveira, que ja nao
pode comparecer, como e seu habito', na
excursil.o do dia 3, como 0 Sr. Dr. Ant6nlo Fragoso, adOoecer8lIl1, e a conferl!ncla
teve de ser adiada, posslvelmente para 0
infclo da pr6x1ma epoca fllatelica .

grande sucesso. 0 delegado da Federagil.o nessa cidade fol Filipe DomIngos,
bem cOonhecido de todos os filatel1stas
portugueses, pelas suas cr6nlcas radiof6nlcas sobre filatel1a, em Radio Ribatejo. Os sobrescritos especlals editados
pela F. P. F. foram utllizados em Santarem com a aposigao do carimbo da
Feira do Rlbatejo, na falta de carimbo
comemorativo· dOo <Dla do Selo:..

EM OLHAO

Em Leiria, a Secgil.o FilateIica do
Gremio Literario e Recreativo, que ja no
ana passado fora a delegada da Federagao. para 0 mesmo efeito, organizou este
ano uma exposigAo de Maxlma.fllia, muito
concorrida, tendo tambem pronunciado
ali uma confer~cla 0 sr. dr. Jol\o Vieira
Pereira, subordinada ao titulo c:0 Medico e a Filatel1a:. .

Gragas a. inlciatlva de alguns filatelistas locals, 0 c:Dia do Selo:. teve a sua
comemora!tAo em Olhil.o.
E podemos dizer que, alnda que a
quantidade de v1sitantes n1l.o fosse multo
numerosa, fod de molde a agradar, oUvlndo-se elogios destacadOos de individuos de
todos os sectoree socials.
No dia 9 de Junho, pelas 21,30 hOTas,
realizou-se a palestra intitulada: c:Filatelia e ColecclOonamento de Seles Postais..
a qual esteve a cargOo do Sr. Jose Tomas
da Gra!t8..
A mesa da presidencia era cOompOosta
pelos Sra. Dr. Alexandrino de Passos, Reverendo A. Lopes e Francisco' P.lna- Chefe dos Escuteiros.
o Sr. Dr. Alexandrino de Passos, depois de urn interessante improviso de elogio ao colecciOonador, deu a palavra aOo
conferente, 0 qual foi escutado com muita atengao. Depois fOol efectuad'l 0 COTte c:slmb6lico:. da flta da Exposlgil.o, a
qual est eve patente ao publico durante
os dias 10, 11 e 12.
A guarda de honra, fiscal1zag!i.o de vitrines e mesas esteve sempre a cargo dos
Escuteiros de Portugal ...:. Grupo D.· 6, que
tambem gentilmente cedeu as suas salas.
A Exposlgil.Oo era composta, na sua
maloria, por selos de Portugal e Ultramar, e multos exemplares estrangelros.
Oxala que fortiflque a ideia - agora
langada - e que osexposltores para 0
pr6x1mo ano sejam em malor Dfunero,
podendOo tirar desta primeira Exposigil.o
os ensinamentos necessArios.

EM SANTAREM
Em Santarem, as comemora!tOes do n
Dla do Selo foram lntegrada:s nas da m
Feira do RibatejOo, realizando-se uma pequena exposlgil.o filatelica, que alcangou

EM LEIRIA

EM LOURENQO MARQUES
Em L'luren!to Marques, realizaram-se
duas pequenas mas Interessantes exposlgoes fUateIicas, uma na sede do Clubc
Fllatelico de MO!tSlJlbique, e outra nas
salas do estabelecimento fllatelico do
Prof. Alfredo Dias, nosso prestlgioso s6cio honorario. Ambas estas exposigoes
despertaram vivo Interesse, tendo sido
multo v1sltadas.

EM S. TOME
Em S. Tome, fol felta urna bela e
atraente exposlQAo, em duas montras da
SecQiio de MOOas de Gongalves, Ld.", Da
Prac;a Portugal.
Tals montras apresentavam va.liosas
selecgoes de selos novos d'lS Srs. Corte
Real, capitil.o Pedro Palxil.o e Giordani
Ventura, e sohl'escritos de I.· dia do Sr.
Cello de Almeida.
Estiveram patentes ao publico de 8
a 10 de Junho, e constitulram urn magnifico elemento de prOopaganda filatelica.

NA BEIRA
A cidade da Belra associou-se tamas comemoragOes do n Dia do Selo,
com uma bela exposigao filateIica, ' organlzada pelo nosse cons6cio e Amigo Sr.
Artur Leotte Ramos, numa das mantras
da Llvraria Salema & CarvalhOo. Ld.·.
bern

CR()NIC~t\

Seroes Culturais da Assoc. Acad.a de Santarem

(9 c:3Jr. OVa8coIlceLo8 Y6arDaLho

lDfo~Oes
recebldaB
Admin~es Posta.is

daB

!ilalelica

A Assocla!:R'J Academica de Santarem, prossegulndo no cumpr;mento do
programa educativo a que meteu ombros
-pelo que apuramos e vlmos, tern metido ombros, miisculos e multa cabegadecldlu realizar, no passado dia 28 de
Junho, mals uma conferllncla cultural,
desta vez sobre ass unto' que a todos n6s
toca de perto: a Filatelia. Por is so la fom'Js. Por isso, e porque 0 conferente era
o nOS80' querido Presidente, Dr. Vasconcelos Carvalho.
Presidiu 0 distinto fllatelista local e
apalxonado marcoflllsta Sr. Mario Forte,
antigo Governado'r Civil de Santarem, secretariado pelo Sr. Dr: Jose Clemente,

presldente da Associa!:ao Academica, e
pelo autor destas llnhas.
Felta aapresenta!:a'J do conferente
pelo Presidente da Mesa, a que 0 Sr. Dr.
Jo's e Clemente acrescentou wlguinas palavras de justo prelto ao Hustre fUateUsta que famos ouvir, 0 Dr. Vasconcelos
Carvalho 10g'J colocou toda a gente a
vontade. lfl que princlpiou p~r despir a
camisa de for!:as de «conierencista>, &flrmando, desde logo, que nao fa fazer uma
conferllncia, nem sequer uma palestra,
mas apenas «conversar> com os assistentes, sobre assuntos fHatel1cos.
Pela nos ~a parte, achamos que fel<
muito bern na modifica!:R-:> que operou no

Tendo como fundo a bandelra nacio'n al,
continha, alem dos retratos do Chefe do
Estado e de Sir Rowland Hill, a serie de

selos, de D . Maria, e varias folhas com
selos de Portugal e Ultramar, das primeiras emiss6es.

dlrectamente

:

SELOS PRO PATRIA 1956

6"i " p'lincipal inl.;'t1''l€I.t!

de animada (( C(5ofLver ,sa"

DE NOVIDADES

.

A serie de selos «Pro. Patria>, emitida por oca.siao da fe.sta nacioJ;lal sulga,
compreende ci~co valores, como de costume. 0 selo de 5 c. pr~lIta homenagem
a actividade da mulher sui!:a nO) lar, enquanta que os outros quatro completam
a serie «Lagos e curJK)S. d'agua>, come!:ada em 1952. 90% do produto Ifquido da
venda destes selos revertem para a recelta da fe&ta na.cional, este an? dedicada
Ii mulher ao servl!:o do pais, 5 % 'para a
blblioteca para tDdos, de .Berne, e os restantes 5% para a ~ria!:ao duma Academia de Cil!ncias Morals~ na Sui!:a.
Para satisfazer lIlumerOSQS pedldos, a
comissao, da fe&ta nactonal pora. A venda
urn sobrescrlto especial, no Angulo infe- .
rior do, qual est~o impressos oS dizeres
«Bundesfeier- Fl!te Nationale-F"esta nazionale> , e, por cima destes, a Ins1.gn.1a
da festa -nacional.
Este B?brescrito pode ser obtido nos
servl!;OS dOB coneloe sull;OS, ao pre!:o- de
20 c . sui!:os, sem selos, ou de 1 fro 80 com
a -serie completa, nao carimbados, ou carimbadoe, ou carimbados com a data do
primeiro- d1a de emissao. Fortes do correlo, Ii parte. 0 primeiro dia de emissAo
dos eelos e sobrescritos e 1 de Junho· de
19l$6.

SELO COMEMORATIVO DE UM
GRANDE ESTADISTA

FINLAND~S
Os Correios da FinlAndia comemoram
com urn selo post'O Ii venda no, d1a 12 de
Malo, 0 150.° anlvers8.rio do nascimento
do grande e.stadista finIandlls J. V. Snel~
lman.
o selo, de cor castanho-avermelhado,
com a taxa de ·25 marcos, fol desenhado
par A. Karjalainen, e gravado por B.
Ekholm. Tiragem: 2 milh6es de exemplares.

NOVOS SELOS DA CHINA
N ACIONALISTA
Para comemorar 0 60. eniversario da
modern1za!:ao do servl!:o postal chinl!s,
a direc!;Ao dos correios de Taiwan (China
na.c1onalista), em1tiu uma serle de aelos,
que foram postos a circular a partir de
0

Um ospeeto do Exposi'i40 do cidode do Beiro

20 de Mar!<o findo, e ae- que se fizeram
as seguinte!l tiragens: 0.40, vermelho ascuro, 7 milh6es; 1 d61ar, preto azulado,
1.60, cafe, e 2 d6lares, verde escuro, 1
milhao de cada.
Tamb6m, pela meama. ocas1Ao, fol
emitida uma fo,lhlnha (bloco) com fundo
florldo" a dUas cores, tendo a.o centro uPl
selo de 2 d61ares, pre!:o por que e vend-do 0 bloco.
•
Os 1ntere~ados nestas emisslles podL.'"ll fazer os seus pedidos para: Philatelic Desk 'Of the Post Office, Talpel, TAIWAN (Free China), devendo ter em cooslderagAo que cada d61ar -americano vale 24.68 -d6lares chineses, ou seja, que
cada d61ar chinl!s corresponde a Esc.
1$20, ma1s ou menos, da nossa moeda.
As reme.ssas podem -ser feltas em notas
americanas, cheques ou cup6e.s internac10nals de resposta. Oada cupAo vale 2
d61ares chineses.

6UINIfl ESPANHOL.(1.
EmissAo de correIo aereo (jogadores de futebol)
0,25 pesetas .................... . 1.000.000
1956 -

0,50
. 1.50
4,00

>
~

>

o selo de

••.•••••••••••••••
................. .
...•..••••....•...

7150.000
500.000
500.000

10 pesetas, com 0 mesmo

desenho, fol posto a circular em Julho
de 1955.
Data da ()rdem de emissao-19 de 01.1tubro de 1955.
Prlmeiro dia de circui8.!:Ao - 20 de
Abril de 1956.

A CHINA NACIONALISTA , COMEMORA COM UM SELO 0
«DIA VAS CRIANQAS»
OS correlos da China Na~na1fsta puseram em clrc~a!:Ao, no d1a 4 de Abril,
uma serie de 3 selos comemorando 0
cE>ia das Criangas>. E>esenhada por P'e!
Ta-ch'un, e gravada em c:WIle-douce>
por Li Ping-ch'ien, esta serie apresenta-se nos valores de 0.40, 1.60 e 2.00, respectivamente nas cores verde claro, azul e
bronze avermelhado, e naB tiragen.s . de 7
mllh6es, 2 milh6e.s e 1 milMo.
Qualsquer pedldos podem ser feltos
para Philatelic Desk ot the Post Office,
Taipei, TaIwan (Fo,n nosa), nAo esque-cendo que urn d6lar americano ~e 24.68
d61are.s chineses.

'8 '1Bt, oq
CATALOGO HEVIA DE SELOS
DE ESPANHA 1956
Apareceu a 9." edigAo deste cat8.logo,
ta.o da slmpatia dos coleccionadores dos
selos do pals vizinho. . .
Nas suas 58 paginas, profusamente
ilustradas, faz-se culdadosa anotagao de
t~das as variedades e erros, e a reprodugAo ' de todas as sobrecargas, em tamanho natural. A indicagil.o de al·g uns uteis
elementos, como 0 numero total de series
emitidas, bern como a criteriosa c~tagao
de todos os '-exemplares, tornam este cat8.logo urn excelente auxiliar do colec..l
cionador do selo espanhol.

CATALOGO HEVIA DE SELOS
DAS COL6NIAS E EX~COL6NIAS ESP ANHO~f\.S
Concebido nos mesmos moldes do actrna cltado~ inclui tambem os selos' emitidoa por CUba e Fmplnas a,te ao ap(l.recim<>nto dests:- 9." ediglio.
Agradecemos ao editor a oferta destes dois ca.t8.logos.

CATALOGO ---" ~RECO CORRENTE DE SELOS DO BRASIL
Ed1~ ' cIa Ql8a FilatQlca Carl.08

S.

~te

Como 's e faz notar no prefacio desta
5." edigao, conquanto nlio se trate de urn

cat8.logo especializado, a sua aceitagao
por parte dos colecclonadores e cada vez
malor, 0 que mostra bern 0 grau de perfeigao com que foi concebido, e a equldade dos pregos indicados.
Multo gratos estamos so editor pela
gentil oferta .d~te exemplar.

'CATALOGO DE SEtOS DO.
BRASIL 1956
EcIi~ cIa

Casa Filat611ca Bandelrante

Corn a regularidade habitual, foi posta a venda a 14." edIgA.o deste cat8.logo,
impressa em born papel, e profusarnente
ilustrada.
:III de notar a alta de pregos em rela-

,

n"r,·"
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gao as edigOes anteriores, 0 que se explica pelo facto -de t-er sido tomado em
conta nAo 0 valor do selo no Brasil, mas
slm no mercado estrangeiro.
Nas suas paginas, da-se nota do DUmero de selos emitidos em cada serie,
bern como de outros elementos de grande
utilidade.
Queremos agradecer so editor a oferta deste exemplar.
;FemandG SUva

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:

l\fARCOFILIA
CARIMBOS MECANICOS

o Clube FUatelico de Portugal esta
montando uma colecgAo de sobrescritos
corn carimbos ~ecA.nicos, e possul multas ,dezeI\&S de 1."epetidos, para troca com,
ou dadiva aos, associados que se dedIquem a esta modalldade.
Tant.o para ~ como para outra finalidade, rogamos a todos os no'ssos associados 0 obsequlo de nos enviar~ todos os seus repetidos. A Secretaria presta qualsquer esclareciIhentos, verbalmente ou po,r escrito.
CARIMBOS VOLANTES

Continuam a aparecer carimbos volantes, com' n11rn,eros, de que 0 mals conhecido eon." 31.
Estes carimbos, a que 0 nosso Director, Sr. pr. Vasconcelos Carvalho, ha meses -dedicou urna cr6nica na SUa secgAo do
<Diarlo de Llsb9a>, sAo co}eccionaveis, e
o nosso Clube ests. tambem montando
uma colecgAo de sobrescritos com tals
niimeros.
E porque e liosso :intuito pubUcar urna
relagao ou cat8.logo de tats carimbos, pedimos a todos os nossos cons6cios nos
enviem sobrescritos com os .carimbos volantes de 4ue tenham conhecimento. Como tals carirnbos nao cont~ os nomes
das povoag~es onde sa.o usados, e como
os sobrescritos na.o apresentam outros
canmbos, e lndispensavel que 0 timbre
do so>brescrito ou 0 remetente indique 0
nome da povoagAo expedidora.

o

Dr. Vascpncelos Carvalho usando da palavra

amblente da reunilio. Muita gente recela
assistir a uma conferl!ncia, talvez porqUe
rime com c:sonoU)ncia> ... Foi multo melhor assim. Os pres,entes gostaram do
introito, e reparamos que redo>braram de
atengao.
"
o Dr. Vasconcelos Carvalho, corn a
flul!ncia que Ihe e caracteristica, falou
do coleccionamento de selos, das diverSas
modalldades fllatelicas e de suas mUltiplas vantagens, campo vasto em que 0
orador se espralou, dilatando pela assistl!ncla conhecimentos que todos escutaram _atentamente. Sentia-se que estavam
a gostar. E quando, ap6s quase urna hora
de amena exposigao, feliz de exemplos,
recheada de oportunas citagoes e apimentada de boa dose de hurnorismo, 0 c:conversadon , antes de dar por finda a sua
missao, se propOs resp~nder a qualsquer
perguntas dos assistentes, ou satisfazer
qualsquer das suas duvidas, na.o falton
quem se utillzasse do oferecimento. Foi
urna dellciosa sobremesa, esse c:tu ca, tu
la:., assim de improviso, corn 0 Dr. Vasconcelos Carvalho a dillsertar, respondendo e esclarecendo. Houve, porern, urn
momento, em que se atinglu 0 mals elevado c:climax:. da conversa, quando urn
dos ouvintes, inocente ou propositadamente (ele ha gente multo rna! ... ), pel'-
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guntou por que motivo 0 Dr. Vasconce1~s Carvalho preferia 0 colecclonamento
dos selos novos ao dos selos usados ...
Sabemos da predilecgAo que 0 posso
Presidente tem pelos selos novos, mas
tambem sabemos que ele nao ignora que
mqitos outros coleccionadores os preferem usados. E, apesar de se tratar dum
mote que ja vem senqo glosado ha dezenas de anos - c:selos novos ou selos
usados b - antegosavamos acalorada discussao, e l:I,te nos propunhamos tomar
parte na controversia ...
Mas 0 Dr. Vasconcelos Carvalho cortou-nos, cerce, as iluslies. AP&r9u a bOte
c~m a habllidade de consurnado esgrimlsta, e desvlou-o calmamente, floreteando com a palavra facil, esquivando;se ao
ataque e contra-atacando com diplomacia, subtileza e elegA.nc1a. tals, que nos
deixou, a todos, maravilhados.
E, en beaut6, para nAo d.zer, em apoteose, termlnou urn semo filateuco a que
gostamos de assistir, urn ser!<> cultural
que tod<?s devemos agradecer ,a~s esforgos e a orientagoo decisiva e definlda da
Associaglio Academtca de Santar6m.
A. A. P .

Frederico Villani
COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E UL'l1RAMAR,
EM QUANTIDADE

Frederico Villani
Telef. 666'718
R. DOS

RE~IOS

LISBOA
(li. Lapa), 60

PORTUGAL

UMA GRANDE CAMPA.NHA

com cuJwsissUtws p~s

LEGAQAO DO EGIPTO
Em 18 de Junho Ultimo, a Lega!lao
do Eglpto comem')rou, como nos anos anterlores, a Festa Nacional, com brilhantissima recep!lao, durante a qual 0 llustr~
Ministro do Egipto em Lisboa, Sr. EI Hakeem, e Esp')sa, reuniram Ii sua volta
muitas dezenas dos malores valore3 da
ylda politica, diplomatIca e intelectual de
Lisboa. Tanto 0 Sr. El Hakeem, como sua
Esposa e Fllha, e tod')s os demals dlplomatas e funcionarlos, da Lega!lao, foram
de uma penho·r ante gentileza para com
os seus convidados.

ENG. FERNANDO CRAVO
o Eng. Fernando Crav'), que em Lisboa possui irmaos, e llustres, alem de
multos amigos, e no Brasll vive ha multos anos, e no Rio de Janeiro alcanj#ou
s611da posi!lao de fortuna e de prestfgio,
- sofreu ha pouc') 0 rude golpe do. falecim.ento de sua Esposa, pelo que aqui, em
nome do nosso Clube e de todos os fllatelistas p')rtugueses, the expressamos· sen~
tidIssimos pl!sames.
Mas 0 Eng. Fernando Cravo tern os
selos para, muito pouc') embora, suavizal'
a sua dor. E aC8lba de fazer duas substancials ofertas de selos brasile;ros novos,
uma para 0 nosso Clube, outra para 0
Sr. Dr. Vasconcelo·s Carvalho, nosso presidente. Motivo pelo qual tambem aqui
lhe delxamos os nossos melhores agradecimentos.

portuguesa, cujos primelros frut')s estil.o
Ii vista.
E esta campanha bern pooeria ter urn
lema:-Ajudem-nos, que n6s os ajudarernos!
CONFER~NCrA

FILATELICA
EM SANTAREM

lil de tooa a justi!la destacar aqui 0
axito da conferancia proferida em Santarem, pelo Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho,'
dlstinto Advogado e presidente da Direc!tao do- n')sso Clube, que, falando cerca
de uma hora, de improVlBO, conseguiu
prender, de maneira invulgar, a aten!til.o
da assist ~ncia. Nem banal1dades, nem
doutorices. Urn meio termo habil, despertand') 0 interesse mesmo dos nao fila tellcos, deve estar na base do axito
deata conferancia, que fllatelistas de outras cidades pretendem seja repetida,
f acto com 0 qual nos congratulamos mult? sinceramente.

Selos
Moedes
Quadros

Cas a Molder

Salos
Moedes
Quedros

AUMENTO DA MASSA
ASSOCIATIV A
Conforme noutro local se dlz, 0 Clube
Filatel1co de Portugal encetou agora uma
n')va e malor campanha, em prol do aumento da massa associativa, com valioslssimos premios, oferecidos pelos nossos
principals comerciantes fllatellc')s. 0 au·
mento da massa associativa e absolutamente indlspensavel, e tanto porque este
Boletim, a sair mensalmente, e com 0
aspecto gr8.fico, gravuras, ete., que nao
serem')s n6s a sallentar agora, esta dando prejuizo, - como porque importa prosseguir a cbra de expansil.o da fllatel1a

Chameiras "PHIL9RGA"
Pec:otes de 1.000. Preljos pere revende

Pedldos ao representante
exclusivo em Portugal:

J.

FIALHO DE MACEDO
ILHAVO - Tale!. 61

Compr. • v.nda d••• /oa d. Portugal
Ultramar. Artigoa fU.tcilic:oa

em prol do aumenlo da ma88a
a88ocialioa do n0880 ?6Lube
Pc·r que aumentara.m extraordlnliriamente todas as desp,esas do Clube Filatel1c') de Portugal, torna-se necessario e
urgente fazer aumentar, substancialmente, as receitas ordinarias, isto e, !1S
receltas provenientes das quotas dos nos~
sos associados.
Urn exemplo apenas: PassAnios 0 noss') Boletim a menw, melhor8.mos 0 seu
aspecto grafico, aumentamos e querernos
aumentar alnda mats a publ1ca!tAo de artigos acompanhados de gravuras lndlspensaveis. Mas cada nUmero do Boletim
ests. a dar urn prejulzo de mals de Esc.

gratultamente, dols sobrescrltos de 1. •
Dia.

1.500$00 ...

3}

Dentre os premios oferecidos para esta campanha, destacamos hoje :
1)

2}

Por c')nseguinte :08 s6clos actuals
aumentem voluntarlamente as SU&S
quotas !
- i l lntllspeosavel que ele& proponham
novOlr assoclad08 !
- i l lndispeosavel que IlO1!I obtenham ou
lndlquem novos anunclantes !

- i l lndlspeusavel que

Para aumentar sUbstanciaImente a
massa assoclativa, vamos realizar uma
grande campanha, desde esta data ate ao
fim de Dezernbro pr6x1mo.
Durante esta campanha, todos os noV:ls s6cios ficam isentos de jOia.
E, no final cIa campanha, serlo dIstrlbnid08 vallosissimos pr6m1os 008 86clOIB que propuserem maiOI" I1'dmero de
novos ~08.
Serlo sorteados outros pr6m108 entre
todOIB os proponentes.
Serlo SOl'ltead08 outros premlOIB entre
todoe 08 nOV08 &II8OcladOl8.
E todos 09 novos asSloolad08 receberAo,

4}

5)

6)

Tras folhas pequenas do 25 rs., cal'mim, do D. Carlos da 2.', ~ferecldas
pelo comerclante EI4dlo d.e Santos,
B. Bernardo Lima, 27, Llsboa;
TrI!s selos cl8.ss1cos portugueses oferecld{)S pelo com.erc1ante A. Molder,
B. Prlmelro de Dezembro, 101, .s.',
Llsboa;
Quatro selos classicos, carlmbados,
e quatro provas novas, tudo do continente, oferta do Sr. Dr. A. J. de
•
Vasconcelos Carvalho;
Quarenta e sels postals com outros
tantos carimbos franceses, comernorativos do Dia do Selo, 1956, ofereeld')s pelo Sr. Eng. Ant6n1o Furtado;
Tras lotes com 10 sobrescritos portugueses de I.· dIa e comemorativos,
cada, e mais dois sobrescritos Idanticos para cada novo associado, oferecid:ls pelo Clube Fllatel1co de Portugal;
Dois lotes de blocos de selos bras!leiros novos, com carimbos de 1.p dla
e comernorativos, oferta do Sr. Eng.
Fernando Cravo.

Por hoje, e para termlnar, l1mitamo-nos a apelar para t')dos os comerciantes filatelicos portugueses, no sentido de
que nos enviem pr~os para esta grande
campanha, que e de interesse para 0 Clube Filatel100 de Portugal, - mas evidenternente e de interesse para todos os fllatelistas, e para a Filatel1a portuguesa!
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CATALOGO HEVIA DE SELOS
DE ESPANHA 1956
Apareceu a 9." edigAo deste cat8.logo,
ta.o da slmpatia dos coleccionadores dos
selos do pals vizinho. . .
Nas suas 58 paginas, profusamente
ilustradas, faz-se culdadosa anotagao de
t~das as variedades e erros, e a reprodugAo ' de todas as sobrecargas, em tamanho natural. A indicagil.o de al·g uns uteis
elementos, como 0 numero total de series
emitidas, bern como a criteriosa c~tagao
de todos os '-exemplares, tornam este cat8.logo urn excelente auxiliar do colec..l
cionador do selo espanhol.

CATALOGO HEVIA DE SELOS
DAS COL6NIAS E EX~COL6NIAS ESP ANHO~f\.S
Concebido nos mesmos moldes do actrna cltado~ inclui tambem os selos' emitidoa por CUba e Fmplnas a,te ao ap(l.recim<>nto dests:- 9." ediglio.
Agradecemos ao editor a oferta destes dois ca.t8.logos.

CATALOGO ---" ~RECO CORRENTE DE SELOS DO BRASIL
Ed1~ ' cIa Ql8a FilatQlca Carl.08

S.

~te

Como 's e faz notar no prefacio desta
5." edigao, conquanto nlio se trate de urn

cat8.logo especializado, a sua aceitagao
por parte dos colecclonadores e cada vez
malor, 0 que mostra bern 0 grau de perfeigao com que foi concebido, e a equldade dos pregos indicados.
Multo gratos estamos so editor pela
gentil oferta .d~te exemplar.

'CATALOGO DE SEtOS DO.
BRASIL 1956
EcIi~ cIa

Casa Filat611ca Bandelrante

Corn a regularidade habitual, foi posta a venda a 14." edIgA.o deste cat8.logo,
impressa em born papel, e profusarnente
ilustrada.
:III de notar a alta de pregos em rela-

,

n"r,·"

BOLETIM

DO
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FILAT~LICO

gao as edigOes anteriores, 0 que se explica pelo facto -de t-er sido tomado em
conta nAo 0 valor do selo no Brasil, mas
slm no mercado estrangeiro.
Nas suas paginas, da-se nota do DUmero de selos emitidos em cada serie,
bern como de outros elementos de grande
utilidade.
Queremos agradecer so editor a oferta deste exemplar.
;FemandG SUva

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:
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Dr. Vascpncelos Carvalho usando da palavra
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dos selos novos ao dos selos usados ...
Sabemos da predilecgAo que 0 posso
Presidente tem pelos selos novos, mas
tambem sabemos que ele nao ignora que
mqitos outros coleccionadores os preferem usados. E, apesar de se tratar dum
mote que ja vem senqo glosado ha dezenas de anos - c:selos novos ou selos
usados b - antegosavamos acalorada discussao, e l:I,te nos propunhamos tomar
parte na controversia ...
Mas 0 Dr. Vasconcelos Carvalho cortou-nos, cerce, as iluslies. AP&r9u a bOte
c~m a habllidade de consurnado esgrimlsta, e desvlou-o calmamente, floreteando com a palavra facil, esquivando;se ao
ataque e contra-atacando com diplomacia, subtileza e elegA.nc1a. tals, que nos
deixou, a todos, maravilhados.
E, en beaut6, para nAo d.zer, em apoteose, termlnou urn semo filateuco a que
gostamos de assistir, urn ser!<> cultural
que tod<?s devemos agradecer ,a~s esforgos e a orientagoo decisiva e definlda da
Associaglio Academtca de Santar6m.
A. A. P .

Frederico Villani
COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E UL'l1RAMAR,
EM QUANTIDADE

Frederico Villani
Telef. 666'718
R. DOS

RE~IOS

LISBOA
(li. Lapa), 60

PORTUGAL

CR()NIC~t\

Seroes Culturais da Assoc. Acad.a de Santarem

(9 c:3Jr. OVa8coIlceLo8 Y6arDaLho

lDfo~Oes
recebldaB
Admin~es Posta.is

daB

!ilalelica

A Assocla!:R'J Academica de Santarem, prossegulndo no cumpr;mento do
programa educativo a que meteu ombros
-pelo que apuramos e vlmos, tern metido ombros, miisculos e multa cabegadecldlu realizar, no passado dia 28 de
Junho, mals uma conferllncla cultural,
desta vez sobre ass unto' que a todos n6s
toca de perto: a Filatelia. Por is so la fom'Js. Por isso, e porque 0 conferente era
o nOS80' querido Presidente, Dr. Vasconcelos Carvalho.
Presidiu 0 distinto fllatelista local e
apalxonado marcoflllsta Sr. Mario Forte,
antigo Governado'r Civil de Santarem, secretariado pelo Sr. Dr: Jose Clemente,

presldente da Associa!:ao Academica, e
pelo autor destas llnhas.
Felta aapresenta!:a'J do conferente
pelo Presidente da Mesa, a que 0 Sr. Dr.
Jo's e Clemente acrescentou wlguinas palavras de justo prelto ao Hustre fUateUsta que famos ouvir, 0 Dr. Vasconcelos
Carvalho 10g'J colocou toda a gente a
vontade. lfl que princlpiou p~r despir a
camisa de for!:as de «conierencista>, &flrmando, desde logo, que nao fa fazer uma
conferllncia, nem sequer uma palestra,
mas apenas «conversar> com os assistentes, sobre assuntos fHatel1cos.
Pela nos ~a parte, achamos que fel<
muito bern na modifica!:R-:> que operou no

Tendo como fundo a bandelra nacio'n al,
continha, alem dos retratos do Chefe do
Estado e de Sir Rowland Hill, a serie de

selos, de D . Maria, e varias folhas com
selos de Portugal e Ultramar, das primeiras emiss6es.

dlrectamente

:

SELOS PRO PATRIA 1956

6"i " p'lincipal inl.;'t1''l€I.t!

de animada (( C(5ofLver ,sa"

DE NOVIDADES

.

A serie de selos «Pro. Patria>, emitida por oca.siao da fe.sta nacioJ;lal sulga,
compreende ci~co valores, como de costume. 0 selo de 5 c. pr~lIta homenagem
a actividade da mulher sui!:a nO) lar, enquanta que os outros quatro completam
a serie «Lagos e curJK)S. d'agua>, come!:ada em 1952. 90% do produto Ifquido da
venda destes selos revertem para a recelta da fe&ta na.cional, este an? dedicada
Ii mulher ao servl!:o do pais, 5 % 'para a
blblioteca para tDdos, de .Berne, e os restantes 5% para a ~ria!:ao duma Academia de Cil!ncias Morals~ na Sui!:a.
Para satisfazer lIlumerOSQS pedldos, a
comissao, da fe&ta nactonal pora. A venda
urn sobrescrlto especial, no Angulo infe- .
rior do, qual est~o impressos oS dizeres
«Bundesfeier- Fl!te Nationale-F"esta nazionale> , e, por cima destes, a Ins1.gn.1a
da festa -nacional.
Este B?brescrito pode ser obtido nos
servl!;OS dOB coneloe sull;OS, ao pre!:o- de
20 c . sui!:os, sem selos, ou de 1 fro 80 com
a -serie completa, nao carimbados, ou carimbadoe, ou carimbados com a data do
primeiro- d1a de emissao. Fortes do correlo, Ii parte. 0 primeiro dia de emissAo
dos eelos e sobrescritos e 1 de Junho· de
19l$6.

SELO COMEMORATIVO DE UM
GRANDE ESTADISTA

FINLAND~S
Os Correios da FinlAndia comemoram
com urn selo post'O Ii venda no, d1a 12 de
Malo, 0 150.° anlvers8.rio do nascimento
do grande e.stadista finIandlls J. V. Snel~
lman.
o selo, de cor castanho-avermelhado,
com a taxa de ·25 marcos, fol desenhado
par A. Karjalainen, e gravado por B.
Ekholm. Tiragem: 2 milh6es de exemplares.

NOVOS SELOS DA CHINA
N ACIONALISTA
Para comemorar 0 60. eniversario da
modern1za!:ao do servl!:o postal chinl!s,
a direc!;Ao dos correios de Taiwan (China
na.c1onalista), em1tiu uma serle de aelos,
que foram postos a circular a partir de
0

Um ospeeto do Exposi'i40 do cidode do Beiro

20 de Mar!<o findo, e ae- que se fizeram
as seguinte!l tiragens: 0.40, vermelho ascuro, 7 milh6es; 1 d61ar, preto azulado,
1.60, cafe, e 2 d6lares, verde escuro, 1
milhao de cada.
Tamb6m, pela meama. ocas1Ao, fol
emitida uma fo,lhlnha (bloco) com fundo
florldo" a dUas cores, tendo a.o centro uPl
selo de 2 d61ares, pre!:o por que e vend-do 0 bloco.
•
Os 1ntere~ados nestas emisslles podL.'"ll fazer os seus pedidos para: Philatelic Desk 'Of the Post Office, Talpel, TAIWAN (Free China), devendo ter em cooslderagAo que cada d61ar -americano vale 24.68 -d6lares chineses, ou seja, que
cada d61ar chinl!s corresponde a Esc.
1$20, ma1s ou menos, da nossa moeda.
As reme.ssas podem -ser feltas em notas
americanas, cheques ou cup6e.s internac10nals de resposta. Oada cupAo vale 2
d61ares chineses.

6UINIfl ESPANHOL.(1.
EmissAo de correIo aereo (jogadores de futebol)
0,25 pesetas .................... . 1.000.000
1956 -

0,50
. 1.50
4,00

>
~

>

o selo de

••.•••••••••••••••
................. .
...•..••••....•...

7150.000
500.000
500.000

10 pesetas, com 0 mesmo

desenho, fol posto a circular em Julho
de 1955.
Data da ()rdem de emissao-19 de 01.1tubro de 1955.
Prlmeiro dia de circui8.!:Ao - 20 de
Abril de 1956.

A CHINA NACIONALISTA , COMEMORA COM UM SELO 0
«DIA VAS CRIANQAS»
OS correlos da China Na~na1fsta puseram em clrc~a!:Ao, no d1a 4 de Abril,
uma serie de 3 selos comemorando 0
cE>ia das Criangas>. E>esenhada por P'e!
Ta-ch'un, e gravada em c:WIle-douce>
por Li Ping-ch'ien, esta serie apresenta-se nos valores de 0.40, 1.60 e 2.00, respectivamente nas cores verde claro, azul e
bronze avermelhado, e naB tiragen.s . de 7
mllh6es, 2 milh6e.s e 1 milMo.
Qualsquer pedldos podem ser feltos
para Philatelic Desk ot the Post Office,
Taipei, TaIwan (Fo,n nosa), nAo esque-cendo que urn d6lar americano ~e 24.68
d61are.s chineses.
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ECONOMICOS

MANUEL FERNANDO SERRANOJlmenez-Coiinto 13-2.·-8e'1l1a - Espana.. Troca selos novos. Base Yvert.
DESEO 2000/4000 f. Yvert Portugal
y Colonlas, hasta 5 cada, comunes mInimo 15 f. se110, / Noveda.d~ Portugal Y

CoIolllias.-Doy mismo, Espaiia y Colonias.
Miguel March Vilanova - Rambla del
caudillo nn.· 46, 2.·, 1."- VILLANUEVA
Y GELTRU- (BARCELONA) .
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T .P. NagAo 10$, 20$, D. Dinls 10$, 20$,
50$, por 17$50-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·- Lisboa-(Portes
registados extra).
PAUL DIMITRIU, SivOOa Postei 22,
OR. Stalin, Romenia, deseja correspon-

dentes filateIicos em Portugal e Ultramar.
Sou colecc!onador de selos com a.nimals (p~aros, peixes, insectos, etc.),
flores e correio a.ereo de todo 0 mundo.
Dou Alemanha e resto da Europa. Garanto pronta resposta. QUeiram dirigir-se a: LonIs V. Dljkstra, Itzehoe--Holstet. ALEMANHA. Co-rrespondencia em
ingU~s, alemAo ou fTancl!s.
Desejo trooas com Portugal e Ultramar. Minlmo 100 repetldos comuns" em
quautidade ate 20 19uais.
.J. S. BOSCH SOUVIE~Passaje
las DelIciaa. 1223-RosArio-Argentina.
Para publicagAo do seu anUncio por
palavras, na Alemanha, envie 0 texto. PublIca!;do gratuita. Consulte a (mica revista de permutas em idioma espanhol,
que se publica na Alemanha. Nfunero de
amostra contra 1 cupon resposta. W. B.
KLEINERT- (22a) Essen, SollingstrasBe 5. Alemanha.
SELOS - Compro, usados, vulgarc~ ,
'aos milharea. Troco selos DOVOS, Portugal e Ultramar.
ERNESTO LOPES NUNES-R. Dlas
Ferreira, 54-A- Coimbra.
c:Boletim do Clube Fllatel1co de Portugal:.. Compro os nfuneros 3/4 desta revista.
ANTONIO FRAGOSO - Rua Padua
Correia, 327 - Vl1a Nova de Gala.

FILATELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmblos. Deseja camblstas y
::orresponsales. c/ Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS).
FRANCE
ALAIN LARVOR - 20, rue du Bois
- Nanterre (Seine). Troca selos novos e
usados. Da Franga, col6nlas francesas e
Europa, contra Portugal, Ultramar e Europa. Yvert 1956.
Grandes e pequenas quantidades de
sclos de Portugal eu Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colec1;11.0, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
RUII dll Mlldlllllnll, 80-3.· - LISBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes desconto8, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangelro.
OfereQo series tematicas: sports, etc.,
comemorativos, avia!tAo, aerogramas Zeppelins, de todos os palses. Desej'l series
n'lvas desde 1948, assim como novidades
do Ultramar Portugul!s. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HEND~IKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
POSTMS ANALOGICOS
(MAXI_
MUM) da India Portuguesa, de: S. Francisco, TUmulo de S. Francisco, N . S." de
Fatima, e com 0 carImbo do' 1.· Dla:
Mons. Dalgl\.do, D . Francisco D'Almelda
eManuel Ant6nlo de Sousa.
Fomece tambem: Envelopes do 1.·
Dla e Selos.
Lista com prego~ convidativos fornecida a pedldo.
L. M. de Noronha, Ucassaim, Bardez,
Goa.

Colecc;oes de grande beleza, completas e novas, a pregos verdadeiramente de
ocaslao: CoroagAo, 106 vals. - 550$00;
Ano Mariano, 42 vals. - 200$00; Nagoes
Unida:s, 47 vale. e bloco - 385$00. Albuns: Coroagil.o - 32$50; Ano Mariano,
30$00; Nagoes Unlda:s, 22$50. Podem ser
remetidas a cobr8.llga, para 0 continente
e provincias ultramarinas - Sergio w.
de SOU88. Sim~es - Caldas da Ralnha.
SELOS -

Rua da Prata, GS -

LISBOA
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c'lnferl!ncia pelos Srs. Dr. Roberto - Vaz
de Oliveira, Dr. Ant6nlo Fragoso e Artur
de VascOoncelos, num dos saloes dOo Clube
dos Fenlanos Portuenses, gentilmente
posto a disposigil.o do Clube Intemacional de Fllatelia. Infelizmente, tanto 0 Sr.
Dr. Roberto Vaz de Oliveira, que ja nao
pode comparecer, como e seu habito', na
excursil.o do dia 3, como 0 Sr. Dr. Ant6nlo Fragoso, adOoecer8lIl1, e a conferl!ncla
teve de ser adiada, posslvelmente para 0
infclo da pr6x1ma epoca fllatelica .

grande sucesso. 0 delegado da Federagil.o nessa cidade fol Filipe DomIngos,
bem cOonhecido de todos os filatel1stas
portugueses, pelas suas cr6nlcas radiof6nlcas sobre filatel1a, em Radio Ribatejo. Os sobrescritos especlals editados
pela F. P. F. foram utllizados em Santarem com a aposigao do carimbo da
Feira do Rlbatejo, na falta de carimbo
comemorativo· dOo <Dla do Selo:..

EM OLHAO

Em Leiria, a Secgil.o FilateIica do
Gremio Literario e Recreativo, que ja no
ana passado fora a delegada da Federagao. para 0 mesmo efeito, organizou este
ano uma exposigAo de Maxlma.fllia, muito
concorrida, tendo tambem pronunciado
ali uma confer~cla 0 sr. dr. Jol\o Vieira
Pereira, subordinada ao titulo c:0 Medico e a Filatel1a:. .

Gragas a. inlciatlva de alguns filatelistas locals, 0 c:Dia do Selo:. teve a sua
comemora!tAo em Olhil.o.
E podemos dizer que, alnda que a
quantidade de v1sitantes n1l.o fosse multo
numerosa, fod de molde a agradar, oUvlndo-se elogios destacadOos de individuos de
todos os sectoree socials.
No dia 9 de Junho, pelas 21,30 hOTas,
realizou-se a palestra intitulada: c:Filatelia e ColecclOonamento de Seles Postais..
a qual esteve a cargOo do Sr. Jose Tomas
da Gra!t8..
A mesa da presidencia era cOompOosta
pelos Sra. Dr. Alexandrino de Passos, Reverendo A. Lopes e Francisco' P.lna- Chefe dos Escuteiros.
o Sr. Dr. Alexandrino de Passos, depois de urn interessante improviso de elogio ao colecciOonador, deu a palavra aOo
conferente, 0 qual foi escutado com muita atengao. Depois fOol efectuad'l 0 COTte c:slmb6lico:. da flta da Exposlgil.o, a
qual est eve patente ao publico durante
os dias 10, 11 e 12.
A guarda de honra, fiscal1zag!i.o de vitrines e mesas esteve sempre a cargo dos
Escuteiros de Portugal ...:. Grupo D.· 6, que
tambem gentilmente cedeu as suas salas.
A Exposlgil.Oo era composta, na sua
maloria, por selos de Portugal e Ultramar, e multos exemplares estrangelros.
Oxala que fortiflque a ideia - agora
langada - e que osexposltores para 0
pr6x1mo ano sejam em malor Dfunero,
podendOo tirar desta primeira Exposigil.o
os ensinamentos necessArios.

EM SANTAREM
Em Santarem, as comemora!tOes do n
Dla do Selo foram lntegrada:s nas da m
Feira do RibatejOo, realizando-se uma pequena exposlgil.o filatelica, que alcangou

EM LEIRIA

EM LOURENQO MARQUES
Em L'luren!to Marques, realizaram-se
duas pequenas mas Interessantes exposlgoes fUateIicas, uma na sede do Clubc
Fllatelico de MO!tSlJlbique, e outra nas
salas do estabelecimento fllatelico do
Prof. Alfredo Dias, nosso prestlgioso s6cio honorario. Ambas estas exposigoes
despertaram vivo Interesse, tendo sido
multo v1sltadas.

EM S. TOME
Em S. Tome, fol felta urna bela e
atraente exposlQAo, em duas montras da
SecQiio de MOOas de Gongalves, Ld.", Da
Prac;a Portugal.
Tals montras apresentavam va.liosas
selecgoes de selos novos d'lS Srs. Corte
Real, capitil.o Pedro Palxil.o e Giordani
Ventura, e sohl'escritos de I.· dia do Sr.
Cello de Almeida.
Estiveram patentes ao publico de 8
a 10 de Junho, e constitulram urn magnifico elemento de prOopaganda filatelica.

NA BEIRA
A cidade da Belra associou-se tamas comemoragOes do n Dia do Selo,
com uma bela exposigao filateIica, ' organlzada pelo nosse cons6cio e Amigo Sr.
Artur Leotte Ramos, numa das mantras
da Llvraria Salema & CarvalhOo. Ld.·.
bern
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No final do banquete, a que assistiram algumas dezenas de filateUstas, e
que decorreu com brllhantis,mo e anima!tao, pronunciaram breves palavras os Srs.
Dr. Vasconcelos Carvalho e Doutor Carlos Trincao.

DOIS TELEGRAMAS
Durante aquele banquete, foi aprovado por aclama!tao enviar dois telegramas aos Senhores Minlstros das Comunlca!toes e do Ultramar, os quais foram
assim redig1dos:
General Gomes de Araujo, iIustre Minlstro das Comunica!toes-Lisboa.
Filatelistas Portugueses reunidos jan..
tar confraterniza!tB.o 2.· Dia do Selo cumprimentam Vossa Excelencia de quem sollcitam que de futuro a Administra!ta::>
des C.T.T. se associe a estas comemora!toes com cria!tao carimbo especial.
(as.) Carlos Trincao
Vasconcelos Carvalho
Prof. Doutor Raul Ventura, ilustre
Mlnlstro do Ultramar':"'Lisboa.
Filatelistas Portugueses reunldos jantar coniraterniza!tao 2.· Dia do Selo cumprimentam Vossa Excelencia sublinhando
com grande apre!to autoriza!tao carimbos
comemorativos especiais deste dia nossas
oito provincias ultramarinas.
(as.) Vasconcelos Carvalho
Carlos Trincao

P ALESTRA DO SR. CORONEL
VITORINO GODINHO
No dia 11 do co.rrente, nas salas do
Clube FilateIico de Portugal, e no momento do encerra.II\ento daquela aludida
exposi!tao filatelica, 0 Sr. CoTonel Vitorino Godinho proferiu uma conferencia,
na qual historiou como os selos, criados
primeiramente com urn fim pratico de interesse publico, passaram a ser coleccionados, e como os coleccionadores passaram a influir na respectiva em1ssao. Referiu-se a primeira serie de selos comemorativos, feita pelooS Estados Unldos da
America do NOTte, em 1893, para festejar
o 4.· centenario da descoberta da America por Colombo, a qual se seguiram de
perto as em1ssoes portuguesas comemorativas do 5.· centenario do nascimento
do Infante D. Henrique, em 1894, e do
7.· centenario do nascirnentoo d~ Santo
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Ant6nio, em 1898, e do 4." centenario do
descobrimento do caminho marItimo para
a India, em 1898, e nas quais colaboraram os nossos melhores artistas. Referiu,
incidentaimente, a reac!tiio da Academia
de Coimbra a celebra!tao destes centenarios, levando ela a cabo as festas do centenario da Sebenta, em 1897. Uma vez
que a venda de selos aos filatelistas traz
as Adm1nistra!toes Postais tiio grandes
proventos como os que elas em todo 0
Mundo arrecadam, justo e que estas se
associ em, dentro das suas possibilidades,
as varias festas filatelicas, Da certeza de
que essa comparticipa!tiio Ihes proporcionara novas receitas. Deste modo citou
a colabora!tiio prestada pelas varias administra!toes postais I\s exposi!toes filatelicas nacionais ou internacionais, salientando o· exemplo portugu!!s em rela!tao com a cLisboa 1953), e referiu-se as
comemora!toes do Dia do Selo que, nos
paises da Euroopa onde se reallzam, saO'
acompanhadas da emissao de selos postais e de carimbos comemorativos, tendo
feito votos para que, de futuro, as diUgencias da Federa!tao Portuguesa de Filatella, para a obten!tao ao menos de carimbo comemorativo do Dia do· Selo, sejam c'Jroadas de ~xito. Terminou bordand') considera!toes sOlbre os diferentes
modos de coleccionamento de selos, e sobre os requisitos a que devem obedecer
as colec!toes que aspiram a classiflca!tB.o
de tematicas, de acordo com 0 relat6rio
da cSTOCKHOLMIA 55) e as indica!<Oes
do Circulo de Estudos FilateIicos de Bruxelas.

NO PORTO
Tendo a FederR!<iio Portuguesa de Filatelia coonvidado a Direc!tiib do Clube Internacional de Filatelia a organizar as
comemora!toes do II Dia do Selo no Po'r to, foi resolvido integrar, em tais comememora!toes, 00 passeio e 0 almo!<O anual
do Clube, e editar uma vinheta e urn
postalespeciais, alusivos a D. Pedro V.
Aquele passeio anual teve lugar em 3
de Junh'J, a Guimaraes, Penha e Cita.nta,
reunindo tres dezenas de filateUstas e
senhoras de suas familias. Na Penha, realizpu-se 0 almo!t()o de coniraterniza!tao,
durante 0 qual usaram da palavra os Srs.
Dr. Ant6nlo Fragoso, em nome do Clube
Intemacional de Filatelia, e Dr. Jose Maria Pereira de Castro Ferreira, presidente
da Cllmara Municipal de Guimaraes.
Para E::ncerramento do cDia do SelO.,
de 1956, no Porto, estava prevista uma
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Prof. Carlos Alberto Pando-H. Irigoyen 1140 - Santo T<Jme (Corrientes)
Republica Argentina - Coleccionista de
comunes, conmemorativos y aereos munr~iales; preferiblemente de Portugal, Air;ca y Asia. Acepta hasta 2 repetidos en
cantidades no inferiores· a 50 dlferentes.
Dispone de american')S 1 x 1 6 Ivert 1956.
Castellano, frances, ingles, Italiano 6 portuguea. Correo .aereo.
HJALMAR HOLMQVIST, Nykoping
Sweden 60. Motives 2. 62. 3. 7. I offel."
Scandin. Fin!. Icel. Russia. Want First
sending.
MARIA DO CARMO MENDES-Caixa Postal, 1229-LUANDA- ANGOLADesej'J correspondentes em Portugal e
todas as provinclas uItramarinas portuguesas. Desejo receber selos u sados de
Angola e outras provincias. Do estrangeiro, recebo flores e desport<:>s, e dou
Angola e outras prOovincias.
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TRO,CAS

Com todus os paises. Estou interessado em tematicas (selos com motivos
desportivos, flores, animais, peixes, crian!<RS, UPU, camlnhos de ferro, comboios,
etc.) em series completas (ou curtas), novas. ES~OU MUlTO INTERESSADO
EM SlflRIES DESPORTIVAS EM SOBRESCRITOS DE PRIMEmO DIA. Dou
selos e sobrescritos de primelro dia, da
Escandlna.via. Ease dos cataIogos Zumstein ou Yvert. Desejo receber e dar em
troca 1/5 coolec!toes (ou envelopes de primeiro dla) de cada. Favor enviar por correio aereo, registado, para: .Ake Hansson, S,turegatan 38 A, NASSJO (Suecia).
Vendo selos Portugal e Ultramar N
c/ 40% U 60%. Erros, quadras. Sobrescritos de 1.· dia. Telefone 43398 depois
das 18,80 horas.

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
Telef. 23007

ADVOGADO
R. Nova do Almada, 24-2.0-Esq.
LISB9A

DOUTOR CARLOS TRINCAO
MEDICO
R. da Sociedade Farmaceutica, 39-r/ c-Esq.
Telef. 4 3 P 0 4
LIS BOA

Dr. Manuel

Joao Palma

Carlos

ADVOGADO
R. dos Sapateiros, 123-2.°
Telef. 3 0 6 4 1

LISBOA

DR. FERNANDO BAPTISTA DA SILVA
ADVOGADO
R. da Victoria, 42-2.°
Telef. 26351

LISBOA

,
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EL ECO FI·LA-TELICO
unica revista que se publica em espaJihol quinzenalmente.
Publica- em cad a mimero 0 Suplemento ao catalogo Yvert.
Milhal'es de direc~oes em toda a America .... e sobretudo na
Anierica do SuI.
SUBSCRIQA.O ANUAL 60 PESETAS
Ntl"MERO DE AMOSTRA GRATIS

Pef}a um exemplar

EL ECO FILATELICO
APARTADO, N." 108 -

PAMPLONA (ESPANHA)

T......
Portugal, Ultramar e Desportlvoa

•

grand. «STOCK. d •••10. d.

SIMP"I AS I}LTIMAS HOVIDADIS
ALBUNS - CATALOGOS DE ,TODAS AS
EDI/;:OfS - TUDO PARA F'LATfLlA
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brilhanternente, 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, no quadro n." 6. No n." 7, apresentamos n6s alguns «Inteiros:. da 1." emisf)ao do continente. No quadro n." 8, estayam expostas algumas raridades da colecgao do Dr. Vasconcelos Carvalho, como, por exemplo, folhas completas das
cTaxas de Guerra:. de Mogambique. Os
n.n. 9 e 10 foram reservados ao professor
Trincao, que apresentou urn conjunto inedito e de grande raridade e beleza, de
selos da FinIAndia, da em1ssao de 1860,
preniincb do que val expor em HeIEInquia, em Julho pr6x1mo. 0 Sr. Barbosa
Mendonga e 01 sr. eng. Marcos Pereira representavam .bern a Franga, respectivamente com classicos e modemos, nos quadros 11 e 12. No n." 13, Maria Isabel
Trlncao mostrou-nos as primeiras paginas da sua especializadissima Ho~anda.
o quadro n." 14, do ·p rof. Freitas Simoes,
mostrava urn belo conjunto dos primeiros selos de Dantzig. No n." 15, Cecillo
Fernandez provou que a sua cTematical'
das llhas Virgens esta multo longe de
ser tematica, e e, pelo contrario, uma rarissima coleegli,o especial1zada. No n." 16,
uma sinfonia de cor e de luz, ern combinagoes admiraveis de desenho artistice-,
revelou, pela primeira vez, aos visitantes, a coleega'J do general Mario Nogueira, dos modernos sobrescritos do primeiro dia do Japao. Nos quadros 17 e 18,
o eng. Eduardo Cohen exibiu mals algu-
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mas maravilhas da Re-menia, da em1ssao
de 1907. 03 quadros 19 e 20 estavam dedicados aos tematieos: Jorge Pereira
apresentava uma selecgao dos seus «Centenarios do Selo:., e CecIlio Fernandez alguns belos selos desportivos. FinaJrnente,
o quadro 21 era simb611co: nele, 0 eng. A.
Furtado exibia a colecgao completa dos
bilhetes postais ilustrados em1tidos M.
poueo em Franga, em comernoragao do
«Dia do Selo:., com todos os carimbos das
diferentes localidades, onde esse «Dia:.
foi celebrado, carimbos esses criados pelos P.T.T. franceses: 41 para 0 territ6rio,
continental da Franga, 2 para a ArgeIia
e 2 para a Tunisia! Em Portugal, leihbramos que a Administragao dos C.T.T.
se recusou a criar urn s6 carimbo que
fosse. Metodos diferentes:..

JANTAR DE CONFRATERNIZAQA.O
No dia 9, na «Pastelaria Marques:.,
reallzou-se 0 jantar de eonfrat~rn1zagao
filatelica, a que presidiu 0 Sr. Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federagao Portuguesa de Filatella, que tinha
il. direita as Senhoras de Dr. Vase'Jncelos Carvalho e de Prof. Doutor Carlos
Trincao, e il. esquerda a Senhora D. Maria Jose Godinho e a Senhora de Eladio
de Santos.

(un

COIMBRA FlLATELICA
RUA DA SOFIA 3-1.; TELJIlFONE 4884
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Desejo trocar selos comuns em quantlda·
de de 25, 50 e 100, dlferantes, de Portugal,
mtramar e Universals, por Argentina e
Sul-Amerlcanos. em 19ual quantldade.Tamb6m compro mlstura ao qullo de Portugal e mtramar. Otertas a M. DANACasWa de Correlo n.o S230 - C. Central BUJIlNOS AIRES - Argentlna •
•

~
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TosviECAS
OflzembrO,4S-.J#

LIS BOA

J'e puis Int6ress6 l recevolr des lettres
phllat611ques entillres de tout Ie monde,
des ann6es lS60 l 1900. J'e donne en 6cbange des lettres portugalses, anglalses; ea·
pagnoles, des mames ann6es. alnsl que ·
des timbres aerlens de tout Ie monde, etc.
R6ponse l: Dr. Laurentino Rodrlguez
Marcos, Botte Postale 655, Rua Andrade,
63-1.0,
LISBOA - Portugal

-

•

3

1155 A 1900
Estnu lnterel'sado em cartas Intelr811 fllat611cas de Portugal, do ano 1865 a 1900.
Dou em troca cartas lntelras da E~panha
e Ioglaterra, sel09 de Portugal, Ultramar,
sobrescrltos do 1." dla, etc.
Responder a: Pro Laurentino Rodrlguez
Marcos, Apartado 656, Rua Andrade, 83·1.·
LISBOA
Portugal

t DOS lellies de seiDl da [asa Molder qDe Ie
expresse e velorize~io
dos selos que possuimos

!.

A meslI dll presidenc;ill do jllntllr d,

c;onfr~ternizll~iio

.,
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~

1111 i!IIIlllIISlElllCmlllmlCllIUlllUUIWUII

2.° ?J)ia do cSelo
Tiveram este ano maior expansAo e
grande brilhantismo, em Lisboa, em varias c1dades do continente e no ultramar,
8JS comemorac;;oes do II D!a do Selo, de
iniciativa da Federac;;lio PO'l't~guesa de
Filatelia.
Em Lisboa, a respectiva comisslio 01'ga.nizadora, nomeada por aqueia FederaC;;1I.o, era constituIda pelos Srs. General
Mario Nogueira, Dr. Vasconcelos Carvalho, Henrique Mantero, Alberto Armando
Pereira e Armando Lima.

A EXPOSIQA.O FILATlilLICA
NAS SALAS DO NOSSO CLUBE
Aquela comissAo levou a efetto, nas
salas do Clube Filat61ico de Portugal, de
9 a 11 de Junho, uma valiosa exposic;;1I.o
filat61lca-rel4mpago, a respeito da qual
transcrevemos as seguintes apreclac;;oes

do Sr. Dr. Oliveira Marques, na sua cr6nica na cRepiiblica.>, de 13-6-56 :
(A exposiC;;lio fllatelica que se inaugurau, no d!a 9, no Clube Fllat61ico de
Portugal, abrangia vinte e' urn quadros,
com quase 25 m2 de selos e outras f6rmulas de franquIa.
o qUl\.dro n.· 1, do Dr. Vasconcelos
Carvalho, continha uma interessante colecc;;Ao de cartas pre-filatelicas portugueBas. 0 n.· 2, onde se mostrava urn canjunto admiravel de selos de D. Pedro V,
de cabelos anelados, era pertenc;;a do Dr.
Trinclio. No n.· 3, 0 coron~l Vitorino Godinho exibiu a sua colecC;;lio do continente da 1." em1ssAo de D. Carlos e dos
cProv1s6rios:., com folhas completas de
grande beleza e raridade. Nos n.·· 4 e 5,
o sr. brigadeiro Lamas regalou-nos, urna
vez mais, com urna selecc;;Ao dos seus
cEnsaios e Provas:.. 19ual tema glosou,

FANDSA PASTA DE DENTES ALENA

A. da Silva
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CASA A. MOLD 'ER
e .sempre fornecedora das melhores
pec;as chlssicas de toda a Europa,
raridades de ' Portugal e Ultramar, e
realizadora de leil6es filatelicos mensais,
--0-

Compra colecc;6es, «stocks", variedades,
cartas, blocos, pares e tudo q~e oferec;a
interesse a g-Fandes colecdonadores

Rua 1. 0 de Dezembro, ' 101
Um aspecto da inauguraljao da Exposiljao, vendo-se, da esquerda para a direita, os Srs. Dr. Oliveira Marques, Barbosa Men~onlja, Dr. Vasconcelos Carvalho, Eduardo Cohen, Coronel Vitorino
Godinho, Duque de Palmelll, Coronel Abreu Lima e Eng. Ant6nio Furtado

TEL E Ii" 0 N -E
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LISBOA

Para selos estrangei~os,
novidades, etc.

ANO

X

N.'

JUNHO

61

1956

VARIA(:OES SOBRE DOIS TEMAS ...

VISITE, VEJA, CONSULTE
E COMPRE EM
•

RUA DO OURO, 1J,.9-9.0 F.
80"181

LISBOA

CASA FILATELICA J. ELL
o

MAIS VASTO STOCK DE SELOS DA EUROPA, TEMATICOS, EM ESPECIAL
DESPORTIVOS E CENTENARIOS DE TODO 0 MUNDO

Em

dlstrlbu/~'o, pre~r/o

de selos estrange/ros relerente a:

ALBANIA, AUSTRIA, ALEMANHA, OCUPAQoES
ALEMAS E SARRE
Conjunfamente, lista de novldades N.o 2, dos selos emltldos de Malo a Junho

Representante do material plAstlco pare
(cHA WID» (Alemenhe)

Protec~lo

de selos

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Boa da Prat&, 184-2.'

LISBOA

PARA COMEMORAR 0

DO

H. C. GARCIA
TELEF.

UMA NOVA SERlE POSTAL

Telef. 28608

Primeiro Caminho de .Ferro Portugues

Determlnada revista fllateUca., contra
a qual nenhum intuito nolli mOlVe, publlcou
recentemente urn eco 80bre 88 comemora~6es do proximo centenarlo do prlmelro Oamlnho de Ferro portngu~, a melo
do qual &e 16 :
«SerIa de aplaudir uma emissAo de Belos postals comemoratLvos deste prlmelro centen&rlo, e eDloora 0 ~os com
a escassa. anteclp~ de quatro meses,
esperamos que a nossa sugestAo seja acarlnhada por quem de dlrellto».
Em face de tlio sorpreendente sugll8tao, lmporta esclarecer que eta fot apresentada por n6s, hI\. ceres de urn aD1I, D88
collll188 do «Dlatrlo de Lisboa». E que,
depols, trat4mos pe8IIOalmente do 888unto, junto do Uostre Director GeraJ da C.
P., n0880 querldo Amigo Eng. Espreguelra Mendes.
Durante ceres de doze meses, na sec.!)I.o 'tllaJt611ca daquele «Dlatrio de Usboa»,
n6s, e nas colonas deste Boletlm, outro
colaboradar, - maIs de oma dezena de
refer6nclas ftzemos a serle de selos comemoratlvos do centen&rlo do Camlnho
de Ferro portngu~. E multas destas notfclsa foram tr8.nscrltas noutras s~6es
fllateUcas, como, deslgnadameute, a do
«DlI\rIo», de Looren~ Marques, dlriglda
pelo Prof. Alfredo Dlas.
Mas hI\. maIs : No «Dlario de IJsbo&»
de 1"1-6-56, esorevemos que «sempre serti
emltfda em Portugal 81 serle, que anonCIAm08 em prlmelra mAo, comemoratlva
do centenArlo dos Camlnhos de Ferro,
a qual compreendera dois selos, com dols
desenhos dlferentes».
As8lm sendo, 6 Intelramente descabldo
apresentar agora uma sugll8lfAo que, como 801 dlzer-se, jl\. tern barbas, de uma
s6rle de sel08 jl\. decldlda, e aU anonclada. ••

CENTENARIO

UMA EXPOSIQAO
TEMATICA

FILATlilLlCA DA

CAMINHOS

Assoclando-se

as

DE

FERRO

comem~6es

do

centen&rlo do prlmelro Camlnho de Ferro
portogu6s, que passa no proximo dla 28
de Ootubro, val 0 OluOO Fllat6llco de Por_
tugal reaJJzar a prlmelra exposl!;io filatellca excloslvamente tem6.tlca, at6 hole
realizada no Jl1)S8() pais.
Com a valiosa colabora!)l.o da Admlnls~ da COP., por intermMlo do seu
Uostre Director GeraJ, Eng. Espregoelra
Mendes, espirlto dinAmlco e gentllissimo,
e da ComissAo das Comemo~6es, a que
preside 0 Uostre Admlnlstrador Conde de
Penha Garcia, tao estreltamente lIgado
&OS melos filat6l1cos, - 0 nosso Clube
abalan!;l&-8e a este novo eDlpreendimento,
na ce~a de que, assoclando-&e a umas
com.emo~6es na.clonals, e de alto slgnlflcado eoon6m.1co, pollt1co e soclal, 81molta.neamente val pre8ltar urn grande
servl~ a. fllatella portoguesa, contrlbolndo alnda mals para 0 sen prestl.glo e para
o seu desenvolvlm.ento.
Para compreend6-lo, basta a.crescentar
que tal exposl~ sera patente so pdbllco
de Usboa nom dos I\.trlOSI da es~ do
Rossio. Tal facto e rtal local, se t6m 0 alcance que todos fil.cllmente compreendeJjAo, lmpllcam respollSllbWdades que 6 Indlspensl\vel nAo esqoecer. Esperamos que
os colecclonadores 8e preparem com tempo, selecclonando 08 &ens selos, substltolndo alguns dos carimbad08 porr selos
novos, adqufrlndo aJguns dos que lhes faJ.tern, e, sobretodo, coldando da apresen~ 0 m.elhor po8sivel, e com legendas
aproprladas.
E agora... t6m os «tem6.tlcoS» a palavra !
A. J. d. Va$~on~.lo$ Carvalho

·.................--................................................................................................
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SELOS DO BRASIL E ESTRANGEIRO
REMESSA

A

ESCOLHA E POR MAN\!OLIST A, COMERCIO .POR JUNTO.
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CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAgAO
€ontinlmte, excepto Lisboa, Dhas e Provincias UItramarlnas
Efectivos ......... 60$00, p - r ano' ou equivalente em m - eda local
Juniores ........... 30$00, por ano \
Brasil .............................. Cr. $30, por ano
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
LISBOA- Efectivos ...... 7$50. por m~s; Juni- res ...... 2$50, por m~s
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ·CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. P9stul,
2056.
;I.,[ADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;c.
de Gouveia - Rua do.s Dificuldades,
2S-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R. Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S. TOMll'J - Henrlque Vidal de L. A. Corte R~al.

TIMOR - Dili - Anibal Riba'1 Lop e !l
Prac;a.
ATIGENTINA - Buenos Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S2:~).
INDlA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
R'lad.
LT . S. A. - Manuel L. Gouveia - Liberty
Avenue, 112-108 - Richmond HIll New York.
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Le Club de colleclionneurs pour colleclionneurs

ABONNEMENT ANNUEL:
ou S. Frs.

to.

Espagne - Ptas. 30
Autres Pays - U. S. $1,50
valeur Zumstein, Frs. 1.000, valeur Yvert. en series completes, commemoratifs ou aviation,neufs.

ORGANE OFFICIEL:
-SOLE TIM DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL24 ou 32 pages. paraissant lous les mois
Distribution mondiale
Annonces:
Escudos US Dollars
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1 page

30$00
45$00
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130$00
250$00
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$9.00

ou son equivalence en monnale negociable. au cours reel.
Rabais accordes: 5%. 10 % , 15%
et 20 % pour 2, 4, et 12 publications. Argent avec ordre d'inserti'Jn.
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Estamos Compradores ...
Serles-Pacotes-Selos Isolados-Mlstoras-lo QOilo
..
..
..
..
..

Como somas a lirma que mais se/os vende
par junto nos Esfados Unidos, somos constantemente
compradores, em grandes quantidades, de todas as
qual/dades de se/os, especia/mente de:
SERIES COMPLETAS de se/os comuns e medias, atract/vos e se/os baratos isola'
dos, e PACOTES leitos cuidadosamente .
GRANDES EXIST~NCIAS de se/os de todos as pa/ses .
MISTURA (AO OUlLO) de se/os de Portugal, Espanha, Fran.;a e viriualmente de
todos as pa/ses do Mundo .
SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correia aereo, comemorativos e emissc5es correntes .
Para a nosso neg6cio de retalho, recebemos com prazer olerias de quantidades
relativamente pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

Mande-nos uma IIsta pormenorizada das suas oferlas, que merecera a nossa
pronta e cuidadosa atent;ao. Se 0 desejar, damos referencias em todo 0 mundo.

NEGOCE/E COM 0 MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO

H. E. HARRIS & CO.
BOSTON 17. MaBB. U. S, A.

Telegrama.: HARRISCO. BOSTON
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SELOS - ALBUNS
MATERIAL FILATELICO

Sanies
ALGUNS SELOS DA TEMATICA CAMINHOS DE FERRO

RUA DE BERNARDO LIMA, 27
TELEFONE 4 9725

VER ARTIGO NO INTERIOR
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