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Estamos Compradores 
Uries - Isolados - Palotes - Misturas - AD QUIlD 

Como somos a maior firma vendedora de se/os 
nos Esfados Unidos esfamos sempre eompradores, 
em grandes quanfldades, de fodas as qualidades de 
se/os. espeeia/menfe de . 
• SELOS em series barafas e medias; se/os isola· 

dos de baixo va/ot e afraelivos; misturaa euidadosas para paeofes. 
• GRANDES sfocks e remanescenfes de fodos os palses. 
• M/STURA (AO QUlLO) de se/os de Porfuga/. Espanha, Frant;a e vlrlua/menfe de 

fodos os pa/ses do Mundo. 
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correio aereo, comemorativos e emissaes cor· 

rentes. 
A PED/DO enviamos gratis nossa lista de pret;os de eompra 

.. ALTOS PRECOS de COMPRA para SHOS dos ESTADOS UNIDOS e CANADA .. 
Escreva·nos pedindo essa lisfa hOje mesmo : 
• Para 0 nosso neg6eio de refalho, recebemos com prazer olerlas de quantidades 

re/afivamenfe pequenas, de series de valor medio e de qualidade superior. 
Mande·nos uma IIsla pormenorizllda das suas oferlas, que mereeera a nossa 

pronla e euHadosa atent;iio. Se 0 desejar, damos refereneias em lodo 0 mundo. 
NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHEC/DO IMPORTADOR AMERICANO 

H. E. HARRI & C. 
BOSTON 17, Mass. U S. A. Telegramas: HARRISCO, BOSTON 
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R£STAURANT£ VERA CRUZ 

Cf. 

VERA CRUZ 
Av, da Liberdade, 12-1.° 

Telef. 23301 LISBOA 
I 
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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

MACAU - 'Rolando dos Reis Angelo -
C. P . 43-Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!to 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S . TOM1l'l- Henrique Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - Dili - Anibal Ribas Lopes 
Pra!ta. 

INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos F ernandes - Secretary 
Catholic Book Crusade -7 Havelock 
Road. 

U . S . A. - Manuel L . Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca· 
lif6rnia. 

........ _ ...... _ .................................................................................................... . 
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Desejo trocas de selos universais me
diante mancol1sta, base E. Santos, Yvert 
ou Gibbons - Eng. L. da Cunha Gomes 
- Mapuga - Goa - India Portuguesa. 

Envie selos do seu pais ou col6nias, e 
recebera igual quantidade do meu. Dr. 
Jose L. Gutierrez de Pedro - Navezuelas 
(caceres) - Espanha. 

A.B.!. - 'Onica publlc~\:Ao fllateUca 
em lingua espanhola e alemA, na Alema
nha. Oferece por ano 6 boletins Informa
tivos, e 2 anUncios gratis, ate 20 pala
vras. Cota anual 20$00. Agente em Por
tugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida 
da Llberdade, 204-2.o-Esq. - Llsboa. 

I wll Exchange all world Stamps of 
Sports, air maUl and Flowers. Send me 
100/200 of your UJuntry, I give you 100/ 
/ 200 of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Aguiar
C. P. 2685-C- Luanda - Angola - A.O.P. 

Por 10.000 Fr. Yvert em sclos de gran
de formato, novos e usados de Portugal e 
Ultramar, Espanha e Col6nlas, todos os 
palses da America (repetldos ate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert A m1nha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B. 
P. 117 - Bastia (Corse) Fran\:a. Corres
po~d~ncia em franc~s, ingl~, alemAo, es
panhol e portug'u~s. 

Contra selos do vosso Pais e Ultra
mar, dou Italla, Vaticano e S. Marino. 
Sepe Filomena - Piscinola (Napol1) -
Italla. 

AnUDcie no 

Of ere go series tematicas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
ANIMAlS, _\ VIA9,A0. Desejo receber no
vidades do Ultranlar Portugu~s. Resposta 
imediata aos envios de 200 escudos. Hen
driks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Dou selos hUngaros por col6n1as ho
landesas, 1nglesas, belgas, francesas e Ul
tramar portugu~s, somente novos em se
ries. Dou tambem Russia e Pol6nia. Ma
demoiselle Noreau Mada Hegedos - VA
ROSHAZ UTCA 18, BUDAPEST - Hun
gria. 

Deseo cange de sellos con Portugal y 
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir. 
Tambien sellos universales diferentes, por 
catalogo Yvert corrlente, y pieza por ple
za. Soclo Club Filatellco de Portugal, 
2626. 

Compro selos estrangeiros em quanti
dades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduar
do de Almeida - Rua S. Bento, 178-A, 
Telefone 662364, depois das 19,30. 

Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24 
- Novo Redondo - Angola. Colecciona 
Portugal e Ultramar. Procura correspon
dentes das Provlncias Ultramarinas. 

TODO MUNDO, SIEMPRE VALE -
Mande 100-200 selos diferentes, reclbira 
igual cantldad, pronta respuesta. J. A. 
Carrasco, Carmela GU. 8-7.", Bilbao (Es
pana). 

CLUBE 
BOLETIM 
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DO 

DE PORTUGAL 
A MAIOR REVISTA FILAT:ELICA PORTUGUESA! 

A DE MAIOR TIRAGEM! 
UMA DAS REVISTAS 'PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO! 
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ANO XI N." 79 DEZEMBRO DE 1957 

exilo 

de ?PortugaL 11a ~abiL 
Tern sido assunto constante, nas reu

nioes que quase diAriamente se t~m real1-
zado na sede social do Clube Fllatelico do 
Brasil, 0 brllhantissimo ~xito que a fila
teUa portuguesa alcan\:ou em Tel-Aviv, 
na Exposiglio Filatel1ca Internacional de 
Israel. 

Isto e um bom sinal, mesmo mUitissi
mo b Jm! 

Efectivamente, verifica-se agora um 
intenso progresso e extraordinlirio desen
volvimento da filatelia deste pais irmlio. 

E niio s6 no aspecto- de organizagiio e 
de reallzagoes de manifestagoes filatel1-
cas, como tambem na parte tecnlca, de 
valor e importll.ncia das colecgoes de se
los. Neste ultimo capitulo, e altamente 
expressivo 0 resultado alcangado por Por
tugal na TABIL: 

Urn grande premio: Grande Premio 
TABIL. 

Quatro medalhas de ouro. 
Uma medalha de vermeil. 
Duas medalhas de prata. 
Duas medal has de bronze. 
Urn diploma de medalha de bronze, na 

classe literatura. 
Como se v~, 0 total dos premios foi no

tavel, e da-nos perfeltamente a idela do 
valor das coiecgoes expostas. 

Sabemos, por conhecimento pr6prio, que 
existem ainda outros maravilhosos con
juntos, dignos de figurarem em exposi
goes 1nternacionals, e em condi\:oes de 
conquistar altos premlos, e, assim, faze
mos perfeitamente 0 calculo da quantl-

par 

HUGO FRACCAROLI 

especial para es:a revists 

dade bern grande de coiecgoes importan
tes existentes no momento em Portugal. 

EBte estado de coisas enche-nos de pra
zer e satisfagiio, pr1ncipalmente porque 
nos da a possibilidade de breve dar ao 
mundo filatelico uma demonstragiio posi
tiva do progresso e adiantamento da fila
tel1a luso-brasllelra. 

Penso que niio estamos longe deste 
grande dia. Estiio senllo anunciadas expo
aigoes 1nternacionais para os pr6x1mos 
anos. Temos, na Belgica - Bruxelas -
em 1958; na Italia - Palermo - em 
1959; e, na Inglaterra - Londres - em 
1960. 

Tudo faz acreditar que, nestas, a fila
telia portuguesa comparecera em peso, e 
em uma ou duas a fUatelia brasileira 
tam-bem estara presente, e entiio 0 nosso 
bloco devera fazer dp.stacada figura. 

Recebam pols, por meu lntermedio, as 
fellcltagoes da fllatelia brasllelra, certos 
de que, para n6s, fol urn grande est[mulo 
para cont1nuarmos nas nossas 1ntensas 
actividades, com a finalidade de tornar 
cada vez mais forte e poderosa a flla
telia luso-brasllelra. 



A CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 
pecas c1assicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, e 
realizadora de lei16es filatelicos mensais. 

Compra colecc6es, «stockslt, variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca 
interesse a grandes coleccionadores 

Rua 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA I 
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ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.. Dia; M8.ximos e Intelros. Pre~ario a 
pedido. 

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

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

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Desejo selos Portugal e Espanha, no
vas e usados, de preferencia comemorati
vas. Ofere!Oo series do Sudao. Base Yvert. 
Envios Fr. 3.000 - Pronta resposta. C. 
D. Argyros, Abbas Avenue, House 3....:. 
Block 4 EE, Khartoum, Sudan. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou Itaria, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gennaro - Miano (Napoli) Itaria. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!<lio 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$, 
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·~Lisboa-(Portes 
registados extra). 

Pretendo adquirir os Boletins do Clu
be Filatelico de Portugal de 1 a 45, por 
trocas de selos novo's ou usados do Bra
sU, ou comprados. Ofertas a Alcides Fi
gueiredo Santiago, Calxa Postal, 26, Fer
nao, Brasil- Est. de Slio Paulo. Troco se
los das AmeriCas, por selos de motivos 
FLORA E FAUNA. 

Desejo trocas de selos em quantidade 
de 200 a 1.001} (seIll valor de catalogo). 
Dou de Portugal e Ultramar. Recebo todo 
o Mundo. Tambem a. base dos catalogos 
SimOes Ferreira e Eladio Santos. Sobres
critos e postais m8.ximos. Manuel Luis 
Santana - Rua Dr. Oliveira Salazar -
Alvor - Portugal. 

ECONOMICOS 
Desejo correspondentes para troca de 

selos nacionals, novos ou usa dos, em Ca
bo Verde, Guine, India, Macau, Mo!Oam
bique, S. Tome e Principe e Timor. Roge
rio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

Sou coleccionador de selos, com ani
mals (passaros, peixes, insectos, etc.) , 
flores e correio aereo de todo 0 Mundo. 
Dou Alemanhf!, e resto da Europa. Ga
ranto pronta resposta. Quelram dirigir
-Se a: Louis V. DiJkstra, Itzehoe-Hol
stei, ALEMANHA. Correspondencia em 
ingH!s, alemlio ou frances. 

Troco por qualquer pais, selos do Bra
sil. Novas ou usados, base Yvert, 57 ou 
58, ou um por um, repetidos ate cinco. 
Remessa minima 1.000 frs. Resposta ime
dlata. Paulo A. Schmitt - P. O. Box, 136 
- Itajai - Santa Catarina - Brasil. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou selos de Its.l1,a, Vaticano e Slio Mari
no. SEJE FILOMENA - Piscinola -
(Napoli) Itaria. 

CARIMBOS MECANICOS 
COMPRQ, a 2$50 cada, sobrescritos 

cOJU os carimbos n.·· : 
1 - 7, 8, 10, 12, 14 e segs. 
II - 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 

23, 25, 26, 30, 31) 36, 37, 40, 41, 42. 
43, 48, 50, 52, 54 e segs. 

III - 25, S6, 42, 53 e segs. 
VI - 12 e segs. 
E a Esc. 1$00 cada: 
VII - 36, 40, 53, 59, 79, 83, 110, 111, 

112, 115, 120, 121, 124, 130, 132, 133, 
141, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 
158, 162, 166, 171, 175, 182, 183, 184, 188, 
189, 192, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 
206, 207, 209 e segs. 

Resposta a este Clube, ao n.· 22. 

ATEN9AO PARA ESTA OPORTU
N1DADE: Desejo trocar selos s6 colee
cionadores residentes nas Provincias Ul
tra.marIna& Portugu6888'. Ofere!<O tOO08 os 
pafses nQvos e usados, emissOes recentes 
e antigas. Tambem troco base Yvert. Por 
favor franquear 0 envelope com muitos 
selos comemorativos diferentes, e enviar 
por via urea. Responderei imediatamen
teo Hans R. Frillmann, Caixa Postal, 526 
- Blumenau - S C - Brasil. 
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Braa1l.o de Lopo Soares de Albergaria: 
6 rels - cinzento-claro, verme-

Iho, prata, azul, sepia 
e preto ..... ......... ..... 3.000.000 

Braaao D. Francisco de Almeida: 
9 rels - azul-claro, preto, ver-

melho, aura e verde ... 2.000.000 
BrasAo D. Garcia de Noronha: 

1 tanga- vermelho, preto, ou
ro, prata, azul, wna
relo-esverdeado, pur-
pura e sepia ......... 2.000.000 

Brasao de Afonso de Albuquerque: 
4 tan,gas -< verde-esmeralda

-claro, magenta, ou
ro, vermelho, prata, 
azul e preto . .... ...... 1.000.000 

Brasao de D. J01l.0 de Castro : 
5 tangaa- preto, ouro, prata, 

azul, vermelho, azul
-pav1l.0 e wnarelo-
-gr1l.o ..................... 1.000.000 

Bras1l.0 de D. Luis de Ataide : 
11 tangas- vermelho, pre to, 

a z u 1, prata, sepia, 
castanho e rosa-ve-
Iho ........................ 1.000.000 

Braa1l.0 D. Nuno da Cunha: 
1 Rupia-preto, ouro, prata, 

vermelho, aZul, cin
zento - esverdeado e 
encamado - ·bo·rdeus 500.000 

Esta portaria substitue, para todos os 
efeitos an." 16.263, de 22 de Abril de 
1957, inserta no cDiario do Govemo> n." 
92, 1." serie, da mesma data. 

Ministerio das Comunic~oes 
ADMINISTRAQAO GERAL DOS C. T. T. 

Direc~ao dos Servi~os Industrials 
PORTARIA N.D 16.490 

19 de Dezembro de 1957 

Cria e mand~ pOr em circulag1l.0 uma 
serie de bilhetes-postaissimples ' denomi
nados cConhega as suaa dangaa>, com aa 
seguintes caracteristicas : 

a) A serie e composta de cern mode
los, numerados e seriados em ·va.
rios grupos, eada urn dos quais cor
'responde a uma zona earacteris
tica de -dangas populares; 

b) 0 rosto dos bilhetes-postais, em vez 
de destinar-se apenas ao enderego 
e indieaglio do rexpetente, e imag!
nariamente dividido por uma linha 

verticai em duas zonas, correspon
dendo a 2/ 5 e 3/ 5 da sua area: 

A zona da direita, de 3/5, com a 
altura de 105 mm. e a largura de 
90 mm, destina-se ao enderego, e e 
encimada pelas palavras cBilhete
-Postal> entre as quais se v~ 0 em
blema dos CTl', 0 postilhao com as 
palavraa ccorrelo de Portugab e 
taxa, $50. 

A zona da esquerda, de 2/5, com 
a altura de 105 mm. e a largura de 
50 mm, e ocupada, em cada mode-
10, por uma ilustragiio musical e 
uma ilustragiio poetic a, aluslvas a 
uma danga caracteristica, tendo ao 
alto 0 titulo, c.Jmum cConhcga as 
suas dangas:t , seguido do titulo da 
dan~a a que aiude 0 modelo. 

Em baixo, a esquerda, a nume
rag1l.0. A dlrelta a indicag1l.o do pre
go, $50. 

c) 0 verso dos bilhetes-postais des
tina-se inteiramente a correspon
dencia. 

SELOS 
EstA em dlatribui!;Ao 0 N.· 4 

da «REVISTA FILATIlLIOA», 
6rgiio da n/ caaa. 

Mllhares de selO8 lsolados, se
ries coinpletas, Iotas especla1s, 
etc., oferecldos a p~08 de OC&

sULo ! 
F~ 11fD& vlsita i'I. n/ casa, on 

P6!:3 a n/ Revlsta, se a nAo re
cebeu. 

Oonsn1te-n08 sempre, antes de 
comprar on vender quaisqner S6-
los. ' 

Ramalho Guerra, 
R. Jolo das ~gras, 3-2.o-Dt." 

(_"tiga Rua do Ampero) 

Telef. 368666 - LISBOA 

o PREMJO TAB'L 
A eircunstll.ncia de ter vindo para Por

tugal 0 premio TABIL, mereeidamente 
atribuido a colecgiio de selos metropoli
tanos e ultramarinos do Sr. Ant6nio Joa
quim Corr~a J'iinior, justifiea a redacgiio 
desta nota, mais uma duma serie que 
teneiono dediear a exposig1l.0 de Tel-Aviv. 

o Regulamento das exposigoes filate
lieas intemaelonais patroeinadaa pela Fe
deragiio Intemaeional de Filatelia (Art!
go 13), apenas prev~ tr~s Grandes Pre
mios para estes eertames: 0 Grande Pre
mio de Honra, a atribuir a melhor par
tieipagiio da Classe de Honra; 0 Grande 
Premio Naeional, e 0 Grande Premio In

' temacional, respectivamente para a me
Ihor eolecgiio do pais on de a exposigao 
se realiza, ou estrangeira, na Claase de 
competigao. Qualquer destes premios, por 
eonstituirem por si mesmo a recompensa 
mais elevada das ~encionadas Classes, 
siio conferidos desacompanhados , das me
dalhaa que regulamentarmente premeiam 
as mais notaveis colecgoes expostas. 

No ano passado" em Helsinquia, a Co
missao Organizadora da «FINLANDIA 
56> teve a ideia de por a disposigiio do 
Juri urn premio suplementar, designado 
como Premio do. Exposi~, e que foiofe
reeido pela Federagiio das Sociedades Fi
latelicas Finlandesaa, do qual 0 JUri po
deria dispor com certa liberdade. E digo 
certa liberdade, porque preceituando 0 
Art. 7 do citado Regulamento das expo· 
sigoes filatelicas intemacionais, que as 
colecgoes da Classe de Honra apenas po
dem competir entre si para 0 Grande Pre
mio de Honra, as colecgoes desta Classe, 
que nao meregam tal premio, fica ve
dada a eoncessiio do Premio da Exposl
gao, embora, por pressuposto, elas sejam 
das melhores do concurso ... 

Em Helsinquia, 0 Grande Premio da 
Classe de Competigao foi dado a colec
giio da Turquia, do Sr. Orhan Brandt, 
por maio,ria de 16 votos, contra 4, de mo
do que 0 Premio da Exposigiio serviu a 
maravilha para contentar a minoria do 
J 'uri, que queria dar 0 Grande Premio In
ternacional a colecgao da Suiga, do Sr. 
Anderegg. Mas, como 0 , Premio da Expo
slgao niio e urn Grande Premio, 0 Sr. 
Anderegg recebeu-o juntamente com uma 
medalha de ouro. 

Agora em Tel-Aviv, a Comissao Orga
nizadora quis qUe recompensa semel han-

I 
pe/o 

PROF. DOUrOR CARLOS rRINCAO I 
te existisse, tendo 0 Dr. Moshe Ophir, 
para tal efeito, oferecido urn objecto de 
prata. 

o Juri decidiu que, regulamentarmen
te, ela teria de ser atribuida na Classe 
de Competigiio, e que, uma vez que se 
tratava de premio tiio apreciavel pelo seu 
grande valor moral, apenas se deverla 
adjudicar a colecgao ja recompensada 
com medalha de ouro. Estavam nestas 
condigoes as seguintes participagoes: 

9 - Arnold Weinstein - Israel e pe-
riodo intermMio. 

44 - Alphonse Legrain - Belgica. 
48 - Hans Mott - Dinamarca. 
90 - Dr. Giulio Bolaffi (negociante1) 

- Antigos Estados Italianos. 
97 - Vladimiro Fleck - Montenegro. 

102 - Jean Dupont - Luxemburgo (1." 
emissiio). 

120 - Ant6nio Joaquim Corr~a Junior 
- Portugal metropolitano e ul
tramarino. 

134 - Erik Blomberg - Suecia. 
156 - Manuel Hevia Iglesias (nego

ciante) - Espanha. 
181-Mortimer L. Meinken - Estados 

Unidos (1 cent. de 1857, tipo V). 
.l!l evidente que, destes 10 eompetido

res, era 0 nosso compatriota aqv ele cuja 

Ant6nio Joaquim Correa Junior 
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colec!;aO ' cobria mais vasto ferrit6rio fi
latelico. Baseada neste criterio, a Comis
siio dos Relatores do Juri, constituida pe
los Srs. Dr. Wollf de Beer, Joseph Buehler 
e pelo slgnatario, propOs em sessiio ple
naria a outorga do premio TABIL a. co
lec!;ao do- Sr. Correa Junior, 0 que foi 
uniinimemente aprovado. 

Uma vez que, no numero anterior, des
crevi, de acordo com 0 Cattilogo da Ex
posi!;8.o, as tres colec!;oes que conquista
ram os tr~s grandes Premios da TABIL, 
justo e que agora de aos leltores ideia da 
colecgao que conseguiu 0 premio especial 
do certame. 

Diz 0 Catalogo: 
<Portugal e IDtramal'- Selec!;ao duma 

colec!;ii.o especializada. Da emissiio de D. 
Maria II, urn sobrescrito com 5 selos de 
5 rels, dupla impressiio do 25 reis, blocos 
de 6 do 50 e do 100 reis. Madeira: colec
giio especializada completa com tonal1da
des e denteados. Mo!;ambique: folhas in
teiras de todos os valores das sobrecar
gas antoninas de 1895. India: selos nati-

r 

vo.s de 1871-83, com alguns Mte-b&lhes. 
selos sern impressAo do valor, etc. Guine: 
o erro Mogambique do 40 reis azul. Co
lec!;iio especializada dos selos de coroa de 
todas as provincias ultramarinas>. 

Termino reiterando ao Sr. Correa JU
nior as minhas felicita!;oes, e fazendo mi· 
nhas as palavras do Dr. Ant6nio Fragoso 
no <Mercado Fllatelico>: 

«0 prawo TABll.., agora obtido, e 0 
publico reconhecimento da dedicql\o e 
persisMncla d()l ll'ustre Presidente da Di
re~o do Clube Internacional de Filate
lin. E esta elevada di8tin~ honra, 000 
sO 0 n08SO Clube, mas tamb6m toda a Fl
latella Portuguesa». 

Foi Isto justamente 0 qUe sentiu a Co
missiio Organizadora da TABIL, e 0 que 
eu senti quando, no banquete de encer
ramento da TABIL, se me fez a honra 
de me escolher para, em representagAo do 
premiado, receber 0 valioso trofeu das 
maos do Dr. Ophir. 

(Do!! revistl! .a:0 Selo> I 

l 

S .. F. nO. 64 s. F. nil. 62-6 s. F. n2. 

• 

l € 1 s 
MinisMr-io do Ultramar 

Servic;o de Valol'es Postais 
PORTARIA N." 16.454 

31 de Outubro de 1957 

Manda emitir e pill' em cil'cula!;ao, na 
provincia de Macau, duzcntos mil bilhe
tes-postais-aviiio (aerogrammas) da taxa 
de 26 avos, confeccionados em papel de 
escrlta branco, de formato 250mmX175 
mm (abel'tos), com cercadura a verde e 
vermelho, brasAo a 'preto, texto a preto e 
vermelho, e 0 fundo a sepia, reproduzindo 
uma viata parcial de Macau. 

Os selos dos referldos bilhetes-cartas, 
nas dlmcns1'ies de 33 mmX20,5 mm, que 

. reproduzem 0 Palacio de Repartigoes PU
blicas daquela provincia, sao impressos 
nas cores preto-cinzento. 

l -ao c 
Min'isterio do Ultrarnar 

Direcc;ao Geral de Obras Ptiblicas 
e Comunicac;6es 

Servic;o3 de Valores Posta is 
POR1.'ARIA N." 16.467 

II> de Novembro de 1957 

Manda emltlr e pill' em clrculagu'J, no 
E.stad) da India, 15.500.000 selos d<! fran
quia postal, nas dimensoes de 34,5 mm X 
X 25,4 mm, tendo como motivo· brasoes 
de alguns vice-reis e governadores daque
Ie Estado, impressos nas quantldades, ta
xas e cores seguintes : 

Brasao D. Vasco da Gama : 
2 rels - amarelo - palha, ver

melho, preto, azul, 
prata, ouro, castanho 
e amarelo-torrado ..... 5.000.000 
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deslgnaremos por A, B, C, DeE, se os 
Corpos Directivos Se repartlssem por 
A+B+C, restavam com') cleitores a mi
noria de D+E! Per outro lado, nunca sc 
poderla pensal', pela imposslbilidadc das 

\ 

Collectionneur Avance 
Je m'interesse a Portugal, Eg
pagne, Andorrc, Allemagne, Au
triche, Belgique, Bosnie, Bresil, 
Croatle, Francli1, Hongrie, Italle, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays_ 
-Bas, Pologne, Russie, Saint-Ma
rin, Slovaquie, Suisse, Tchecoslo
vaquie, Trieste (A), Trieste (Bl, 

Vatlcano, Ukraine et Israel. 

Ssulement par mancoliste, et basc 
Yvcrt 1958 

J'offre en echange des seri!,!S du 
Portugal et de Poutre-mer, neu
ves et obliteres, aussi bien quc 
bandes, blocs de 4 et paquets de 
100 timbres, j'al echange aussi 

F. D. Covers. 

Je m'interesse seulemcnt aux 
timbres sans defaut. 

Envols, recommandes et referen

ces Clube Fllatelico de Portugal 

ARTUR DA SILVA 
CALADO 

R. P~jals de S. Bento, 39·4.

L1SBOA - PORTUGAL 
C. F. P. 493 

distancias, em conferlr cargos directivos 
a clubes fora do contlnente portugues me
tropolitano, que constituem 3/5 da com
posigao actual da Federagiio . .. 

Urn outro processo, que tambem se 
debateu durante as r eunioes que precede
ram a fundagiio da F .P.F., consistla em 
08col11er os membros dos Corpos Dlrecti
vos entre os delegados aos Congressos, e 
s6 entre eles. 0 processo foi abandonadO', 
por razoes identlcas a anterior: contando 
os Congressos 20 delegados (nesta altu
ra), 0 n ." de 14 estatuido para Os Corpos 
Gerentes ocupava 70% da massa celeito
rab ... Note-se que, na realidade, os ac
tuais Corpos Directivos (1956-57) sao 
compostos de 10 delegados e 4 nlio dele
gados, 0 que ainda e de lamentar, num 
CongresBO de 22 cIelegacIos! 

(Continuo no pr6ximo numero) 

Entre para 0 

Tripolitania Hobby Clube 
o Clube Internaclonal filatelico 

c:Tripolitanla]., procura promover 
a troca de selos, moedas, sobres
critos de primelros dias, etc., en
tre coleccionadores da Italia, San 
Marino, Vaticano, Col6nias e 0 

resto do Mundo. Cada s6cio tera 
direito a urn aniincio gratis de 10 
palavras, cartao de associado e a 
uma revista trlmestral llustrada, 
publicada em italiano, frances e 
ingles. Assinatura: 1 dollar U. S . 
A., ou 0- equivalente em moeda 
corrente, ou 10 coupons de res
posta internaclonals , ou em selos 
comemoratlvos, de desportos, anL 
mals ou flores , em series com ple
tas. Prospectos gratis. 

Director BRIGNONE Salvato
re, Via S. T . D'Aquino 10, Sestri
ponente, Genova - ItAlla. 

NuCLEO FILATELICO 

MICAELENSE 

PONTA D£:LGADA- (5. MIGUEL) -A<;ORE5 

Antonio Joaquim Correa 
MEDALHAS OBTIDAS 

EXPOSI'c;oES NACIONAIS: 

1944 - Lisboa - Medalha de OUl'O 

1955 - Porto - Medalha de Duro 
EXPOS~OES INTERNACIONAIS: 

1949 - Paris - Medalha de prata 
1950 - Madrid - Medalha de prata 
1953 - Lisboa - Medalha de vermeil 
1955 - Oslo - Medalha de prata 
1955 - Estocolmo - Medalha de vermeil 
1956 - Finlandia - Medalha de Duro 

Junior 

1957 - Tel-Aviv - Medalha de Duro e Grande Premio 
Especial T ABIL 

Ume des meis not&veis pec;as 

de colecc;iio do sr. Cordia 

Junior 

" TE-BECHE" 
S .. F. nil. IO-A 
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EM LISBOA 
Ainda nao foi este ana que 0 Dia do 

Selo foi comemorado em Portugal, tal co
ma. sucede noutros palses, com a emissao 
de urn selo comemorativo. Apenas dois 
carimbos comernorativos ficaram a ates
tar que as entidades oficiais se nao 
desinteressaram completamente do as
sunto. E nao compreendemos, na real!
dade, a razao de tal desinteresse. 0 selo, 
esse bocadinho de papel multi ou unico-
10rido, e mercadoria que nunca da monos 
nem prejuizo. Selos que Se emitem sao 
selos que se vendem, sernpre com lucro; 
e dinheiro que circula, e uma contrtbui!;ao 
que Se paga, as vezes cara, e sem azedu
me. E nem se pode argumentar com a sal
da de divisas para 0 estrangeiro, porque, 
se os nossos selos nem sempre sao felizes 
na sua concep!;ii.o e no seu desenho, nao 
pedem me!;as aos selos estrangeiros no que 
respeita a SUa execu!;ao nas nossas im
prensas oficiais ou particulares. 

o caso, porem, e que as comemora
q5es do Dia do· Selo de 1957 se circuns
creve ram As reunioes e exposi!;oes filate
licas. 

MMca da d ia dos C.T.T. (SIR) comemorativa 
da Exposi.,;oo do <Dia do Selo:. , efeduada nas 

salas do C . F. P. 

A EXPOSIQAO DO CLUBE 
FILATELICO DE PORTUGAL 

A que se realizou nas salas· do Clube 
Filatelico de Portugal, constituiu urn exi-

Pelo 

DR. ANTONIO D'ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

~I 

to brilhante. Tratando-se de uma exposj-
gao com finalidade determinada, e com 
certas caracteristicas, entendeu 0 Clube 
que a quantidade se deveria opor, de pre
ferllncia, a qualidade. E assim os cinco 
expositores honraram 0 Clube organiza
dor, e deliciaram a assistllncia, mostran
do urn pouco do que tern de melhor. 

Muito antes da hora marcada para a 
abertura da exposi!;ao, ja as salas do Clu
be eram pequenas para conter a enorme 
quantidade de vlsitantes, s6cios e, cir
cunstlincia que nos apraz registar, mesmo 
nao s6cios, que ali acorreram. Impossivel 
fixar nomes. Mas recordemos, entre ou
tros, os Srs. Prof. Doutor Carlo·s Trincao, 
Coronel Vitorino Godinho, Eduardo Cohen, 
Augusto Molder, Dr. Hildeberto Botelho 
de Medeiros, Fernando Leitao, director da 
APA, Dr. Mar!;al Co,rreia Nunes, Jose Hi
p6lito, Dr. Vasconcelos Carvalho, Dr. An
t6nio de Figueiredo, Tenente Coronel Go
defroy de Abreu Lima, Major Cardoso 
Salgado, Eng. Ant6niQ. dos Santos Fur
tado, Jose Dias Ferreira, Alberto Arman
do Pereira, Dr. Leite Soares, Dr. Jorge 
Vieira, Charles Hoyaux, etc., etc., multos 
deles acompanhados de SURS Esposas. 

Numa das salas, 0 prof. Dr. Carlos 
Pinto Trincao expOs dais quadrns com 
selos classicos da Madeira, e reimpres
soes, que foram justamente apreciados. 
Fartos elogios colheram tambem as pe!;as 
apresentadas pelo Coronel Vitorino Godi
nho, e que constavam de selos de D. Luis, 
fitas curva e direita . 

Eduardo Cohen mostrou-nos alguns 
belos selos novos da Romenia, e ensinou, 
sobretudo, como e possivel fazer uma co
lec!;ao especializada e cheia de interesse, 
com selos que no inlcio sao comuns e de 
pequeno valor, e depois Se tornam raro!!, 
e par isso mesmo valiosos. 
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co malor, para os Congressos que tivea
sern lugar ern Lisboa, para exposigoes do 
<Dia do Selo:.ou outras, ou para recep
!;oes a entidades estrangeiras. Tornava-se 
necessaria ,a aquisi!;ao de urn empregado 
que fosse, para os servi!;os de expediente. 
E quantas, quantas coisas mats requeria 
a instala!;ii.o condigna da Federa!;ii.o Por
tuguesa de Filatelia! 

Mas, que fazer com 3.000$00 auals?! 
Desta ausencia de uma verdadeira se

de pr6pria, resulta alnda urn outro incon
veniente, este agora de natureza' moral: 
a F.PF. sente-se multo - e esta, na rea
lidade - na dependencia do C.F.P. Ela 
reconhece, e certo, 0 que deve, ate hoje, 
a compreensao e a ·boa vontade dos ser
vi!;os do C.F.P.; ela reconhece tamMm 
que, sem essa compreensao e essa boa
-vontade, nao teria sequer urn quartinho-, 
mesmo pequeno e mal mobil ado, para on
de pudesse seguir a sua correspondencia. 
Mas exactamente esse recbnhecimento, 
essa gratidao, reaultam numa dependen
cia inc6moda e impr6pria para uma Fe
dera!;ao de clubes. Uma Federa!;ao nao 
pode ser grata a urn clube: ou 0 e a to
dos ,ou nao 0 e a nenhurn. 

c) PROBLEMA DOS CONGRESSOS 

Nos termos do seu Estatuto, deve a 
F. P. F. realizar, todos os anos, em Feve
reiro, 0 seu Congresso ordinario. Esta da
ta, de Fevereiro, que obedeceu ao prop6-
slto de fazer coincidir 0 ann de gerlincia 
com 0 ana civil, tem-se mostrado impos
sivel de ser seguida na pratica. Nenhum 
congresso, ate hOje, teve lugar em Fevc
reiro·. Temos 0 prop6sito de, no pr6xlrng 
Congressn em que tomarmos. parte, pro
por a altera!;ao da almea do Estatuto, mo_ 
dificando 0 Fevereiro em Junho ou Julho, 
e fazer come!;ar 0 ana de gerencia no 
principio do mils de Julho. 

Deviam os Congressos, para obedecer 
ao espirito nacional que presidiu a funda
!;ao da F.P.F., realizar-se, cada ano, nu
rna localidade dlferente do pals. lil esta a 
norma seguida em todas as Federa!;oes 
estrangeiras. Ainda aqui tern side 0 pro
blema financeiro a causa de que 03 Con
gressos se venham realizando, cada an fl , 

em Lisboa. Alem de que 0 mes de Feve
reiro, pelas suas condi!;oes climaticas des
favoraveis, nao e propicio a desloca!;oes 
de delegados. 

Se bern que, como tivernos ocasiao de 
lcentuar na prlmeira parte deste artigo, 

os delegados sejam quase todos de Lisboa 
e s6ci.)s do C. F . P., ha que reconhecer 
que os Congressos anuais da Federa!;ao 
se tllm desenrolado num espirito verda
deiramente supra-clubista, e de cunho na
cional. Dai, 0 interesse em que tals Con
gressos tivessem tambem lugar, nem que 
fosse esporii.dicamente, no Porto, em 
Coimbra ou em outra qualquer cidade ou 
vila fora de Lisboa. Esperamos que, num 
futuro pr6ximo, este objcctivo ' Se possa 
conseguir. 

2.") - 0 PROBLEMA DOS CORPOS 
DIRECTIVOS 

Hesitamos em conceder a pl'imazia a 
este, ou ao problema da massa assoeia
tiva. Seja como for, nunca sera demals 
ncentual' a importA.ncla de qualquer de
les. 

Aparentemente, nil.o deveria ser dlfi
cil, para urn Congresso, a elei!;lio dos cor
pos Directivos da F.P.F .. A Dlrec!;ao re
sume-se em 6 membros, dos quais 5 efec
tivos (Presidente, Vice-Presidente, Secre
'tario, Tesouretro e Vogal) e 1 sUbstituto. 
Para a Me!!a do Congresso, os cargos sao 
em n." de 4: Presidente, Vice-Presidente 
e dois Secretarios. Por ultimo, para 0 Con_ 
selho Fiscal, ha a escolher 0 Presldente, 
o Relator e 0 Vogal, como membros efec
tivos, e urn substituto. 14 personalidades. 
ao todo, constituem, portanto, os Corpos 
Directivos da F.P.F .. Mas s6 multo pou
ces leitores podem avaliar da dlficuldade 
extrema constante, que ha cada ano, para 
dhcontrar estes 14 individuos! 

As Federa!;oes grandes, como a sUi!;a, 
a francesa e outras, tern estatuida uma 
fOrma dlferente de composi!;lio dos seus 
corp os directivos. Os Congressos esco
lhem, nao individuos, mas clubes. lil o· clu
be A - a Direcga) do Clube A - que 
constitui, por urn ano, a Direc!;8.0 da Fe
derR!;ao; e 0 clube B - a Mesa da As
sembleia Geral do Clube B - qUe consti
f'ui a Mesa do Congresso da Federa!;ii.o; 
IS finalmcnte 0 Clube C - 0 Conselho Fis
cal do Clubp. C - que entra para a Fede
ral}8.o, constltuindo 0 seu Conselho Fiscal. 

Esta pratica, que facilita, em multo, a 
tarefa elcitoral dos Congressos, e impos
sivel de ser segutda no seio da nossn F. 
P. F., pelo menos nas condi!;OeS actuais 
do estado da filatelia pc-rtuguesa, como 0 
reconheceram, desde logo, os seus funda
dores. Contando a F .P.F. 5 clubes, que 



(Cont'nua~i!io do numero anterior) 

1] Obvio que a Unica forma de que a 
F.P.F. tern disposto para poder fazer al, 
gum trabalho proficuo, e 0 recurso ao 
deficit. 'Sempre 0 defendernos, enquanto 
flzemos parte dos corpos dlrectivos, lu
tan do ernbora com a oposl~ao, por vezes 
esmagadora, do resto dos seus mernbros. 
A verdade desta 8.firma~ao pode ser con
flrmada ·por urn dosseus Presidentes, que 
po·r certo lerA estas linhas... Sempre jul
gAmos preferlvel arriscar, mas actuar a 
bern dos interesses da Filatelia nacional, 
do queencerrarmo-nos dentro dos estrei
tos limltes do orgamento, e... nao fazer 
nada! 

Outros meios de aumento das recei
tas da Federa!;ao tfun sido os sl,lbsidios 
extraordinArios com que urn dos seus 
mem-bros - o C. F. Mo~. - exactament~ 
aquele que menos tern a esperar da F.f. 
F. - a tern ajudado, num espirito de 
compree~sao dos verdadefros interesses 
filateIico!! do pais, que desejarlamos fos
se geral. 

Nao e pelo aumento do nurnero de de
legados- a 1f:j0$00 anuais por delegado
qUe a F.P.F. po de esperar urn dia dl~ 
pOr de recursos financeiros razoAveis (a 
menos que tenhamos, no futuro, congres
sos de mals de 100 mernbros ... ). 1!J pelo 
aumento das cotas de cada delegado que 
essa eleva!;ao serA possivel. E exacta
mente eSSe aumento de cotas tern mais ,-
probabilidade de ser conseguldo pela elP~-
t~ncia de urn numero malor de club~s 
(com medias de 4 ou 5 delegados por clu
be) do que pelo aumento da massa asso
ciativa de urn ou dois desses clubes. A 
experil!ncia tern mostrado que os clu~s, 
mesmo grandes, relutam sernpre em con
tribuir com quantias avultadas (resultan
tes da multiplicagao, pelo nlimero de dele
gados) de uma vez s6. 

o problema financelro da F. P. F. e 
grave - mUito grave, mesmo - mas te!!l, 
a nos!!o ver, solugao, ate mesmo se se 
mantiver 0 actual estado de composigao 
dos Congressos. 0 recurso a meios de an
gariagao de fundos extraordinArios pode 
e deve ser alargado. N"l:i.o faltam as pos
sibilidades e as ocasioes. Falta, sim -
problema que debateremos em ultimo lu-

~a 7~~tZtafao 
7ila~tZlia 

Pe/o - __ 

DR. OLNEIRA MARQUES 

gar - uma coopera~ao mais acentuada 
dos mernbros dos corpos directivos, no 
senti do de urna distribul~ao de tarefas 
que torne mals intensa e mals eficiente 
a ac~ao quottdlana. da E:.P.F. 

Deste problema financeiro dert vam, P 
evidente, muitos outros, que ern ultima 
analise sempre Se the podem reduzlr. Tra
taremos aqui apenas de urn ou dois. 

b) 0 PROBLEMA DA SEDE 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
nao tern, praticamente, uma sede. Esta 
instalada num quartinho dos fundos do 
C.F.P., e 0 seu mobiliario (que e todo 
perten~a deste clube) limita-se a uma se
cretaria e uma cadeira. A urn canto 
amontoam-se os Iivros e revistas, alias 
jA em nlimero conaideravel, a. merce das 
mandibulas feroze!! dos insectos que cos
tumam povoar as nossas casas antigas 
(nao fa~o literatura, nem exagero: a ul
tima vez qUe tive ocasiao de abrir os ma
~os de livros - quase todos oferta do C. 
F. P. - salram, velozes, duas gordas e 
negras baratas... sirvam de testernunhas 
os Presidentes da F.P.F. e do C.F.P. que, 
na ocasiao, Se achavam presentes!) Es
Ses llvros, que Se destinam a biblioteca 
federal (nos termos do Estatuto), preci
sam, evidentemente, de uma estante. Sim_ 
plesmente, ate hOje, nao pOde ainda a DI
rec~ao da F.P.F. dispor dos fundos ne
cessArios para a ·sua compra! 

E assim e tudo: nao M. urn Unico fun
cionArio ou ernpregado ao 'servigo da F. 
P. F. - sao os membros da sua Dlrec<;ao, 
incluindo 0 .prOprio Presidente, quem tern 
de realizar todos os trabalhos do expe
diente, que, por vezes, nao sao nada pe
quenos. 

Impossivel !!e torna, desta maneira, 
dar a Federa~llo aquele minima- de pre.s
tigio que dela esperam todos os filatelis
tas, tanto do pais como do estrangeiro. 
Sedam precisas, para uma sede razoavel 
embora ainda acanhada, pelo menos 3 sa
las, uma para secretaria, outra para bi
bIioteca e reun~oes, e a terceira, urn pou-

DIA DO SELO 

Um hecho da exposic;ao no Clube Filatelico de Portugal, vendo-se, da esquerda para a direita, 05 

srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, Jose Hip61ito, Augusto Molder e Eduardo Cohen 

Num dos gabinetes do Clube Filatelico do Portugal, 0 sr. Coronel Vito(allo Godinho assinando a 
lista dos Filatelistas Eminentes, vendo-se tambem, da esquerda para a direita, os srs. Eng. Ant6nio 

dos Santos Furtado, Jose Rodrigo Dies Ferreira, Prof. Coutor Carlos Trincao, Eduardo Cohen, 
Alberto Armando Pereira e Dr. Vasconcelos Carvalho 



DIA DO SELO 

Um aspecto da mesa da presidinc:ia do ientar 

o Sr. Prof. Doutor Cllrlos Trinc:ao, entre as Senhoras de Eduardo Cohen e de Dr. Vasc:onc:elos Carvalho 
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Agencia Geral do Ultramar 
(Continu<l~ao d<l pagin<l 2 1) 

!;ao filatelica da Ag6ncia Geral do Ultra
mar prejudlca extraordiniiriamente os fi
latelistas amadores e os comerclantes, 
tanto naclonals como estrangelros, pelo 
atraso e acumulal;ao das suas encomeD
das, algumas na casa das dezenas e ate 
centenas de mUhares de escudos. 

E redunda em prejuizo para os servi
I;os, prejuizo para as finan!:as do Ultra
mar, e despretlgio para 0 Pais. 

E um escA.ndalo que se vem avolulllan
do, contra 0 qual temos recebldo iniune
ras reclamal;oes e protestos, e contra a 
qual, pedlmos e esperamos· energicas e 
Imedlatas provld6nclas do llustre titular 
da pasta do Ultramar. - V. C. 

LINDQUIST 
(Continu<l~ao d<l pagin<l 18) 

Ellis Goodwin, ao magnifico Hotel A viz, 
onde Costa, no bar, fez alguns cocktails 
amerlcanos, tao bons como os · melhores. 

Foi entao qUe Pereira nos Ievou veloz
mente ao aeroporto, enquanto 0 sol mor
ria como bola de fogo Dum ceu purpura, 
e dali viemos a Nova Iorque-menos de 
quinze horas depols - terminando assim 
uma vlagem maravilhosa atraves de sels 
parses. 

H. L LINDQUIST 

N. de R. - Um artigo como este, public<ldo 
numa rev:sta com a expansao mundi<ll da 
<Stamps:. . com ·tirllgem de 35.000 exemplarss, e 
subscrito par um nome como a de Lindquist, 
constitui pllrll a pals , para todos n6s, IIfinlll, 
um servi~o inestimavel, pelo que representa de 
boa propagllndll, nao s6 dos nossos villores cul
turais, como dlls belezils nllturllis de que somas 
fslizmente tao ricos. 0 Boletim do Clube FilII' 
telico de Portuglll cumprimenta as homens que, 
pela Ihanez<I do seu trllto e pela SUIl Ilfllbili
dads. souberam inspirar tais palllvras, tao IIgrll
daveis de ler, e tiio honroslls pllrll a nosso Clube 
e pllrll as fililtelistils portugueses. 

NUMISMATICA 
Duas moedas pouco vulgares 

em circula~ao 

palo -
I ' DR. CARLOS A . CARDOSO 

RIBEIRO 

o arUgo do sr. Dr, Arnaldo Brazao en
corajou-me a vir tambem fazer algumas 
conslderal;oes sobre a raridade das moe
da.s que actualmente se encontram em 
clrculRI;Ao. Com os meus cumprimeIitos 
aos mestres da numlsmatlca, Beja-me per
mitido abordar um tema fBcil, ao alcance 
da mlnha experi6ncia. Sem pretender es
tabelecer os malfadados graus de rarida
de, posso aflrmar que, na serie dos escu
dos, 0 mals dlflcil de encontrar e 0 de 
1935, e multo afortunado fol 0 Sr. Dr. 
BrazAo em consegulr 0 seu exemplar. 
Consta que esta moeda fol cunhada para 
reforl;ar 0 melo circulante nos AI;ores, 
mas parece que nem al e facil agora obt6-
-Ia. Sera, num futuro pr6ximo,-se 0 nAo 
e j6. na actual1dade-a data mals dlficH 
da serie dos escudos. 

Multo mals rara e a moeda de 20 cen
tavos de 1951, com eixo vertical; com 
efelto, toda a serie dos 20 e 10 centavos, 
actualmente em clrculal;aO, tem eixo ho
rizontal, e s6 um numero multo escasso, 
decerto por eITo (?) de cunhagem, apre
senta 0 cltado eixo ver.tlcal. No c[rculo de 
numlsinatos que se reunem na sede do 
C. F . p " conhece-se a existl!ncia de uma 
escassa mela duzia de exemplares, adml
Undo-se que outros estejam recolhidos 
na mAo de colecclonadores, mas, mesmo 
asslm, esta moeda nAo Se apresenta pm
tlcamente no alcance de qualquer inte
ressado. 

ExisUrap, alem destes dols casas, ou
tros que haja interesse em dlvulgar? T(lonl 
a palavra os numlsmatos, sOOlos do C.F. 
P. ou os de fora - cuja colaboral;iio e 
igualmente benvinda. 



P 0 R TUG A L 
USA DOS - Selos isolados - USA DOS 

N.al YVERT OU ELAolO DE SANTOS 
T odos os selos sao de 1. a escolha, e em perfeito 

1 700$00 46 120$00 103 20$00 189 65$00 
2 25$00, 47 60$00 104 10$00 190 7$50 
3 700$00 49 60$00 105 25$00 ' 192 48$00 
5 900$00 51 2$50 106 40$00 193 40$00 
6 20$00 53 35$00 107 50$00 194 12$00 
7 75$00 54 7$50 - 108 65$00 195 30$00 
8 120$00 · 55 7$50 109 3$00 197 2$00 
9 40$00 62 350$00 110 6$00 198 3$00 

10 30$00 63 120$00 111 10$00 199 6$00 
11 12$00 64 30$00 112 22$50 200 4$00 
12 2$50 65 75$00 113 22$50 201 6$00 
13 12$00 72 10,00 114 4$00 202 7$50 
14 45$00 73 45.00 115 27$00 203 17$50 
15 1$50 74 6$00 116 60$00 218 20$00 
16 100$00 75 85$00 117 100$00 220 3$00 
17 150$00 76 45$00 118 45$0() 221 3$50 
18 15$00 77 45$00 i19 120$00 266 6$00 
19 100$00 78 3$00 120 175$00 269 2$00 
20 120$00 79 4$00 121 200$00 270 3$00 
21 7$50 80 3$00 122 350$00 271 4$50 
22 90$00 81 5$00 123 500$00 272 6$00 
23 165$00 82 10$00 141 18$00 285 3$00 
24 100$00 83 12$50 148 3$00 286 6$00 
25 150$00 84 3$00 150 3$50· 287 4$00 
26 25$00 85 60$00 151 10$00 289 2$50 
27 105$00 86 105$00 152 7$50 291 21$00 
28 180$00 87 15$00 153 22$00 292 3$00 
30 90$00 88 17$50 157 3$00 293 3$00 
31 240$00 89 50$00 161 9$00 295 7$50 
32 105$00 90 75$00 162 3$00 296 6$00 
33 105$00 91 90$00 163 7$50 297 10$00 
34 540$00 92 95$00 164 3$00 298 140$00 
35 3$00 93 40$00 165 3$00 324 3$00 
36 27$00 94 150$00 166 9$00 325 3$00 
37 15$00 95 75$00 167 35$00 326 3$00 
38 10$00 96 4$00 174 3$00 327 4$50 
39 9$00 97 5$00 175 4$00" 328 10$00 
41 10$00 98 9$00 176 3$00 329 20$00 
42 45$00 99 9$00 178 2$50 363 6$00 
43 18$00 100 3$00 179 4$00 364 6$00 
44 10$00 101 9$00 180 10$00 379 150$00 
45 105$00 102 15$00 181 17$00 380 42$00 

estado 
381 
382 
452 
462 
464 
476 
479 
486 
487 
488 
489 
490 
511 
512 
550 
551 
552 
556 
557 
558 
574 
5'91 
625 
642 
644 
701 
729 
733 
739 
763 
769 
772 
773 
790 
794 
796 
804 
{!12 
815 
816 
825 
827 

de conservac;ao. 
3$00 Correio Aereo 
3$00 50$00 

15$0() 10 100$00 
2$50 

45$00 PORTUGAL 
3$00 Blocos Novos 
3$00 1 150$00 
6$00 2 12$00 
6$00 3 12$00 

12$00 . 4 12$00 
9$00 5 20$00 
9$00 6 15$00 
4$00 7 17$50 
5$00 8 17$50 

9 15$00 
12$00 10 15$00 
18$00 11 20$00 
6$00 12 17$50 

15$00 13 10$00 
21$00 14 17$50 
25$00 

6$00 
7 $50 SeRIES CIMPLETIS 
3$00 
2$50 
2$00 
3$00 
2$00 

10$00 
3$00 
3$50 
2$50 
2$00 
2$00 
3$00 
2$00 
2$00 

17$50 
2$50 
2$50 
2$50 
2$00 
2$00 

PlivillvDI - KIVIS 

2-13 175$00 
14-15 15$00 
16-17 75$00 
24-25 9$00 
55-58A 45$00 
95-96 9$00 

Partude - UnilS 
1-6 350$00 
7-13 35$00 

14-20 12$00 
~8-43 12$00 

Eo£. POIIaIS-DSI
das 

1-17 47$00 

PreGos em Escudos Portugueses U. S. A. $1.00 - Escudos 28$60 
COND/COES DE VENDA: - As encomendas devem vIr acompanhadas das respectivas importAncias 

ou envio a cobranc;a para 0 Contlnente. Ilhas, Ultramar e Estrangelro. 
A mlnha casa possul um grande .Stock. de I'elos, e est!!. apta a satisfazclr todas as manco

lIstss de selos antigos e raros, novos ou usados, do ULTRAMAR PORTUGU~S, com grande des
conto 8/ catAlogo. 

Antonio Ferreira da Silva 
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS 

Pre,,11 do MunicIpio, 32-5.· (Elevador) -LISBOA-PORTUGAL-Telefones 346496 e 845759 
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o capitao SId6nio Pals delxou ver par
te da sua colec~ao de provas, que e, na 
realidade, urn conjunto rico, e ja dificil de 
ultrapassar. 

Por iltlimo, porque e da Casa, refed
mo-nos a valiosa partlcipa~ao do nosso 
Presldente, Dr. Vasconcelos Carvalho, de 
intelros e carimbos pre-filatelicos, que urn 
lamentavel acidente, surgido a hora tar
dia, que nao permitlu remediA-lo, impediu 
que fosse mais completa. 

Enquanto a exposi~ao prosseguia ani
rnadamente, e teve ate honras de ser tele
vlsionada, noutra das salas do Clube p ro-

Srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, Major Cardoso 
Salgado e Jose Hip6lito 

JAN TAR DE CONFRATERNI
ZAQA.O FILATELICA 

No Restaurante Vera Cruz, realizou
-se, ·nessa mesma noite, 0 habitual jantar 
de confraterniza~1!.o filatelica, que reuniu 
dezenas de fllatelistas e elevado nllrnero 
de senhoras. 

Foi este 0 segundo jantar organizado 
pelo Clube Filatelico de Portugal, que ul
trapassou em nilmero· e ern convfvio 0 an
,tecedente, e ao qual presidiu 0 sr. Prof. 
Doutor Carlos Trlncao. 

Por ser bastante curiosa, r eproduzI
mos a ementa deste jantar que constou de: 
Creme de camarao corn selos do· Ultramar 
portugues ... Tranches de linguado <Vera 
Cruz:., com selos de D. Maria ... Vinho 
Branco. Perna de vitela parisiense, mais 
ou menos acompanhada por selos de D. 
Pedro ... Vinho Tinto. Torta folhada corn 
chantilly e recheio de Guines pequenas ... 
Salada de .frutas da Madeira e dos A~o-

cedia-se a inscd~ao do sr. COronel Vito
rino Godinho no Rol dos Filatellstas Emi
nentes, justissima distin~ao concedlda a 
quem, com um trabalho probo em favor 
da sua colecgao, assim via reconhecido 
pilblicamente 0 seu valor. Cerirn6nia que 
nenI por ter sido pasSRd... qual:le Ei porta 
fechacia, e num caracter de intirnidade, 
deixou de ter urn amplo significado. 

o Clube Filatellco de Portugal sente
-se orgulhoso de mais uma das suas ini
ciativas. 

A. d'A. F. 

Srs. Augusto Molder, Prof. Doutor Corlos 
Trincao e Eduardo Cohen 

res... Cafe de... S. Thome. Brandy 5 es
trelas (invertidas) ou Licor. 

No final do jantar, foram proferidos 
breves discursos pelos srs. Prof. Doutor 
Carlos Trincao, Drs. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Jorge Vieira e Costa Moreira. 

A irnprensa estava representada por 
dlversos jorJ1alistas. 

D.F. 

NOVIDADES TEMATICAS 
Desportos, Flores, Animll:s. etc., 11 0 

mel ho t prec;o. 
Ped imos liS VOSso!l~ direcc; i5es, IIfim de 
Ihes sereni envilldos as nossos prec;arios 
Grande variedade de series des
portivas de todo 0 mUDdo (novas) 
Envie os seus ped id os ,!, 

Coimbra filatelica 
Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334 

COmBRA - PORTUGAL 



~o YDontinente 
p 11a8 ~ Lha8 Adjacenle8 

LISBOA 

Alem da Exposi!;iio nas salas do Clube 
Fllatellco· de Portugal, 0 nosso cons6cio 
sr. eng. Ant6nio dos Santos Furtado pro
moveu, no <Mercado Flla:tel1co) , Ulna ex
posi~Ao de posta is c: mliximoS) do <Dia 
do Selo~ , de varios paises, a qual foi mul
to vlsitada, e eonstituiu mais urn grande 
/!xlto para este nosso querido Amigo. 

ALHANDRA 

Numa das salas do Clube Desportivo 
da Fabrica Cimento Tejo, gentUmente ce
dida para esse fim, realizou-se uma pe
quena exposi!<lio filatelica, em que expu
seram os srs. Almeida Carvalho (Dele
gado da F.P.F.), Luis Palmela dos San
tos, Jose dos Santos Ralhu e Raul Helder 
Pereira Inacio. 

No acto inaugural, 0 sr. Almeida Car
valho fez uma palestra alusiva ao <Dia 
do Selo~ , sendo escutado com muito inte
resse. 

CALDAS DA RAINHA 
Real1zou-se tamMm nas Caldas da 

Ra'nha 0 III Dia do Selo, este an·) come
mora do em 1 de Dezembro, com urn pro-

grama que resultou dum estudo felto ao 
amblente filatelico. que actual mente a ci
dade de D. Leonor apresenta, e portanto 

com caracteristicas inteiramente de acor
do com os filatelistas caldenses. 

Desse programa fez parte, como nu
mero base, uma Exposi!;iio Filatel1ca-Re
lAmpago, realizada na sede do Orfeiio 
Cal dense, colectividade que a fllatel1a tern 
dedicado um completo apoio, sempre que 
para isso os filatellstas caldenses dela ne
cessltam. Esta Exposi!;lio esteve aberts 
ao publico de 30 de Novembro ate 2 de 
Dezembro, tendo. sido enonnemente con
corrida por parte da popula!;iio ca:ldense 
e outras vilas ou cidades dos arredores. 

A sala onde foi realizada a Exposi!;iio, 
encontrava-se com uma apresenta!;iio ex
celente, inteiramente fllatelica, a qUe niio 
faltava boa luz, uma das condi!;oes indis
pensaveis para Se poderem apreciar es
pecies filatelicas . 

No !.lcal funcionou urn servi!;o sonoro, 
irradlando boa ml1sica, como ja vai sendo 
ha.bito, em man1festa!;oes deste &,enero em 
Caldas da Ralnha, 0 que dava ao local 
urn amblente acolhedor. 

Foram expositores quinze filatelistas: 
Agostinho Gomes Prista, Ant6n10 Luis 
Grilo, Ant6n1o Piedade Sousa, Ant6nio 
Teixeira Guimariies, Cap. Dario de Car
valho Preto Ramos, Dr. D. Fernando Paes 
de Almeida e Silva, Fernando Rodrigues 
Molta, Francisco J. Paramos de Carva
lho, Jono Maria Ferreira, Dr. Joiio Vieira 
Pereira, Jose A . Pinto Nunes, Jose da 
Cruz Perdigiio, Luis Fernando Dias, Mi
guel Ramalho Pinto e Sergio W. de Sou
sa Simoes, que apresentaram uma varia
da selec!;iio de material, des de as cartas 
pre-fllateUcas, passando pelas colec~oes 
de selos tipo, estudos, provas, etc., ate as 
tematicas, marcofilla e maximafilia. 

Na noite de domingo, 1 de Dezembro, 
os filatelistas de Caldas da Rainha, reu
niram-se na Casa do Plio de L6, em Al
feizeriio, onde foi servido um alegre bebe
rete, que decorreu no melhor ambiente 
familiar. 

Durante 0 mesmo, usaram da palavra 
os srs . dr. Joao Vieira Pereira, Ant6nio 
Piedade Sousa e, por Ultimo, 0 delegado da 
Federa!;lio Po·rtuguesa de Filatel1a para 

'tBdmLLndo /{paricio 
o Sr. Edmundo Dlas, Chefe da Divislio 

de Procuradoria, na Ag@ncia Geral do 
Ultramar, fez 65 anos (0 qUe ninguem 
dim) em 27 de Outubro de 1957. Nonna'l
mente, este anivers8.rio natalicio e mo
tlvo de grandes alegrias, mas, para 0 
nosso Amigo Edmundo Bias, aquele es
pl@ndido domingo de Outono, que s6 pode 
haver em Portugal, devia ter sldo muito 
dif[cil: 0 prlmeiro da SUa reforma, pols 
a Lei manda qUe os funcionarios do Es
tado, no regime ultramarino, se aposen
tern aos 65 anos. Nlio quisemos perturba
-10 naquele dia, nas suas records!;oes ao 
seu Servi~o Publico, e, por delic~deza, nilo 
Ihe demos os nossos parabens. Faz@mo-lo 
agora, desejando-lhe urna longa vida, 
muitas felicidades, e tudo que bern me
rece. 

A larga folha de servi~ol! do Sr. Ed
mundo Dias come~ou em 19i4, na ilha de 
S. Tome, onde exerceu diversas fun~oes, 
entre as quais as de Curador dos Indige
nas. Foi-lhe depois confiado 0 posto de 
Chefe da DiviBiio de Procuradoria, na 
Agenc1a Geral das Col6nias (em organi
za~Ao naquela altura), fun~oes que de
sempenhou ate agora, substituindo fre
quentemente 0 Agente Geral. Na Exposi
~Ao Colonial de Antuerpia, colaborou na 
representa!;lio de Portugal, ao lado do en
tAo Agente Geral das Col6nias, sr. Ar
mando CortesA." e desempenhou esta mis
silo com tanto brilho qUe foi condecorado 
com 0 grau de Oficial da Ordem da Co
roa Belga. 

A Procuradoria da Agencia Geral· das 
Col6nias (hoje do Ultramar) tern a seu 
cargo a distrlbui~lio dos selos das nossss 
Provincial! Ultramarlnas, desde 1932, pels 
reforma daquela Ag@ncia Geral, felta pe-
10 grande Mlnil!tro das Col6nlas que f~ 1 
Armindo Monteiro. 0 nosso Amigo Ed· 
mundo Dias tomou conta daquele servi~o 
desde 0 prlmeiro dia, organizou e elaborou 
o seu· pr6prio sistema de contabllidade, 
que nlio fol ainda modificado, e transfor
mou tudo na organiza~iio exemplarmente 
eficiente que e a Sec~lio Filatelica, hoje 
na Rua de S. Pedro de AlcAntara. 

As suas grandes qualidades tinham-no 
predestinado para este servl~o. Entendeu 
sempre que ocupou 0 seu posto para ser
vir 0 publico. 0 movimento fllatellco tem_ 
-se desenvolvido extraordlnArlamente com 
as emissoes de selos de motivos interes-

Peto 
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santissimos do Ultramar, e, para satis
fazer com a possive! brevldade todos os 
pedidos de fllatel1stas, comerciantes e co
leccionadores, quantas vezes encontramos 
o Sr. Edmundo Dias separando selos na 
hora do almo!;o, e quantas vezes inter
l';)mpeu as suas ferias para atender pedi
dos ur.gentes! Teve sempre a preocupa
!;lio de consuj~ar alguns comerc1antes so
bre as suas provaveis necesldades das 
cmissoes em prepara!;ll.o, para poder as
sim fazer as suas pr6prias requlsl!;oes 
ao Fomento Ultramarlno, baseando-se so" 
bre elementos concretos. Esteve muitas 
vezes em sltua!;oes dificeis, com pequenos 
valores das bonitas series de motivos, 
quando as quantidades dlsponfveis nll.o 
correspondiam as requisitadas, mas usou 
sempre de grande justl~a no seu dever 
de d1str1:bulr 0 pouco que existia. E, en
tre tanto trabalho e preocupa!;oes, foi 
sempre multo correcto, muito amavel, e 
de vez em quando sabia dar uma nota 
pessoal e humoristica, contando urns das 
anedotas ~a sua vida, das quais sempre 
me lembrare1. .. 

Sabemos que na America existem cer
tos premios para relevantes servi!;os i1 
FilateUa, e titulos como c:o filatelista do 
ano~ , com que organiza!;oes homenageam 
grandes fUatellstas. Se houvesse alguma 
coisa semelhante em Portugal, 0 81'. Ed
mundo Bias devia ser 0 candidato para 
1957, - e seria pouco para agradecer 0 
ter sido 0 servidor publico inteUgente e 
trabalhador da Filatelia, durante 25 anos. 

(Do or9~o dd CdSd A. lI.~ o ld er) 

RENATO AGUILAR V. 
CII,II,. 46 IIInto Antonio - CHILE 

Deseja permutas de !!elos de Portu
gal e Ultrambr. po~ selos do Chile e paises 
Amertcanos. Base: Yvert ou Scott, Correa
pondGncla a~rea ou maritima, regtstada. 
56 Interes!!am selos novos. 



RESPOSTA A 
Soubemos que alguns s6cios tinham 

felto reparo a manelra como 0 Clube tem 
organizado as suas exposlgOes. Diz-se que, 
se 0 Clube s6 apresenta nas sUas salas 
pegas e colec!tOes de grandee nomes, tals 
como TrlncAo, Cohen, Godlnho, etc., etc., 
os coleccionadores mais atrazados nas 
suas colecgOes - preferimos esta manei
ra de dlzer, em lugar de falarmos em co
lec!toes mals modestas, porque entende
mos que os coleccionadores, como tal, slio 
todos iguais, s6 se. dlstinguindo pela sua 
cultura e pelo seu bom gosto, e as colec
gOes todas iguals em carlnho e devogAo 
pelos selos - se sentlam um pouco des
locados, e niio concorrlam nunca as expo
si!tOes do Clube. Recebemos 0 reparo, e 
aceitamo-Io sem azeduJIie. 

Ora 0 Clube e a casa de todos n6s. To
dos aqul temos iguals dlreitos, Todos aqui 
somos: 19ualmente bern recebldos. Els por
que Jembramos aos nossos cons6clos que 
as estantes do Clube estlio sempre a in
telra dlsposi!tAo dos s6cios que as quei
ram utlllzar para expor os seus selos. Por
que nAo havemos de constltulr, nas salas 
do Clube, uma exposl!tAo permanente em 
que, semanas uns, semanas outros, todos 

UM REPARO 
colaborem e mostrem 0 que coleccionam, 
e como coleccionam, os selos novos, como 
brllhantes <meninos da Luz em dla de 
parada», e os selos carImbados, As vezes 
com carlmbos bern sujos, como veteranos 
soldados que dAo mostras de bem terem 
cumprIdo 0 seu dever ... 

Pols, prezados cons6cios, as estantes 
do Clube aqul estAo a vossa dlsposl!tao-. E 
a Dlrec!tao, ao aguardar, com prazer, as 
InscrIgOes para expositores, s6 pede que, 
tal como ela aceitou 0 reparo, sem aze
dume, que a ordem pela qual figurem os 
exposito-res nlio seja rIgorosamente a da 
lnscri!tao, se houver de se fazer uma es
colha, para nAo colocar colec!;oes re
petldas e de valores multo dispares, ou 
para nAo introduzir temas diferentes, se 
elgumas exposi!tOes tematicas vieram a 
efectuar-se. 

A. A. F. 

NuCLEO FILA TELICO DE 
ANGRA DO HEROISMO 

ANORA DO HEROISMO ACORES 

.... .--..................................................................... _ ..................................... . 
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BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL II 

o Dia do Selo em Caldas da Rainha, Ser
gio W. de Sousa SimOes, que agradeceu 
a presenga de todos os coleccionadores, 
e 0 valoroso apoio- por eles manlfestado, 
sem 0 qual nao poderiam ter decorrldo de 
maneira tao brIlhante as comemora!tOes 
deste Dia do Selo. 

s. S. S. 

CASTELO BRANCO 

Nesta cidade, s6 fol possivel a ssinalar 
o <Dia do Selo:» com pequenas exposigoes 
em montras de varIos estabelecimentos. 
Mals nao pOde a boa vontade do Delegado 
da F. P . F., 0 dlstinto coleccionador Dr. 
HenrIque Mendes Carvalh9.o. 

MARINHA GRANDE 

o Delegado cia F . P . F ., nosso Con
s6cio sr. Ant6nlo Baptista, promov.eu 
duas interessantes manlfes~agOes: No dia 
I, as 17 horas, na sala do Gremio do Co
mercio do Concelho da Marinha Grande, 
uma sesslio· comemora tiva do <Dla do Se-
10), que foi presidlda pelo sr. Presidente 
do referido Grenuo, e em que foram ora
dores· alguns filateUstas locals. Segulda
mente, foi inaugurada uma pequena_ ex
posiglio fllatelica . 

No dia 2, as 21 horas, houve uma ses
slio de trocas. 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 

.N a Sala da Biblioteca Ferreira de Cas
tro, esteve patente, durante 0 <Dla do 
Selo:» , uma exposigao de selos realizada 
de colaboraglio com 0 Clube Filatellco de 
Oliveira de Azemels (em organlzaglio). 

Foram exposltores os fUatellstas lo
cals Joaquim da SUva Ledo, Ant6nlo Pi
menta Matias, Manuel Matos Barbosa, 
Jorge Ferreira da Silva, Joaquim Ingle
zias Gongalves, Abilio de Sousa, Joiio Ra
malho, etc. 

o Delegado da F .P.F. foi 0 Sr. Joa
quim da Silva Ledo. 

PORTO 

o Clube Internacional de Filatelia 
contribulu para 0 brilho do <Dia do Selo:», 
expondo, na sua sede, as tres particlpa-

gOes de fllatellstas do Porto, que estive
ram expostas na TabU (Israel), e que fo
ram premiadas respectivamente : 

Grande Premio Especial Tabil e meda· 
Ihp. de Duro : Selos de Portugal e Ultramar, 
do Sr. Ant6nio Joaquim Correa Junior 
(ver referencias as pegas desta colecgao, 
noutro local do nosso Boletim) . 

Medalha de prata : 
Selos de Israel, do Sr. Arnaldo Fer

reira Gongalves. 
Medalha de cobre : 
Selos do correio aereo, do Sr. Divald:J 

do Amaral Correia. 

SEIXAL 

Gragas ao entuslasmo do Sr. Jose Joa
qulm Cab rita, e para nlio passar desper
cebido 0 <Dla do Selo>, realizou-se uma 
sessiio de trocas no Clube Recreativo Sei
xalense, que cedeu gen'tilmente uma sala. 

TOMAR 

o Sr. Dr. Lu[s Goms da Sllva, embora 
conv8ilescente, nB.o quis deixar de fazer 
algo pelo <Dla do Selo:». Deve-se ao seu 
interesse uma pequena mas interessante 
exposigAa. filatellca regional, nos salOes 
do Grenuo do Comercio. 

Foram edltados sobrescritos, tendo co
mo motivo a janela manuellna do Con
vento: de Tomar, e 0 jornal <0 Templa
rio:» associou-se as comemoragOes, com 
varias referencias. 

Antes da inauguragiio, teve lugar uma 
sess1i.o solene, a que presidiu 0 Sr. Carlos 
Alberto da Silveira, a data desempenhan
do as fungOes de Presidente da Camara. 

VILA NOVA DE OUREM 

o Sr. Dr. Albano Rodrigues, delegado 
da F .P.F., foi incansavel na propaganda 
do <Dia do Selo:» , lutando com inlimeras 
dificuldades. 

Dada a sua boa vontade, fol poss[vel 
expOr numa sala do- Clube Atletico Ou
riense, em 150 quadros, algumas series de 
Portugal e Ultramar. 

Cerca de um milhar de pessoas visitou 
a ExposigAo, que se manteve aberta ate 
ao dla 4. 

o Sr. Dr. Albano Rodrigues editou, de 
sua conta, um interessante e alusivo 80-
brescrito . 
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VILA REAL DE SANTO 
ANToNIO 

Integl'ada nas comemora!;oes do <Dia 
do Selo:., foi inaugurada pelo Sr. Presi
dente da CAmara Municipal a Exposl!;lio 
de Blbllografla e de 'Filatelia Escutlsta, 
organizada pelo Grupo n." 60 - Marqu~s 
de Pombal, dos Escuteiros de Portugal. 

o juri do certame, constltuido pelos srs. 
Dr. Reinaldo Prazeres, JUlio Mendes e 
Emilio Diogo Costa, atribuiu 0 1." premio 
(medalha de vermeil e artlgos filatelicos) 
ao Sr. Jose Manuel Pereira; 0 2.· premio 
(medalha de prata) ao sr. Jose Manuel 
Miranda de Melo; 3.n premio (medalha de 
prata) ao Sr. Joaquim Soares·; e 0 4." 
premio (men!;!io honrosa) ao Sr. Jose 
Eduardo Pena Ribeiro. 

ViECAS 
.1'/0(1 ze f'fI bro, 45- JP 

~ LIS BOA 

Todos os expositores foram ainda COD
templados com premios do C. F. P .. 

ANGRA DO HEROISMO 

Embora tivessem surgido dificuldades, 
principalmente pela gripe epidemica que 
assolou a Ilha Terceira, conseguiu-se que 
no dia 1 de Dezembro, para comemorar 0 
<Dia do Selo:. , se realizasse, no salao no
bre do Gremio do Comerclo, gentUmente 
cedido para tal fim, uma pequena expo
si!;ao, a qual se manteve aberta durante 
os dias 2 e 3, tendo sido visitada POI' pes
soas de todas as categorias sociais, e 
apreciado" especialmente, 0 sobrescrito 
comemoratlvo da Visita Presidenclal, con
tendo 0 aut6grafo de Sua Ex." 0 Presiden
te da Republica. 

A exposl!;1io foi da iniclatlva do Nu
cleo Filatelico de Angra do Heroismo, 
que conseguiu as participa!;oes de alguns 
dos seus Cons6clos, senhores Carlos Ta
deu de Sousa Rocha, Capitao Helder Jose 
Fran!;ois Sarmento e Jose Gabriel Betten
court Porto. 

o facto mals interessante foi a expo
si!;8.o ter side visitada por uma turma de 
alunos ' da Escola Industrial e Camercial 
de Angra do HerolsmG, acompanhados do 
Prof. Dr. Jose Coelho da Rocha, e 0 as
sunto serviu de tema de li!<!l.o. 

o jornal <Uniao:., associando-se as co
memora!;oes, publicou varios arUgos so
bre filatelia, e pelo Posto Emlssor Regio
nal, <Radio Clube de Angra:., foram dadas 
varias noticias. 

xxx 

..... -.-.. ~--.. ---... --.. --.---.--.. ---.-.----.------------.-------~-.. --.----.. ---.. --.-.---.--.. -
Se Ihe interessa 0 desenvolvimellto 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F AQA INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

FILATELICO DE PORTUGAL 

2 CRoNICAS DO 

1'iario 
Sobrescritos de 1.0 Dia 

e Comemorativos 
Acentua-se cada vez mais, em todo 0 

Mundo, 0 interesse pelo coleccionamento 
dos sobrescritos de 1.° Dla e Comemora
Uvos, cada dia a serem editados em maier 
numero, e, principalmente, cada dia a 
venderem-se melhor. 

Para quem 0 ignore, expllearemos que 
sobrescritos de 1.· Dia sAo os que tEim 
earimbos de 1.· Dla de emlssoes de selos; 
e ComemoraUvos, os que apresentam ca
rimbos comemorativos de certos aeonte
cimentos importantes, como exposi!;oes 
de selos, congressos internaclonals, etc., 
etc. 

Uns e outros sao edltados especialmen
te para cada um desses carlmbos, apre
sentando, do lado esquerdo, gravuras e le
gendas alusivas e explleativas dos earim
bos respectivos. 

Indo ao encontro do manifesto interes
Se que tais pe!:8s estao despertando em 
todos os paises, 0 Clube Filatelico de Por
tugal tert-Ihes dispensado especial aten
lO!l.o, quer editando sobrescritos t!l.o per
feltos quanta possivel, tendo em aten!;Ao 
as possibilidades do mercado portugu/!s, 
quer intensificando a sua propaganda, em 
ordem a aumentar 0 numero dos seus co
leecionadores. 

Dos sobrescrltos editados pelo Clube FL 
latelico de Portugal, slio especialmente 
felizes os quatro ultimos, referentes a 
Virgem de Fatima, ao Dia do Selo, a Pa
droeira de Portugal e a Cesario Verde. 
Recomendando-os a todos os colecciona
dores portugueses, e tanto para as sUas 
respectivas colec!;oes, como para as suas 
trocas com os coleecionadores estrangei
ros, estamoS' seguros, n6s, que recebemos 
sobrescrltos de todo 0 Mundo, a comelOar 
pelos ·belissimos e perfeitissimos, da Ame_ 
rica do Norte e da Cheeoslovaquia-que 
os editados pelo Clube Fllatelico de Por
tugal ja come!;am a honrar 0 nome do 
nosse Pals. - V. C. 

A Agencia Geral do Ultramar 
A Agl!ncia Geral do Ultramar tern uma 

Sec!;!l.o qUe funciona como estabelecimen
to comercial para venda, no continente, 
de todos os selos do Ultramar Portugu/!II. 

E a primeira anomalia, e escandalosa, 
desta sec¢o fllatelica da Ag/!ncia Ceral 
do Ultramar, e que vende a SUa mereado
ria - os selos - pelo valor dessa mer
cadoria, com mais uma taxa, de cinco OU 
dez pOl' cento, conforme Os compradores, 
taxa que ~ arrecadada pelo encarregado 
dessa seelOAo flIatelica da Ag/!ncia Geral 
do Ultn..mar ... 

JII como se 0 sr. Ministro da Economia 
decretasse qUe as batatas seriam vendl
das pelo seu pr~o,-mais uma taxa de 
cinco ou dez pOl' cento, a favor dos fun
cionarios do Estado, pagos pelo Estado, 
encarregados da venda dessas batatas .. . 

Mas ha uma outra anomalia, que fre
quentemente se verlfica, e contra a qual 
acabamos de receber novas e veementes 
reclama!;os, de comerclantes e de fllate
listas amado res : e qUe essa sec!;!l.o fns:
tellca da Ag/!ncia Geral do Ultramar fe
cha de vez em quando, para balan!<os de 
fim de ano,- e sem ser de fim de ano ... 
Actuaimente, encontra-se fechada ha col
sa de um ml!s, e nAo se sabe quando rea
brira, - somente porque foi aposentado 
e val ser nomeado um novo encarregado 
de tal seclO!l.o ... 

o caso e escandaloso, e altamente pre
judicial para os servilOos e para os uten
tes, podendo aflrmar-se ser (mico, tanto 
entre os varios servi!<Os publlcos portu
gueses, como entre todos os estabeiecl
mentos comerclals do nosso pais. Efect!
vamente, e 6bvio que organismos como a 
C.U.F., a Sacor, os Armazens do Chiado, 
etc., fazem anualmente os seus balanlOos 
sern fecharem urn dia nem uma hora, e 
sem que os seus compradores se aperce
bam desses balan!;os. 

POl' outro lado, 0 encerramento da sec-

(Continua na po gina 25) 
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Remitlmos gratis nuestras ofertas 
de sellas y series de todo el 

mundo. 

Nuastras ofert"s contienen: 

8e1108 clasicos fotograficados, 
8erles modemas, novedades, 
artfcuIos fllat611cos, etc. 

SOLICITENLA A: 

CASA FILATELICA 
EUGENIO LLACH 

Fundada en 19115 

Plaza CataIofia, 21 

BARCELONA 

Jose Rodrigues 

UM ALFAIATE DE CATE
GORIA, A PREQOS 

CORRENTES 

K. Alexandre Heroulano, IT-2.·-E. 

(Elevador) Telef. 44214, LI8BOA 

Emissio Cesario Verde 

Jose Joaquim de Cesario Verde nas
ceu em Llsboa, em 181515, e faleceu na 
mesma cidade, em 1886. Fez a sua edu
ca~40 no Curso Superior de Letras, onde 
conheceu SUva Pinto, col ector das suas 
. poesias, reunidas numa obra que Se cha
ma <0 livro de Cesario Verde:. . 

Cesario Verde representa a primeira 
adapta~40 portuguesa do realismo iI. poe
sia, mas compreendendo 0 realismo como 
prefer~ncia por temas ate ent40 renega
dos, por Se considerarem banals e de 
maU gosto. 

Esse realismo s6 come~ou a ser com
preen dido e considerado no nosso seculo. 
Partlndo do enfado da vida da cldade, e 
dos batldoB temas literarios, dele trans
borda uma delicadisslma fluidez poetica. 

o desenho dos selos agora emiti
dos e do Arquitecto JUlio GU, vendo
-se nele 0 retrato do Poeta, sob 0 qual 
se l~, nurna linha vertical ascendente, a 
legenda <Cesario Verde, 181515-1886:. . 

Ao fundo do desenho, a toda a largu
ra, a palavra <Portugal>. Todas as le
tras e algarlsmos s40 brancos, sobre urn 
fundo plano, de cor. 

A em is sao fez-se em dois valores, e 
foi impressa em foto-lito <Offseb plano, 
a tra~o, nas ofleinas da Casa da Moeda. 

Os selos t~m as dimeIisOes de 27,15x315 
mm, dent. 13'i1, e as suas taxas, cores e 
tlragens sao as seguintes: 

taxa de 1,00 - fundo amarelo esver
deado quente, c8Jbe~a em 2 tons de sepia. 
Tiragem 10.000.000. 

Taxa de 3,30 - fundo clnzento eaver
deado, ca~a castanho e verde claro 
quente, tiragem 2.1500.000. 

() "?lJia · do deLe" 

no 91ltrarnar 

BEIRA 

o Delegado da F.P.F., Sr. Leotte Ra
mos, promoveu uma expoBi~ao de selos e 
material fllatelico na casa Salema &: Car
valho, Ld.", e proferiu uma palestra na 
cmissora local, aluslva ao <Dia do Selo:. . 

OIA DO SELO 

!l
C.-T.T. 

o 0 

0: "" ~. ... 
~ Dii' 10 ~ I UI 

Por outro lado, a Sec~40 FlIatelica do 
Grupo Dramatico Eduardo Brasao, tam
bem promoveu uma pequena exposi~40 fi
latellca e uma sess40 de trocas. 

.... . .... 

M09A1'181QUE 
LOUREN~O MARQUES 

DUNDO 

Se as circunstAncias permitissem, t eria 
tide lugar a eX Exposi~il.o Fllatelica da 
Casa do· Pessoal da Diamang>. Seria tam
bern editado urn nUrnero especial da <Fo
Ihl;\. de Informa~Oes da Casa do Pessoal 
da Diamang:. - dedicada iI. Filatelia. 

Ate iI. data, porem, nlio foram recebi
das noticia!> sobre a exposi~il.o, que estava 
confiada ao Sr. Dr. Julio Pereira Gas
par, Delegado- da F.P.F. 

LOBITO 

Onde 0 Dia do Selo teve malor projec
~il.o, depols de Llebo&, foi sem duvlda no 
Lobito, onde 0 delegado da F.P.F., Sr. 
Mimoso Moreira, promoveu a 1.' Exposi
~iio Fllatelica do Loblto, organizada pelo 
Departamento de Propaganda, Turismo e 
de Divulga~ao Cultural do Municipio do 
Lobito, com a colabora~iio do jornal cO 
Loblto:., na sede da Assocla~iio Comer
cial, Industrial e Agricola do Lobito-Ca
tumbela. 

Foram expositores D. Helena Maria F. 

MllrC/I do dill d05 C.T.T.U., U511dll nll5 B Pro
v/ncill5 Ultrllmuinll5. 0 da5enho e identico 
pllrll todlls, mud/lndo IIpanlls II legendll do loclI l. 

Nunes (Benguela), D. Maria Augusta 
Salago (Lobito), D. Maria Corte-Real 
(Lobito), Abel Jesus Lopes, Fernando 
Marques Magalhaes e Inacio R. Bonifa
cio, todos de Catumbela; Carlos Alberto 
S. Rodrigues, Eugenio do Couto Pinto, 
Frederico Santos, Henrique da SlIva Ta
vares eManuel S . Neves, todos de Ben
guela. Do Lobi,to: AmAndio Couceiro, Ani. 
bal de Oliveira, Ant6nio Dionisio, Ant6nio 
Manuel Macedo, Barreiro Marques, C. MI
moso Moreira, Carlos de Almeida, Fran
cisco Figueiredo, GuUherme Loureiro, H. 
Gomes de Sousa, J040 Mega, Eng. Joa
quim Santos Dias, Jose Gastiio Bandeira, 
Jose S. Couceiro, Jose Matos, Jose Sel
xas, Manuel SlIva Gon~alves Pereira da 
SUva e Vasco Figueiredo, Rui Morals e 
Castro e Tomas Saralva Valle. 

A Direc~iio dos Servi~os de Valores 
Postais do Ministerio do Ultramal' expos 
divers os selos emitldos para 0 Ultramar, 
e urna demonstra~lio fotogrlifica da evo
lu~lio de urn selo, entre o· projecto e a 
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sua execu!tao definitiva, respeitante a al
guns selos emitidos para Angola. 

A Comissao Organizadora publicou lu
xuosos catlllogos, e editou vistosos sobres
critos comemorativos da Exposi!tao. 

o Sr. Dr. Marx Breifenfelt, no dia da 
lnauguragao, fez uma interessante con
fer~ncia, que foi presidida pelo Sr. Gover
nador do Distrito, Insp. Lima e Lemos. 

LUANDA 

Na falta de outros elementos, com a de
vida venia extraimos do «Jornal Filate
I.eo:. 0 que se passou em Luanda: 

«No almogo de confraternizagao que 
no «Dia do Selo:. reuniu, no dia 1 de De
zembro findo, os principals fllatelistas da 
capital angolana, 0 sr. Lima Ferreira, fi
latelista de ·M. mais de 30 anos, la
mentou que os coleccionadores de Luanda 
nao tivessem 0 seu Clube, organizagao 
tendente a conservar ·bem unidos os flla
te1lstas, nao s6 de Luanda, como de toda 
a PrOvincia, e que tomasse a seu cargo a 
realizagao duma importante mostra fila
telica, que seria a 2." Exposigao Flla:teIica, 
de Angola:. . 

Podemos informar qUe se encontra em 
organizagao 0 Clube Fllatelico de Ango
la, ao qual 0 C.F.P. ja deu a sua adesao. 

LOURENgO MARQUES 

o Clube FllateIico de MO!tambique le
vou a efeito uma exposigao fllatelica nos 
dlas 30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro, 
nos salOes da Associagao dos Velhos Co
lonos. 

A importante Casa Filatellca A. Dias 
editou sobrescritos comemorativos. 

MACAU 

Pelo sr. Eduardo Augusto Gracias, de
legado de F.P.F., foi feita a propaganda 
do «Dia do Selo>, tanto nos jornais de 
Macau, como nos da vizlnha col6nia de 
Hong-Kong. 

PORTO AMELIA 

Entre 30 de Novembro e 1 de Dezem
bro, fol realizada uma exposigao-relA.m
pago nas montras da firma Vieira Baptis
ta & C." Sucrs. 

Eata exposigao ficou a <Iever-se ao De
legado da F .P.F. em Porto Amelia, Sr. 

FranCisco da CA.mara Cylindo, e foi a 
primeira mantfesta!tao fllatel1ca levada a 

efeito na sede do Distrito de Cabo Del
gado. 

Foram expostos selos de Portugal, Ul
tramar e Estrangeiro, bern como sobres
Cl·itOS de I.· dia e exemplares das publ1-
cagOes fllatelicas que S'e publlcam no nos· 
so Pais. 

SA DA BANDEIRA 

o sr. Baltazar Dia.s Pereira promoveu, 
como Delegado da F.P.F., a reallzagao de 
uma pequena exposigao fllatel1ca de selos 
de Portugal e Ultramar, e tematicos. 

No seu programa estava incluida uma 
palestra sobre 0 «Dia do Selo>, e a neces
'saria propaganda, atraves do Radio Clu
be de Sa da Bandeira. 

S. TOME 

Para assinaiar 0 «Dia do Selo>, 0 nos
so prezado cons6clo sr. Jose da Purifiea
!tao Baptista Bispo edltou s::lbrescritos co_ 
memorativos. 

NOVO REDONDO 

o sr. Licinlo C. Granada promoveu 
urna pequena exposi!tB.o filatelica. 

UCASSAIM 
(ESTADO DA INDIA) 

Estava tudo planeado para que 0 «Dia 
do Selo> resultasse brllhante nesta loca
lidade. Ate a hora de fecharmos 0 nosso 
Boletim, nao recebemos, porem, qualsquer 
noticlas. 

D. F. 

I 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
o ARTIGO DO «DIARIO 

DE NOTICIAS. 

Este c:Boletim do Clube Fllatelico de 
Portugab nao pode ficar indiferente ao 
~xito estrondoso do artigo que, da auto
ria do seu Director, sr. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, ha meses foi publlcado 
no «Diarlo de Noticias:., e ao grande ves
pertino mereceu as honras da prlmeira 
pagina. 

Alem das dez revistas e jornals que 
ja no nllmero anterior indic8.moS como 
tendo-o transcrito na integra, podernol! 
acrescentar que tao notavel artibO foi 
igualmente transcrito nos jornals «Ecos 
de Estremoz>, «0 Educadon, de Lisboa, 
«Prala do Sob, da Costa da Caparica, 
«Diario dos Agores>, «Noticias do Comer
cio>, de Lisboa, «Diano de Mogambique>, 
da cidade da Beira, etc., etc. 0 que, alem 
do mais, constitui uma formidavel propa
ganda da Filatelia. 

DR. OLIVEIRA MARQUES 

A seu pedido, e por motivo dos seus 
intensos trabalhos profissionais, deixou 0 
cargOo de Chefe de Redacgao deste Bole
tim 0 nos80 cons6cio e Amigo sr. Dr. Oli
veira Marques, dlstinto escritor fllateIlco 
e marc6filo, que todavia continuara a 
honrar-nos com a sua valiosa colaboragao. 

. DR. ANT6NIO DE ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

Ja por varias vezes temos referido c 
lamentado a f8lta de elementos que reno
vern e eompletem 0 corpo de dirigentes 
deste «Clube Filatelico de Portugab . Mo
tivo porque com duplo prazer, e inteira 
sineeridade, aqui apontamos 0 nome do 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, que 
este ana entrou para a Direc!tiio do· nosso 
Clube. 

Medico distintissimo, especiallzado em 
doengas pulmonares, e fllatelista entu
siastico e muito sabedor, 0 Dr. Ant6nio 
de Mmeida Figueiredo de ha alguns m e
ses a esta parte que colabora val1o-samen
te nas paginas deste Boletim, assumindo, 

a partir de hoje, 0 cargo de Chefe da 
sua 'Redacgao, motivo pelo qual 0 cumprl
mentamos multo efusivamente. 

DR. JORGE VIEIRA 

Identico motlvo nos leva a apontar 
aqul 0 nome do Dr. Jorge Vieira, 
funcionario superior do Banco. de Portu
gal, e filatelista dos melhores, frequen
tador assiduo das nossas reuniOes. e. tam . 
bern de alguns meses a esta parte, cola
borador deste Boletim, que, como 0 nOS80 
Clube, multo espera do seu saber, do seu 
entusiasmo e da sua dedicagao. (0 que 
n6s nao fariamos, com uma dl1zla de s6-
cios como 0 Dr. Jorge Vieira! ... ) 

CLUBE FILATELICO DE 
LUANDA 

Em Luanda, esta em organizagao 0 

«Clube FilateIico de Luanda>, cuja co
missao organlzadora e conatituIda pelos 
distintos fUatelistas srs. Dr. Jose Maria, 
Fernando Jorge Vaz de Abreu, Jodo Ro
que, Coelho da Cunha e Lima Ferreira, 
e 0 qual pretende realizar, muito breve
mente, a IT ExpoBl!tAo Filatellca de An
gola. 

Tanto ao «Clube FilateIico de Luanda> 
como a IT ExposigAo FUateIica de An
gola, 0 <Clube Filatelico de Portugab 
oferece a maior, mals entusiastlca cola
boragao, designadamente nas p8.ginas des_ 
te Boletim, que ficam inteiramente ao dis
por daquela comissAo organizadora. 

DR. EUGENIO VON BOECK 

Foi nomeado Chefe da Secglio de In
formagao e Imprensa da Presid~ncia da 
RepllbUea da Bolivia, 0 distinto diploma
ta e entusiastic() filatelista sr. Dr. Euge
nio von Boeck, nosso querido Amigo, a 
quem felicitamos multo vivamente. 

JORNAL FILATJilLICO 
Av. Antonio Augusto de Agular, lS-l.o-D. 

LISBOA 
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sent a multos palacios, fortes, vladutos c 
outros vestfgioB do sell passado. No prl
meiro dia, visitamoB a ( Cozlnha Velha:t , 
em Queluz, no Palacio Nacional, onde re
centemente esteve hOBpedada a Ralnha 
Isabel II. Acompanhou-nos Ellis Goodwin 
qUe nos levou no domingo seguinte (20 de 
Outubro) a 'Obidos, a Pousada do Castelo, 
onde se servem refei~Oes tlpicamente por
tuguesas. No sabado, Unhamos estado 
com Alberto Pereira, no Palacio de Se
teals, em Sintra, urn antigo palacio agora 
adaptado a hotel, e onde grandes Instala
~Oes reais podem ser habitadas, com to
das as refei~Oes a pre~os razoaveis. Quem 
quiser, na realidade, viver como um Rei, 
tem aqui uma oportunidade. Perto encon
tra-Be 0 Castelo da Pena, colocado no que 
nOB parece um plco inacessivel, mas onde 
chegamos gra~as a. pericll!. com que 0 sr. 
Pereira gulou ate ao clmo. 

Com 0 Prof. Doutor Trincao, percorre
mos os quartelrOes comerciais de Lisboa, 
e almo~amos no restaurante do Hotel Em
baixador, onde se abrange 0 vasto pano
rama de toda a ctdade, e visitamoB 0 an
tigo Castelo que a domina. A visita ao 
antigo Mostelro dOB Jer6nlmos, uma obra
-prima da arquitectura portuguesa, com 
urn acreseento feito peloB espanh6is, du, 
rante. os 60 anos de sua domina~ao, deu 
ensejo a qlle 0 Prof. Trincao nos mos-

trasse pomlenores interessantes, relaeio
nan do-os com os assuntos religiosos e as 
causas hist6ricas. 0 Claustro do Mosteiro 
e 0 mais eneantador que temos visto, e 0 
Prof. Doutor Trincao assegurou-nos que 
nao ha mais belo em todo 0 mundo. Pr6-
xlma, encontra-Be a Torre de Belem, for
taleza do sec. XVI, hOje situada no meio 
do rio·. Num outro dia, visitamos 0 Mu
seu e Escola de ArteB Decoratlvas, situa
do num anUgo palacio, dadiva do opu
lento banqueiro Espirito Santo, que, ten
do-o cria'do e organizado completamente, 
o doou A cidade. Faleceu ha poucos anOs, 
apenas com a idade de 50 anos. 

Para culminar a nossa visita aos mu
seus, fomos ao Museu Nacional dos Ca
ches, cuja visita ofereee um raro inte
resse. Muitos museus expOem urn ou dois 
coches, mas aqui encontra-se a mals im-

-portante colec~ao de coches que exlste no 
mundo. 0 mais moderno foi usado reeen
temente, pela Rainha Isabel II, na sua vi
sita. AImo~amos nesse dia com 0 Prof. 
Doutor Carlos Trinca.o, no c:Negresco:t, urn 
dos melhores restaurantes de Lisboa. 

No ultlmo dia da estadia no EstoriI, 
gastamos grande parte do tempo a es
crever este artigo, mas fizemos urn largo 
intervalo para ir almo~ar de novo com 
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ecScreoe na cSLla reoicsla .sobre 

a {ilatella porlLlgLLe8a 
Com a devida venta, transcrevemos do 

ntimero de 9 de Novembro passado, da 
revista c:Stamps>, 0 conhecido semanario 
nova-iorquino, urn artigo particularmente 
interessante para Portugal, subscrito pelo 
prestigioBo nome do seu Director, H . L. 
Llndquist: 

LISBOA, PORTUGAL, "OLTIMA PARA
GEM ANTES DO REGRESSO A 

NOVA IORQUE 

c:Lisboa e Portugal sempre tlnham 
constrtuido para n6s urn forte atractivo, 
e com muita antecipa~ii.o contava visita
-los, ainda que a visita s6 tenha sido ao 
cabo de uma estenuante viagem. 

A nossa expectativa foi francamente 
excedida. Sem dtivida, 0 caloroso acolhi
mento que tlvemos no aeroporto, e a cor
dial hospitaUdade recebida durante toda 
a nossa estadia, favoreceram iSso, mas 0 
encanto do pais, a limpidez da atmosfera, 
o asseio das ruas e das casas, contribui
ram para nos dar agradaveis impressoes, 
qu" aumentaram dia a dia. 

Quando saiamos do aviao para a al
fa.ndega, ouvlmos gritar c:Harry> , ao que 
nao ligamos importancia, pOI' nlio contar
mos com qUe alguem nos esperasse. 

No entanto, voltando-nos, encontra
mos a Senhora de Goodwin, com 0 seu 
carro, que, com 0 seu motorista, colocou 
todo 0 tempo a nossa disposi!;Ro. 

Dirigimo-nos ao hotel, c:EstoriI Pala
cio:" onde a amabilldade da Senhora de 
Goodwin fizera com que nos tivessem flo·
rido 0 nOESO quarto. Seguidamente, fo
mos jantar a sua casa, onde encontramos 
o velho amigo Ellis Munson Goodwin, ac
tualmente colocado em Portugal, como 
Primeiro Secretario da Embatxada Ame
ricana, e que multo fez para que toda a 
nossa visita a Portugal tlvesse sido tao 
agradavel como cheia de interesse. 

Tivemos tambem 0 prazer de encon
trar, no aeroporto, Alberto Armando Pe-

H. L. Lindquist 

reira, com sua mulher, Gisella, e 0 Dr. A. 
J . de Vasconcelos Carvalho, Presidente do 
Clube FlIateIico de Portugal, e Director do 
seu boleUm mensal. Durante a semana 
que se seguiu, tivemos oportunidade de 
conhecer outros dirigentes do· Clube. 

Alberto Armando Pereira foi 0 repre-
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sentante ern Portugal da FIPEX, e se 
bern que tivessemos trocado larga corres
pondAncia, fol esta a primeira oportuni
dade qUe tivemos de Ihe agradecer pes
soalmente a sua esplEindida colaboragdo, 
e a eficiente publ1cidade que assegurou a 
Exposigdo, atraves do seu <Jomal Fllate
lico> , tdo born como qualquer dos perl6-
dicos portugueses. 

Outro velho amigo que tornou 0 nosso 
passeio interessante foi 0 prof. Dr. Car
los Pinto Trincdo, que tendo ja fetto par
te de varios Juris Filatel1cos Internac1o
nais, acabava de regressar da TABIL, ern 
Tel Aviv, tendo vtndo por Vlena, Zurich 
e Geneve. 0 Prof. Dr. Carlos Trincdo re
latou os encantos de Tel-Aviv, qUe muito 
Ihe agradou conhecer, espec1almente por
que Ihe permitiu ver muitas experiancias 
novas, ~ Ihe deu oportunidade de conhe
cer 0 seu povo, e estudar a sua lingua, na 
qual esta especlalmente interessado. 

Os que leram 0 nosso relato da TABIL, 
podern recordar que 0 Prof. Dr. Trincao 
fez 0 seu discurso ern hebralco, 0 qual foi 
recebido com entuslasmo. Ele intensifica 
o seu estudo desta lIngua, OUVe com re
gularidade as emissoes radiof6nicas de 
Tel-Aviv, projeota. adquirir uma maquina 
de escrever com teclado hebraico, e es
pera que 0 seu aperfeigoamento na leitu
ra Ihe permita ler os jomais de mediclna. 
o Prof. Dr. Trincdo, alem de Professor 
do Instituto de Medicina Tropical, de Lis
·boa, e uma autoridade em hematologia, 
e trabalha num laborat6rio particular de 
anAllses de sangue. E ainda arranja tem
po para a SUa colecgiio de selos, e para 
as suas visitas as exposl!joes internacio
nais. 

Portugal tern urn pequeno mas activo 
grupo de cerca de quinhentos RotArios 
em oltenta clubes, espalhados pelo pais, 
e tivemos 0 privilegio de asslstlr a uma 
reuniao na <Casa do Alentejo>, ern Lla
boa, mas, como havia larga representa
!lao de americanos, e doutros membros de 
lingua inglesa, pudemos segul-la multo 
bern. 0 (dUmo Presidente do Rotary ti
nha felto recentemente uma vlalta a Por
tugal, e foi transmitlda uma grava!jao da 
sua palestra (em inglas); foi enviada aos 
Rotary Clubes de todo 0 mundo. 

Por interessante coinc1dencla, Jose Ca_ 
bral, director regional da T.W.A. na Eu
ropa, que se sen·tava ao nosso lado ern 
talalmogo, estarA ern Montreal quando 
esse discurso ali for reproduzldo, e quan
do ali tivermos tambem de falar. 

As estreitas rela!joes existentes entre 
as ideias e ideals do Rotary Internacional 
e da Filatella Internacional, especialmen
te reflectidas no Programa People-Peo
ple, foram bern exemplificadas nos t6pi
cos dados pelo orador, 0 Govemador Au
gusto Salazar Leite, que falou na criagao 
de amizades em todo 0 mundo. Citou Au
gusto Serras, antigo presldente do Clube 
local, e vice-presidente da E.N.A.E.M.A.C., 
e Martins Galvao, grande coleccionador 
de selos. 

A reuniao especial com alguns dos co
lecclonadores llsboetas, que referimos an
teriormente, teve lugar num restaurante 
chelo de cor local - <A Severa>, onde 0 
famoso Fado e cantado. Tern 0 sabol' de 
uma experiencia, e constitul urn tlpo de 
cangiio que jamals ouvlramos, mas, ape
sar dlsso, multos dos que se .encontravam 
perto· se assoclaram ao canto, quando 
<Abril em Portugal> foi cantado. 0 local 
e pequeno, e estava completamente chelo, 
nao s6 de marinhelros ingleses, alguns 
americanos e turistas de outras naciona
lldades, mas tambem de muitos portu
gueses. 

o Dr. A .• T. de Vasconcelos Carvalho, 
urn Advogado qUe e (anteriormente 0 re
ferimos) 0 Presldente do Clube Fllatel1co 
de Portugal, tinha organizado esile jantar, 
e fez com que cada urn dos h6spedes ti
vesse urn Fado cantado em sua honra. 
Entre os presentes, contavam-se 0 Prof. 
Doutor Carlos Trinclio, 0 sr. e a Senhora 
de Armando Perelra, 0 Dr. e a Senhora 
de Vasconcelos Carvalho, que ja temos 
cltado, e ainda 0 Coronel Vitortno . Godl
nho, e 0 sr. e a Senhora de Edq,ardo 
Cohen, que conhec[amos de nome multo 
bern, mas s6 nessa altura conhecernos pes_ 
soalmente. Recordamos perfeltamente a 
maravllhosa colec!jao da Romenia, perten
cente ao sr. Cohen, e que tern ganho os 
maio res premtos em varias exposi!joes in
ternacionais. Estamos convencidos de que 
e uma das melhores colecgoes da Rome
Dia que existem, mas 0 sr. Cohen cra que 
ha uma atnda melhor, na Russia, cujo pa
radelro e desconhecldo. Talvez que essa 
suposta inferioridade possa ser anulada 
quando, pela pr6x1ma venda Caspary, pro
movida POI' H. R. Harmer, ern Nova lor
que, muitas das rarldades da Moldavia 
tomern 0 seu lugar na colecgao de Cohen. 
Foi uma reunilio encantadora, com urn 
menu esplEindido. 

Portugal e urn pais cuja hlst6ria re
monta aos tempos primitivos, e que apre-
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sentante ern Portugal da FIPEX, e se 
bern que tivessemos trocado larga corres
pondAncia, fol esta a primeira oportuni
dade qUe tivemos de Ihe agradecer pes
soalmente a sua esplEindida colaboragdo, 
e a eficiente publ1cidade que assegurou a 
Exposigdo, atraves do seu <Jomal Fllate
lico> , tdo born como qualquer dos perl6-
dicos portugueses. 

Outro velho amigo que tornou 0 nosso 
passeio interessante foi 0 prof. Dr. Car
los Pinto Trincdo, que tendo ja fetto par
te de varios Juris Filatel1cos Internac1o
nais, acabava de regressar da TABIL, ern 
Tel Aviv, tendo vtndo por Vlena, Zurich 
e Geneve. 0 Prof. Dr. Carlos Trincdo re
latou os encantos de Tel-Aviv, qUe muito 
Ihe agradou conhecer, espec1almente por
que Ihe permitiu ver muitas experiancias 
novas, ~ Ihe deu oportunidade de conhe
cer 0 seu povo, e estudar a sua lingua, na 
qual esta especlalmente interessado. 

Os que leram 0 nosso relato da TABIL, 
podern recordar que 0 Prof. Dr. Trincao 
fez 0 seu discurso ern hebralco, 0 qual foi 
recebido com entuslasmo. Ele intensifica 
o seu estudo desta lIngua, OUVe com re
gularidade as emissoes radiof6nicas de 
Tel-Aviv, projeota. adquirir uma maquina 
de escrever com teclado hebraico, e es
pera que 0 seu aperfeigoamento na leitu
ra Ihe permita ler os jomais de mediclna. 
o Prof. Dr. Trincdo, alem de Professor 
do Instituto de Medicina Tropical, de Lis
·boa, e uma autoridade em hematologia, 
e trabalha num laborat6rio particular de 
anAllses de sangue. E ainda arranja tem
po para a SUa colecgiio de selos, e para 
as suas visitas as exposl!joes internacio
nais. 

Portugal tern urn pequeno mas activo 
grupo de cerca de quinhentos RotArios 
em oltenta clubes, espalhados pelo pais, 
e tivemos 0 privilegio de asslstlr a uma 
reuniao na <Casa do Alentejo>, ern Lla
boa, mas, como havia larga representa
!lao de americanos, e doutros membros de 
lingua inglesa, pudemos segul-la multo 
bern. 0 (dUmo Presidente do Rotary ti
nha felto recentemente uma vlalta a Por
tugal, e foi transmitlda uma grava!jao da 
sua palestra (em inglas); foi enviada aos 
Rotary Clubes de todo 0 mundo. 

Por interessante coinc1dencla, Jose Ca_ 
bral, director regional da T.W.A. na Eu
ropa, que se sen·tava ao nosso lado ern 
talalmogo, estarA ern Montreal quando 
esse discurso ali for reproduzldo, e quan
do ali tivermos tambem de falar. 

As estreitas rela!joes existentes entre 
as ideias e ideals do Rotary Internacional 
e da Filatella Internacional, especialmen
te reflectidas no Programa People-Peo
ple, foram bern exemplificadas nos t6pi
cos dados pelo orador, 0 Govemador Au
gusto Salazar Leite, que falou na criagao 
de amizades em todo 0 mundo. Citou Au
gusto Serras, antigo presldente do Clube 
local, e vice-presidente da E.N.A.E.M.A.C., 
e Martins Galvao, grande coleccionador 
de selos. 

A reuniao especial com alguns dos co
lecclonadores llsboetas, que referimos an
teriormente, teve lugar num restaurante 
chelo de cor local - <A Severa>, onde 0 
famoso Fado e cantado. Tern 0 sabol' de 
uma experiencia, e constitul urn tlpo de 
cangiio que jamals ouvlramos, mas, ape
sar dlsso, multos dos que se .encontravam 
perto· se assoclaram ao canto, quando 
<Abril em Portugal> foi cantado. 0 local 
e pequeno, e estava completamente chelo, 
nao s6 de marinhelros ingleses, alguns 
americanos e turistas de outras naciona
lldades, mas tambem de muitos portu
gueses. 

o Dr. A .• T. de Vasconcelos Carvalho, 
urn Advogado qUe e (anteriormente 0 re
ferimos) 0 Presldente do Clube Fllatel1co 
de Portugal, tinha organizado esile jantar, 
e fez com que cada urn dos h6spedes ti
vesse urn Fado cantado em sua honra. 
Entre os presentes, contavam-se 0 Prof. 
Doutor Carlos Trinclio, 0 sr. e a Senhora 
de Armando Perelra, 0 Dr. e a Senhora 
de Vasconcelos Carvalho, que ja temos 
cltado, e ainda 0 Coronel Vitortno . Godl
nho, e 0 sr. e a Senhora de Edq,ardo 
Cohen, que conhec[amos de nome multo 
bern, mas s6 nessa altura conhecernos pes_ 
soalmente. Recordamos perfeltamente a 
maravllhosa colec!jao da Romenia, perten
cente ao sr. Cohen, e que tern ganho os 
maio res premtos em varias exposi!joes in
ternacionais. Estamos convencidos de que 
e uma das melhores colecgoes da Rome
Dia que existem, mas 0 sr. Cohen cra que 
ha uma atnda melhor, na Russia, cujo pa
radelro e desconhecldo. Talvez que essa 
suposta inferioridade possa ser anulada 
quando, pela pr6x1ma venda Caspary, pro
movida POI' H. R. Harmer, ern Nova lor
que, muitas das rarldades da Moldavia 
tomern 0 seu lugar na colecgao de Cohen. 
Foi uma reunilio encantadora, com urn 
menu esplEindido. 

Portugal e urn pais cuja hlst6ria re
monta aos tempos primitivos, e que apre-
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sent a multos palacios, fortes, vladutos c 
outros vestfgioB do sell passado. No prl
meiro dia, visitamoB a ( Cozlnha Velha:t , 
em Queluz, no Palacio Nacional, onde re
centemente esteve hOBpedada a Ralnha 
Isabel II. Acompanhou-nos Ellis Goodwin 
qUe nos levou no domingo seguinte (20 de 
Outubro) a 'Obidos, a Pousada do Castelo, 
onde se servem refei~Oes tlpicamente por
tuguesas. No sabado, Unhamos estado 
com Alberto Pereira, no Palacio de Se
teals, em Sintra, urn antigo palacio agora 
adaptado a hotel, e onde grandes Instala
~Oes reais podem ser habitadas, com to
das as refei~Oes a pre~os razoaveis. Quem 
quiser, na realidade, viver como um Rei, 
tem aqui uma oportunidade. Perto encon
tra-Be 0 Castelo da Pena, colocado no que 
nOB parece um plco inacessivel, mas onde 
chegamos gra~as a. pericll!. com que 0 sr. 
Pereira gulou ate ao clmo. 

Com 0 Prof. Doutor Trincao, percorre
mos os quartelrOes comerciais de Lisboa, 
e almo~amos no restaurante do Hotel Em
baixador, onde se abrange 0 vasto pano
rama de toda a ctdade, e visitamoB 0 an
tigo Castelo que a domina. A visita ao 
antigo Mostelro dOB Jer6nlmos, uma obra
-prima da arquitectura portuguesa, com 
urn acreseento feito peloB espanh6is, du, 
rante. os 60 anos de sua domina~ao, deu 
ensejo a qlle 0 Prof. Trincao nos mos-

trasse pomlenores interessantes, relaeio
nan do-os com os assuntos religiosos e as 
causas hist6ricas. 0 Claustro do Mosteiro 
e 0 mais eneantador que temos visto, e 0 
Prof. Doutor Trincao assegurou-nos que 
nao ha mais belo em todo 0 mundo. Pr6-
xlma, encontra-Be a Torre de Belem, for
taleza do sec. XVI, hOje situada no meio 
do rio·. Num outro dia, visitamos 0 Mu
seu e Escola de ArteB Decoratlvas, situa
do num anUgo palacio, dadiva do opu
lento banqueiro Espirito Santo, que, ten
do-o cria'do e organizado completamente, 
o doou A cidade. Faleceu ha poucos anOs, 
apenas com a idade de 50 anos. 

Para culminar a nossa visita aos mu
seus, fomos ao Museu Nacional dos Ca
ches, cuja visita ofereee um raro inte
resse. Muitos museus expOem urn ou dois 
coches, mas aqui encontra-se a mals im-

-portante colec~ao de coches que exlste no 
mundo. 0 mais moderno foi usado reeen
temente, pela Rainha Isabel II, na sua vi
sita. AImo~amos nesse dia com 0 Prof. 
Doutor Carlos Trinca.o, no c:Negresco:t, urn 
dos melhores restaurantes de Lisboa. 

No ultlmo dia da estadia no EstoriI, 
gastamos grande parte do tempo a es
crever este artigo, mas fizemos urn largo 
intervalo para ir almo~ar de novo com 
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revista c:Stamps>, 0 conhecido semanario 
nova-iorquino, urn artigo particularmente 
interessante para Portugal, subscrito pelo 
prestigioBo nome do seu Director, H . L. 
Llndquist: 

LISBOA, PORTUGAL, "OLTIMA PARA
GEM ANTES DO REGRESSO A 

NOVA IORQUE 

c:Lisboa e Portugal sempre tlnham 
constrtuido para n6s urn forte atractivo, 
e com muita antecipa~ii.o contava visita
-los, ainda que a visita s6 tenha sido ao 
cabo de uma estenuante viagem. 

A nossa expectativa foi francamente 
excedida. Sem dtivida, 0 caloroso acolhi
mento que tlvemos no aeroporto, e a cor
dial hospitaUdade recebida durante toda 
a nossa estadia, favoreceram iSso, mas 0 
encanto do pais, a limpidez da atmosfera, 
o asseio das ruas e das casas, contribui
ram para nos dar agradaveis impressoes, 
qu" aumentaram dia a dia. 

Quando saiamos do aviao para a al
fa.ndega, ouvlmos gritar c:Harry> , ao que 
nao ligamos importancia, pOI' nlio contar
mos com qUe alguem nos esperasse. 

No entanto, voltando-nos, encontra
mos a Senhora de Goodwin, com 0 seu 
carro, que, com 0 seu motorista, colocou 
todo 0 tempo a nossa disposi!;Ro. 

Dirigimo-nos ao hotel, c:EstoriI Pala
cio:" onde a amabilldade da Senhora de 
Goodwin fizera com que nos tivessem flo·
rido 0 nOESO quarto. Seguidamente, fo
mos jantar a sua casa, onde encontramos 
o velho amigo Ellis Munson Goodwin, ac
tualmente colocado em Portugal, como 
Primeiro Secretario da Embatxada Ame
ricana, e que multo fez para que toda a 
nossa visita a Portugal tlvesse sido tao 
agradavel como cheia de interesse. 

Tivemos tambem 0 prazer de encon
trar, no aeroporto, Alberto Armando Pe-

H. L. Lindquist 

reira, com sua mulher, Gisella, e 0 Dr. A. 
J . de Vasconcelos Carvalho, Presidente do 
Clube FlIateIico de Portugal, e Director do 
seu boleUm mensal. Durante a semana 
que se seguiu, tivemos oportunidade de 
conhecer outros dirigentes do· Clube. 

Alberto Armando Pereira foi 0 repre-
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sua execu!tao definitiva, respeitante a al
guns selos emitidos para Angola. 

A Comissao Organizadora publicou lu
xuosos catlllogos, e editou vistosos sobres
critos comemorativos da Exposi!tao. 

o Sr. Dr. Marx Breifenfelt, no dia da 
lnauguragao, fez uma interessante con
fer~ncia, que foi presidida pelo Sr. Gover
nador do Distrito, Insp. Lima e Lemos. 

LUANDA 

Na falta de outros elementos, com a de
vida venia extraimos do «Jornal Filate
I.eo:. 0 que se passou em Luanda: 

«No almogo de confraternizagao que 
no «Dia do Selo:. reuniu, no dia 1 de De
zembro findo, os principals fllatelistas da 
capital angolana, 0 sr. Lima Ferreira, fi
latelista de ·M. mais de 30 anos, la
mentou que os coleccionadores de Luanda 
nao tivessem 0 seu Clube, organizagao 
tendente a conservar ·bem unidos os flla
te1lstas, nao s6 de Luanda, como de toda 
a PrOvincia, e que tomasse a seu cargo a 
realizagao duma importante mostra fila
telica, que seria a 2." Exposigao Flla:teIica, 
de Angola:. . 

Podemos informar qUe se encontra em 
organizagao 0 Clube Fllatelico de Ango
la, ao qual 0 C.F.P. ja deu a sua adesao. 

LOURENgO MARQUES 

o Clube FllateIico de MO!tambique le
vou a efeito uma exposigao fllatelica nos 
dlas 30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro, 
nos salOes da Associagao dos Velhos Co
lonos. 

A importante Casa Filatellca A. Dias 
editou sobrescritos comemorativos. 

MACAU 

Pelo sr. Eduardo Augusto Gracias, de
legado de F.P.F., foi feita a propaganda 
do «Dia do Selo>, tanto nos jornais de 
Macau, como nos da vizlnha col6nia de 
Hong-Kong. 

PORTO AMELIA 

Entre 30 de Novembro e 1 de Dezem
bro, fol realizada uma exposigao-relA.m
pago nas montras da firma Vieira Baptis
ta & C." Sucrs. 

Eata exposigao ficou a <Iever-se ao De
legado da F .P.F. em Porto Amelia, Sr. 

FranCisco da CA.mara Cylindo, e foi a 
primeira mantfesta!tao fllatel1ca levada a 

efeito na sede do Distrito de Cabo Del
gado. 

Foram expostos selos de Portugal, Ul
tramar e Estrangeiro, bern como sobres
Cl·itOS de I.· dia e exemplares das publ1-
cagOes fllatelicas que S'e publlcam no nos· 
so Pais. 

SA DA BANDEIRA 

o sr. Baltazar Dia.s Pereira promoveu, 
como Delegado da F.P.F., a reallzagao de 
uma pequena exposigao fllatel1ca de selos 
de Portugal e Ultramar, e tematicos. 

No seu programa estava incluida uma 
palestra sobre 0 «Dia do Selo>, e a neces
'saria propaganda, atraves do Radio Clu
be de Sa da Bandeira. 

S. TOME 

Para assinaiar 0 «Dia do Selo>, 0 nos
so prezado cons6clo sr. Jose da Purifiea
!tao Baptista Bispo edltou s::lbrescritos co_ 
memorativos. 

NOVO REDONDO 

o sr. Licinlo C. Granada promoveu 
urna pequena exposi!tB.o filatelica. 

UCASSAIM 
(ESTADO DA INDIA) 

Estava tudo planeado para que 0 «Dia 
do Selo> resultasse brllhante nesta loca
lidade. Ate a hora de fecharmos 0 nosso 
Boletim, nao recebemos, porem, qualsquer 
noticlas. 

D. F. 

I 

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS 
o ARTIGO DO «DIARIO 

DE NOTICIAS. 

Este c:Boletim do Clube Fllatelico de 
Portugab nao pode ficar indiferente ao 
~xito estrondoso do artigo que, da auto
ria do seu Director, sr. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, ha meses foi publlcado 
no «Diarlo de Noticias:., e ao grande ves
pertino mereceu as honras da prlmeira 
pagina. 

Alem das dez revistas e jornals que 
ja no nllmero anterior indic8.moS como 
tendo-o transcrito na integra, podernol! 
acrescentar que tao notavel artibO foi 
igualmente transcrito nos jornals «Ecos 
de Estremoz>, «0 Educadon, de Lisboa, 
«Prala do Sob, da Costa da Caparica, 
«Diario dos Agores>, «Noticias do Comer
cio>, de Lisboa, «Diano de Mogambique>, 
da cidade da Beira, etc., etc. 0 que, alem 
do mais, constitui uma formidavel propa
ganda da Filatelia. 

DR. OLIVEIRA MARQUES 

A seu pedido, e por motivo dos seus 
intensos trabalhos profissionais, deixou 0 
cargOo de Chefe de Redacgao deste Bole
tim 0 nos80 cons6cio e Amigo sr. Dr. Oli
veira Marques, dlstinto escritor fllateIlco 
e marc6filo, que todavia continuara a 
honrar-nos com a sua valiosa colaboragao. 

. DR. ANT6NIO DE ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

Ja por varias vezes temos referido c 
lamentado a f8lta de elementos que reno
vern e eompletem 0 corpo de dirigentes 
deste «Clube Filatelico de Portugab . Mo
tivo porque com duplo prazer, e inteira 
sineeridade, aqui apontamos 0 nome do 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, que 
este ana entrou para a Direc!tiio do· nosso 
Clube. 

Medico distintissimo, especiallzado em 
doengas pulmonares, e fllatelista entu
siastico e muito sabedor, 0 Dr. Ant6nio 
de Mmeida Figueiredo de ha alguns m e
ses a esta parte que colabora val1o-samen
te nas paginas deste Boletim, assumindo, 

a partir de hoje, 0 cargo de Chefe da 
sua 'Redacgao, motivo pelo qual 0 cumprl
mentamos multo efusivamente. 

DR. JORGE VIEIRA 

Identico motlvo nos leva a apontar 
aqul 0 nome do Dr. Jorge Vieira, 
funcionario superior do Banco. de Portu
gal, e filatelista dos melhores, frequen
tador assiduo das nossas reuniOes. e. tam . 
bern de alguns meses a esta parte, cola
borador deste Boletim, que, como 0 nOS80 
Clube, multo espera do seu saber, do seu 
entusiasmo e da sua dedicagao. (0 que 
n6s nao fariamos, com uma dl1zla de s6-
cios como 0 Dr. Jorge Vieira! ... ) 

CLUBE FILATELICO DE 
LUANDA 

Em Luanda, esta em organizagao 0 

«Clube FilateIico de Luanda>, cuja co
missao organlzadora e conatituIda pelos 
distintos fUatelistas srs. Dr. Jose Maria, 
Fernando Jorge Vaz de Abreu, Jodo Ro
que, Coelho da Cunha e Lima Ferreira, 
e 0 qual pretende realizar, muito breve
mente, a IT ExpoBl!tAo Filatellca de An
gola. 

Tanto ao «Clube FilateIico de Luanda> 
como a IT ExposigAo FUateIica de An
gola, 0 <Clube Filatelico de Portugab 
oferece a maior, mals entusiastlca cola
boragao, designadamente nas p8.ginas des_ 
te Boletim, que ficam inteiramente ao dis
por daquela comissAo organizadora. 

DR. EUGENIO VON BOECK 

Foi nomeado Chefe da Secglio de In
formagao e Imprensa da Presid~ncia da 
RepllbUea da Bolivia, 0 distinto diploma
ta e entusiastic() filatelista sr. Dr. Euge
nio von Boeck, nosso querido Amigo, a 
quem felicitamos multo vivamente. 

JORNAL FILATJilLICO 
Av. Antonio Augusto de Agular, lS-l.o-D. 

LISBOA 
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Remitlmos gratis nuestras ofertas 
de sellas y series de todo el 

mundo. 

Nuastras ofert"s contienen: 

8e1108 clasicos fotograficados, 
8erles modemas, novedades, 
artfcuIos fllat611cos, etc. 

SOLICITENLA A: 

CASA FILATELICA 
EUGENIO LLACH 

Fundada en 19115 

Plaza CataIofia, 21 

BARCELONA 

Jose Rodrigues 

UM ALFAIATE DE CATE
GORIA, A PREQOS 

CORRENTES 

K. Alexandre Heroulano, IT-2.·-E. 

(Elevador) Telef. 44214, LI8BOA 

Emissio Cesario Verde 

Jose Joaquim de Cesario Verde nas
ceu em Llsboa, em 181515, e faleceu na 
mesma cidade, em 1886. Fez a sua edu
ca~40 no Curso Superior de Letras, onde 
conheceu SUva Pinto, col ector das suas 
. poesias, reunidas numa obra que Se cha
ma <0 livro de Cesario Verde:. . 

Cesario Verde representa a primeira 
adapta~40 portuguesa do realismo iI. poe
sia, mas compreendendo 0 realismo como 
prefer~ncia por temas ate ent40 renega
dos, por Se considerarem banals e de 
maU gosto. 

Esse realismo s6 come~ou a ser com
preen dido e considerado no nosso seculo. 
Partlndo do enfado da vida da cldade, e 
dos batldoB temas literarios, dele trans
borda uma delicadisslma fluidez poetica. 

o desenho dos selos agora emiti
dos e do Arquitecto JUlio GU, vendo
-se nele 0 retrato do Poeta, sob 0 qual 
se l~, nurna linha vertical ascendente, a 
legenda <Cesario Verde, 181515-1886:. . 

Ao fundo do desenho, a toda a largu
ra, a palavra <Portugal>. Todas as le
tras e algarlsmos s40 brancos, sobre urn 
fundo plano, de cor. 

A em is sao fez-se em dois valores, e 
foi impressa em foto-lito <Offseb plano, 
a tra~o, nas ofleinas da Casa da Moeda. 

Os selos t~m as dimeIisOes de 27,15x315 
mm, dent. 13'i1, e as suas taxas, cores e 
tlragens sao as seguintes: 

taxa de 1,00 - fundo amarelo esver
deado quente, c8Jbe~a em 2 tons de sepia. 
Tiragem 10.000.000. 

Taxa de 3,30 - fundo clnzento eaver
deado, ca~a castanho e verde claro 
quente, tiragem 2.1500.000. 

() "?lJia · do deLe" 

no 91ltrarnar 

BEIRA 

o Delegado da F.P.F., Sr. Leotte Ra
mos, promoveu uma expoBi~ao de selos e 
material fllatelico na casa Salema &: Car
valho, Ld.", e proferiu uma palestra na 
cmissora local, aluslva ao <Dia do Selo:. . 

OIA DO SELO 

!l
C.-T.T. 

o 0 

0: "" ~. ... 
~ Dii' 10 ~ I UI 

Por outro lado, a Sec~40 FlIatelica do 
Grupo Dramatico Eduardo Brasao, tam
bem promoveu uma pequena exposi~40 fi
latellca e uma sess40 de trocas. 

.... . .... 

M09A1'181QUE 
LOUREN~O MARQUES 

DUNDO 

Se as circunstAncias permitissem, t eria 
tide lugar a eX Exposi~il.o Fllatelica da 
Casa do· Pessoal da Diamang>. Seria tam
bern editado urn nUrnero especial da <Fo
Ihl;\. de Informa~Oes da Casa do Pessoal 
da Diamang:. - dedicada iI. Filatelia. 

Ate iI. data, porem, nlio foram recebi
das noticia!> sobre a exposi~il.o, que estava 
confiada ao Sr. Dr. Julio Pereira Gas
par, Delegado- da F.P.F. 

LOBITO 

Onde 0 Dia do Selo teve malor projec
~il.o, depols de Llebo&, foi sem duvlda no 
Lobito, onde 0 delegado da F.P.F., Sr. 
Mimoso Moreira, promoveu a 1.' Exposi
~iio Fllatelica do Loblto, organizada pelo 
Departamento de Propaganda, Turismo e 
de Divulga~ao Cultural do Municipio do 
Lobito, com a colabora~iio do jornal cO 
Loblto:., na sede da Assocla~iio Comer
cial, Industrial e Agricola do Lobito-Ca
tumbela. 

Foram expositores D. Helena Maria F. 

MllrC/I do dill d05 C.T.T.U., U511dll nll5 B Pro
v/ncill5 Ultrllmuinll5. 0 da5enho e identico 
pllrll todlls, mud/lndo IIpanlls II legendll do loclI l. 

Nunes (Benguela), D. Maria Augusta 
Salago (Lobito), D. Maria Corte-Real 
(Lobito), Abel Jesus Lopes, Fernando 
Marques Magalhaes e Inacio R. Bonifa
cio, todos de Catumbela; Carlos Alberto 
S. Rodrigues, Eugenio do Couto Pinto, 
Frederico Santos, Henrique da SlIva Ta
vares eManuel S . Neves, todos de Ben
guela. Do Lobi,to: AmAndio Couceiro, Ani. 
bal de Oliveira, Ant6nio Dionisio, Ant6nio 
Manuel Macedo, Barreiro Marques, C. MI
moso Moreira, Carlos de Almeida, Fran
cisco Figueiredo, GuUherme Loureiro, H. 
Gomes de Sousa, J040 Mega, Eng. Joa
quim Santos Dias, Jose Gastiio Bandeira, 
Jose S. Couceiro, Jose Matos, Jose Sel
xas, Manuel SlIva Gon~alves Pereira da 
SUva e Vasco Figueiredo, Rui Morals e 
Castro e Tomas Saralva Valle. 

A Direc~iio dos Servi~os de Valores 
Postais do Ministerio do Ultramal' expos 
divers os selos emitldos para 0 Ultramar, 
e urna demonstra~lio fotogrlifica da evo
lu~lio de urn selo, entre o· projecto e a 
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VILA REAL DE SANTO 
ANToNIO 

Integl'ada nas comemora!;oes do <Dia 
do Selo:., foi inaugurada pelo Sr. Presi
dente da CAmara Municipal a Exposl!;lio 
de Blbllografla e de 'Filatelia Escutlsta, 
organizada pelo Grupo n." 60 - Marqu~s 
de Pombal, dos Escuteiros de Portugal. 

o juri do certame, constltuido pelos srs. 
Dr. Reinaldo Prazeres, JUlio Mendes e 
Emilio Diogo Costa, atribuiu 0 1." premio 
(medalha de vermeil e artlgos filatelicos) 
ao Sr. Jose Manuel Pereira; 0 2.· premio 
(medalha de prata) ao sr. Jose Manuel 
Miranda de Melo; 3.n premio (medalha de 
prata) ao Sr. Joaquim Soares·; e 0 4." 
premio (men!;!io honrosa) ao Sr. Jose 
Eduardo Pena Ribeiro. 

ViECAS 
.1'/0(1 ze f'fI bro, 45- JP 

~ LIS BOA 

Todos os expositores foram ainda COD
templados com premios do C. F. P .. 

ANGRA DO HEROISMO 

Embora tivessem surgido dificuldades, 
principalmente pela gripe epidemica que 
assolou a Ilha Terceira, conseguiu-se que 
no dia 1 de Dezembro, para comemorar 0 
<Dia do Selo:. , se realizasse, no salao no
bre do Gremio do Comerclo, gentUmente 
cedido para tal fim, uma pequena expo
si!;ao, a qual se manteve aberta durante 
os dias 2 e 3, tendo sido visitada POI' pes
soas de todas as categorias sociais, e 
apreciado" especialmente, 0 sobrescrito 
comemoratlvo da Visita Presidenclal, con
tendo 0 aut6grafo de Sua Ex." 0 Presiden
te da Republica. 

A exposl!;1io foi da iniclatlva do Nu
cleo Filatelico de Angra do Heroismo, 
que conseguiu as participa!;oes de alguns 
dos seus Cons6clos, senhores Carlos Ta
deu de Sousa Rocha, Capitao Helder Jose 
Fran!;ois Sarmento e Jose Gabriel Betten
court Porto. 

o facto mals interessante foi a expo
si!;8.o ter side visitada por uma turma de 
alunos ' da Escola Industrial e Camercial 
de Angra do HerolsmG, acompanhados do 
Prof. Dr. Jose Coelho da Rocha, e 0 as
sunto serviu de tema de li!<!l.o. 

o jornal <Uniao:., associando-se as co
memora!;oes, publicou varios arUgos so
bre filatelia, e pelo Posto Emlssor Regio
nal, <Radio Clube de Angra:., foram dadas 
varias noticias. 

xxx 

..... -.-.. ~--.. ---... --.. --.---.--.. ---.-.----.------------.-------~-.. --.----.. ---.. --.-.---.--.. -
Se Ihe interessa 0 desenvolvimellto 

e 0 prestigio da Filatelia portuguesa, 

- AUMENTE A SUA QUOTA DE SoCIO; 

- F AQA INSCREVER UM NOVO SoCIO NO 

FILATELICO DE PORTUGAL 

2 CRoNICAS DO 

1'iario 
Sobrescritos de 1.0 Dia 

e Comemorativos 
Acentua-se cada vez mais, em todo 0 

Mundo, 0 interesse pelo coleccionamento 
dos sobrescritos de 1.° Dla e Comemora
Uvos, cada dia a serem editados em maier 
numero, e, principalmente, cada dia a 
venderem-se melhor. 

Para quem 0 ignore, expllearemos que 
sobrescritos de 1.· Dia sAo os que tEim 
earimbos de 1.· Dla de emlssoes de selos; 
e ComemoraUvos, os que apresentam ca
rimbos comemorativos de certos aeonte
cimentos importantes, como exposi!;oes 
de selos, congressos internaclonals, etc., 
etc. 

Uns e outros sao edltados especialmen
te para cada um desses carlmbos, apre
sentando, do lado esquerdo, gravuras e le
gendas alusivas e explleativas dos earim
bos respectivos. 

Indo ao encontro do manifesto interes
Se que tais pe!:8s estao despertando em 
todos os paises, 0 Clube Filatelico de Por
tugal tert-Ihes dispensado especial aten
lO!l.o, quer editando sobrescritos t!l.o per
feltos quanta possivel, tendo em aten!;Ao 
as possibilidades do mercado portugu/!s, 
quer intensificando a sua propaganda, em 
ordem a aumentar 0 numero dos seus co
leecionadores. 

Dos sobrescrltos editados pelo Clube FL 
latelico de Portugal, slio especialmente 
felizes os quatro ultimos, referentes a 
Virgem de Fatima, ao Dia do Selo, a Pa
droeira de Portugal e a Cesario Verde. 
Recomendando-os a todos os colecciona
dores portugueses, e tanto para as sUas 
respectivas colec!;oes, como para as suas 
trocas com os coleecionadores estrangei
ros, estamoS' seguros, n6s, que recebemos 
sobrescrltos de todo 0 Mundo, a comelOar 
pelos ·belissimos e perfeitissimos, da Ame_ 
rica do Norte e da Cheeoslovaquia-que 
os editados pelo Clube Fllatelico de Por
tugal ja come!;am a honrar 0 nome do 
nosse Pals. - V. C. 

A Agencia Geral do Ultramar 
A Agl!ncia Geral do Ultramar tern uma 

Sec!;!l.o qUe funciona como estabelecimen
to comercial para venda, no continente, 
de todos os selos do Ultramar Portugu/!II. 

E a primeira anomalia, e escandalosa, 
desta sec¢o fllatelica da Ag/!ncia Ceral 
do Ultramar, e que vende a SUa mereado
ria - os selos - pelo valor dessa mer
cadoria, com mais uma taxa, de cinco OU 
dez pOl' cento, conforme Os compradores, 
taxa que ~ arrecadada pelo encarregado 
dessa seelOAo flIatelica da Ag/!ncia Geral 
do Ultn..mar ... 

JII como se 0 sr. Ministro da Economia 
decretasse qUe as batatas seriam vendl
das pelo seu pr~o,-mais uma taxa de 
cinco ou dez pOl' cento, a favor dos fun
cionarios do Estado, pagos pelo Estado, 
encarregados da venda dessas batatas .. . 

Mas ha uma outra anomalia, que fre
quentemente se verlfica, e contra a qual 
acabamos de receber novas e veementes 
reclama!;os, de comerclantes e de fllate
listas amado res : e qUe essa sec!;!l.o fns:
tellca da Ag/!ncia Geral do Ultramar fe
cha de vez em quando, para balan!<os de 
fim de ano,- e sem ser de fim de ano ... 
Actuaimente, encontra-se fechada ha col
sa de um ml!s, e nAo se sabe quando rea
brira, - somente porque foi aposentado 
e val ser nomeado um novo encarregado 
de tal seclO!l.o ... 

o caso e escandaloso, e altamente pre
judicial para os servilOos e para os uten
tes, podendo aflrmar-se ser (mico, tanto 
entre os varios servi!<Os publlcos portu
gueses, como entre todos os estabeiecl
mentos comerclals do nosso pais. Efect!
vamente, e 6bvio que organismos como a 
C.U.F., a Sacor, os Armazens do Chiado, 
etc., fazem anualmente os seus balanlOos 
sern fecharem urn dia nem uma hora, e 
sem que os seus compradores se aperce
bam desses balan!;os. 

POl' outro lado, 0 encerramento da sec-

(Continua na po gina 25) 



RESPOSTA A 
Soubemos que alguns s6cios tinham 

felto reparo a manelra como 0 Clube tem 
organizado as suas exposlgOes. Diz-se que, 
se 0 Clube s6 apresenta nas sUas salas 
pegas e colec!tOes de grandee nomes, tals 
como TrlncAo, Cohen, Godlnho, etc., etc., 
os coleccionadores mais atrazados nas 
suas colecgOes - preferimos esta manei
ra de dlzer, em lugar de falarmos em co
lec!toes mals modestas, porque entende
mos que os coleccionadores, como tal, slio 
todos iguais, s6 se. dlstinguindo pela sua 
cultura e pelo seu bom gosto, e as colec
gOes todas iguals em carlnho e devogAo 
pelos selos - se sentlam um pouco des
locados, e niio concorrlam nunca as expo
si!tOes do Clube. Recebemos 0 reparo, e 
aceitamo-Io sem azeduJIie. 

Ora 0 Clube e a casa de todos n6s. To
dos aqul temos iguals dlreitos, Todos aqui 
somos: 19ualmente bern recebldos. Els por
que Jembramos aos nossos cons6clos que 
as estantes do Clube estlio sempre a in
telra dlsposi!tAo dos s6cios que as quei
ram utlllzar para expor os seus selos. Por
que nAo havemos de constltulr, nas salas 
do Clube, uma exposl!tAo permanente em 
que, semanas uns, semanas outros, todos 

UM REPARO 
colaborem e mostrem 0 que coleccionam, 
e como coleccionam, os selos novos, como 
brllhantes <meninos da Luz em dla de 
parada», e os selos carImbados, As vezes 
com carlmbos bern sujos, como veteranos 
soldados que dAo mostras de bem terem 
cumprIdo 0 seu dever ... 

Pols, prezados cons6cios, as estantes 
do Clube aqul estAo a vossa dlsposl!tao-. E 
a Dlrec!tao, ao aguardar, com prazer, as 
InscrIgOes para expositores, s6 pede que, 
tal como ela aceitou 0 reparo, sem aze
dume, que a ordem pela qual figurem os 
exposito-res nlio seja rIgorosamente a da 
lnscri!tao, se houver de se fazer uma es
colha, para nAo colocar colec!;oes re
petldas e de valores multo dispares, ou 
para nAo introduzir temas diferentes, se 
elgumas exposi!tOes tematicas vieram a 
efectuar-se. 

A. A. F. 

NuCLEO FILA TELICO DE 
ANGRA DO HEROISMO 

ANORA DO HEROISMO ACORES 

.... .--..................................................................... _ ..................................... . 
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o Dia do Selo em Caldas da Rainha, Ser
gio W. de Sousa SimOes, que agradeceu 
a presenga de todos os coleccionadores, 
e 0 valoroso apoio- por eles manlfestado, 
sem 0 qual nao poderiam ter decorrldo de 
maneira tao brIlhante as comemora!tOes 
deste Dia do Selo. 

s. S. S. 

CASTELO BRANCO 

Nesta cidade, s6 fol possivel a ssinalar 
o <Dia do Selo:» com pequenas exposigoes 
em montras de varIos estabelecimentos. 
Mals nao pOde a boa vontade do Delegado 
da F. P . F., 0 dlstinto coleccionador Dr. 
HenrIque Mendes Carvalh9.o. 

MARINHA GRANDE 

o Delegado cia F . P . F ., nosso Con
s6cio sr. Ant6nlo Baptista, promov.eu 
duas interessantes manlfes~agOes: No dia 
I, as 17 horas, na sala do Gremio do Co
mercio do Concelho da Marinha Grande, 
uma sesslio· comemora tiva do <Dla do Se-
10), que foi presidlda pelo sr. Presidente 
do referido Grenuo, e em que foram ora
dores· alguns filateUstas locals. Segulda
mente, foi inaugurada uma pequena_ ex
posiglio fllatelica . 

No dia 2, as 21 horas, houve uma ses
slio de trocas. 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 

.N a Sala da Biblioteca Ferreira de Cas
tro, esteve patente, durante 0 <Dla do 
Selo:» , uma exposigao de selos realizada 
de colaboraglio com 0 Clube Filatellco de 
Oliveira de Azemels (em organlzaglio). 

Foram exposltores os fUatellstas lo
cals Joaquim da SUva Ledo, Ant6nlo Pi
menta Matias, Manuel Matos Barbosa, 
Jorge Ferreira da Silva, Joaquim Ingle
zias Gongalves, Abilio de Sousa, Joiio Ra
malho, etc. 

o Delegado da F .P.F. foi 0 Sr. Joa
quim da Silva Ledo. 

PORTO 

o Clube Internacional de Filatelia 
contribulu para 0 brilho do <Dia do Selo:», 
expondo, na sua sede, as tres particlpa-

gOes de fllatellstas do Porto, que estive
ram expostas na TabU (Israel), e que fo
ram premiadas respectivamente : 

Grande Premio Especial Tabil e meda· 
Ihp. de Duro : Selos de Portugal e Ultramar, 
do Sr. Ant6nio Joaquim Correa Junior 
(ver referencias as pegas desta colecgao, 
noutro local do nosso Boletim) . 

Medalha de prata : 
Selos de Israel, do Sr. Arnaldo Fer

reira Gongalves. 
Medalha de cobre : 
Selos do correio aereo, do Sr. Divald:J 

do Amaral Correia. 

SEIXAL 

Gragas ao entuslasmo do Sr. Jose Joa
qulm Cab rita, e para nlio passar desper
cebido 0 <Dla do Selo>, realizou-se uma 
sessiio de trocas no Clube Recreativo Sei
xalense, que cedeu gen'tilmente uma sala. 

TOMAR 

o Sr. Dr. Lu[s Goms da Sllva, embora 
conv8ilescente, nB.o quis deixar de fazer 
algo pelo <Dla do Selo:». Deve-se ao seu 
interesse uma pequena mas interessante 
exposigAa. filatellca regional, nos salOes 
do Grenuo do Comercio. 

Foram edltados sobrescritos, tendo co
mo motivo a janela manuellna do Con
vento: de Tomar, e 0 jornal <0 Templa
rio:» associou-se as comemoragOes, com 
varias referencias. 

Antes da inauguragiio, teve lugar uma 
sess1i.o solene, a que presidiu 0 Sr. Carlos 
Alberto da Silveira, a data desempenhan
do as fungOes de Presidente da Camara. 

VILA NOVA DE OUREM 

o Sr. Dr. Albano Rodrigues, delegado 
da F .P.F., foi incansavel na propaganda 
do <Dia do Selo:» , lutando com inlimeras 
dificuldades. 

Dada a sua boa vontade, fol poss[vel 
expOr numa sala do- Clube Atletico Ou
riense, em 150 quadros, algumas series de 
Portugal e Ultramar. 

Cerca de um milhar de pessoas visitou 
a ExposigAo, que se manteve aberta ate 
ao dla 4. 

o Sr. Dr. Albano Rodrigues editou, de 
sua conta, um interessante e alusivo 80-
brescrito . 
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LISBOA 

Alem da Exposi!;iio nas salas do Clube 
Fllatellco· de Portugal, 0 nosso cons6cio 
sr. eng. Ant6nio dos Santos Furtado pro
moveu, no <Mercado Flla:tel1co) , Ulna ex
posi~Ao de posta is c: mliximoS) do <Dia 
do Selo~ , de varios paises, a qual foi mul
to vlsitada, e eonstituiu mais urn grande 
/!xlto para este nosso querido Amigo. 

ALHANDRA 

Numa das salas do Clube Desportivo 
da Fabrica Cimento Tejo, gentUmente ce
dida para esse fim, realizou-se uma pe
quena exposi!<lio filatelica, em que expu
seram os srs. Almeida Carvalho (Dele
gado da F.P.F.), Luis Palmela dos San
tos, Jose dos Santos Ralhu e Raul Helder 
Pereira Inacio. 

No acto inaugural, 0 sr. Almeida Car
valho fez uma palestra alusiva ao <Dia 
do Selo~ , sendo escutado com muito inte
resse. 

CALDAS DA RAINHA 
Real1zou-se tamMm nas Caldas da 

Ra'nha 0 III Dia do Selo, este an·) come
mora do em 1 de Dezembro, com urn pro-

grama que resultou dum estudo felto ao 
amblente filatelico. que actual mente a ci
dade de D. Leonor apresenta, e portanto 

com caracteristicas inteiramente de acor
do com os filatelistas caldenses. 

Desse programa fez parte, como nu
mero base, uma Exposi!;iio Filatel1ca-Re
lAmpago, realizada na sede do Orfeiio 
Cal dense, colectividade que a fllatel1a tern 
dedicado um completo apoio, sempre que 
para isso os filatellstas caldenses dela ne
cessltam. Esta Exposi!;lio esteve aberts 
ao publico de 30 de Novembro ate 2 de 
Dezembro, tendo. sido enonnemente con
corrida por parte da popula!;iio ca:ldense 
e outras vilas ou cidades dos arredores. 

A sala onde foi realizada a Exposi!;iio, 
encontrava-se com uma apresenta!;iio ex
celente, inteiramente fllatelica, a qUe niio 
faltava boa luz, uma das condi!;oes indis
pensaveis para Se poderem apreciar es
pecies filatelicas . 

No !.lcal funcionou urn servi!;o sonoro, 
irradlando boa ml1sica, como ja vai sendo 
ha.bito, em man1festa!;oes deste &,enero em 
Caldas da Ralnha, 0 que dava ao local 
urn amblente acolhedor. 

Foram expositores quinze filatelistas: 
Agostinho Gomes Prista, Ant6n10 Luis 
Grilo, Ant6n1o Piedade Sousa, Ant6nio 
Teixeira Guimariies, Cap. Dario de Car
valho Preto Ramos, Dr. D. Fernando Paes 
de Almeida e Silva, Fernando Rodrigues 
Molta, Francisco J. Paramos de Carva
lho, Jono Maria Ferreira, Dr. Joiio Vieira 
Pereira, Jose A . Pinto Nunes, Jose da 
Cruz Perdigiio, Luis Fernando Dias, Mi
guel Ramalho Pinto e Sergio W. de Sou
sa Simoes, que apresentaram uma varia
da selec!;iio de material, des de as cartas 
pre-fllateUcas, passando pelas colec~oes 
de selos tipo, estudos, provas, etc., ate as 
tematicas, marcofilla e maximafilia. 

Na noite de domingo, 1 de Dezembro, 
os filatelistas de Caldas da Rainha, reu
niram-se na Casa do Plio de L6, em Al
feizeriio, onde foi servido um alegre bebe
rete, que decorreu no melhor ambiente 
familiar. 

Durante 0 mesmo, usaram da palavra 
os srs . dr. Joao Vieira Pereira, Ant6nio 
Piedade Sousa e, por Ultimo, 0 delegado da 
Federa!;lio Po·rtuguesa de Filatel1a para 

'tBdmLLndo /{paricio 
o Sr. Edmundo Dlas, Chefe da Divislio 

de Procuradoria, na Ag@ncia Geral do 
Ultramar, fez 65 anos (0 qUe ninguem 
dim) em 27 de Outubro de 1957. Nonna'l
mente, este anivers8.rio natalicio e mo
tlvo de grandes alegrias, mas, para 0 
nosso Amigo Edmundo Bias, aquele es
pl@ndido domingo de Outono, que s6 pode 
haver em Portugal, devia ter sldo muito 
dif[cil: 0 prlmeiro da SUa reforma, pols 
a Lei manda qUe os funcionarios do Es
tado, no regime ultramarino, se aposen
tern aos 65 anos. Nlio quisemos perturba
-10 naquele dia, nas suas records!;oes ao 
seu Servi~o Publico, e, por delic~deza, nilo 
Ihe demos os nossos parabens. Faz@mo-lo 
agora, desejando-lhe urna longa vida, 
muitas felicidades, e tudo que bern me
rece. 

A larga folha de servi~ol! do Sr. Ed
mundo Dias come~ou em 19i4, na ilha de 
S. Tome, onde exerceu diversas fun~oes, 
entre as quais as de Curador dos Indige
nas. Foi-lhe depois confiado 0 posto de 
Chefe da DiviBiio de Procuradoria, na 
Agenc1a Geral das Col6nias (em organi
za~Ao naquela altura), fun~oes que de
sempenhou ate agora, substituindo fre
quentemente 0 Agente Geral. Na Exposi
~Ao Colonial de Antuerpia, colaborou na 
representa!;lio de Portugal, ao lado do en
tAo Agente Geral das Col6nias, sr. Ar
mando CortesA." e desempenhou esta mis
silo com tanto brilho qUe foi condecorado 
com 0 grau de Oficial da Ordem da Co
roa Belga. 

A Procuradoria da Agencia Geral· das 
Col6nias (hoje do Ultramar) tern a seu 
cargo a distrlbui~lio dos selos das nossss 
Provincial! Ultramarlnas, desde 1932, pels 
reforma daquela Ag@ncia Geral, felta pe-
10 grande Mlnil!tro das Col6nlas que f~ 1 
Armindo Monteiro. 0 nosso Amigo Ed· 
mundo Dias tomou conta daquele servi~o 
desde 0 prlmeiro dia, organizou e elaborou 
o seu· pr6prio sistema de contabllidade, 
que nlio fol ainda modificado, e transfor
mou tudo na organiza~iio exemplarmente 
eficiente que e a Sec~lio Filatelica, hoje 
na Rua de S. Pedro de AlcAntara. 

As suas grandes qualidades tinham-no 
predestinado para este servl~o. Entendeu 
sempre que ocupou 0 seu posto para ser
vir 0 publico. 0 movimento fllatellco tem_ 
-se desenvolvido extraordlnArlamente com 
as emissoes de selos de motivos interes-

Peto 
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santissimos do Ultramar, e, para satis
fazer com a possive! brevldade todos os 
pedidos de fllatel1stas, comerciantes e co
leccionadores, quantas vezes encontramos 
o Sr. Edmundo Dias separando selos na 
hora do almo!;o, e quantas vezes inter
l';)mpeu as suas ferias para atender pedi
dos ur.gentes! Teve sempre a preocupa
!;lio de consuj~ar alguns comerc1antes so
bre as suas provaveis necesldades das 
cmissoes em prepara!;ll.o, para poder as
sim fazer as suas pr6prias requlsl!;oes 
ao Fomento Ultramarlno, baseando-se so" 
bre elementos concretos. Esteve muitas 
vezes em sltua!;oes dificeis, com pequenos 
valores das bonitas series de motivos, 
quando as quantidades dlsponfveis nll.o 
correspondiam as requisitadas, mas usou 
sempre de grande justl~a no seu dever 
de d1str1:bulr 0 pouco que existia. E, en
tre tanto trabalho e preocupa!;oes, foi 
sempre multo correcto, muito amavel, e 
de vez em quando sabia dar uma nota 
pessoal e humoristica, contando urns das 
anedotas ~a sua vida, das quais sempre 
me lembrare1. .. 

Sabemos que na America existem cer
tos premios para relevantes servi!;os i1 
FilateUa, e titulos como c:o filatelista do 
ano~ , com que organiza!;oes homenageam 
grandes fUatellstas. Se houvesse alguma 
coisa semelhante em Portugal, 0 81'. Ed
mundo Bias devia ser 0 candidato para 
1957, - e seria pouco para agradecer 0 
ter sido 0 servidor publico inteUgente e 
trabalhador da Filatelia, durante 25 anos. 

(Do or9~o dd CdSd A. lI.~ o ld er) 

RENATO AGUILAR V. 
CII,II,. 46 IIInto Antonio - CHILE 

Deseja permutas de !!elos de Portu
gal e Ultrambr. po~ selos do Chile e paises 
Amertcanos. Base: Yvert ou Scott, Correa
pondGncla a~rea ou maritima, regtstada. 
56 Interes!!am selos novos. 



P 0 R TUG A L 
USA DOS - Selos isolados - USA DOS 

N.al YVERT OU ELAolO DE SANTOS 
T odos os selos sao de 1. a escolha, e em perfeito 

1 700$00 46 120$00 103 20$00 189 65$00 
2 25$00, 47 60$00 104 10$00 190 7$50 
3 700$00 49 60$00 105 25$00 ' 192 48$00 
5 900$00 51 2$50 106 40$00 193 40$00 
6 20$00 53 35$00 107 50$00 194 12$00 
7 75$00 54 7$50 - 108 65$00 195 30$00 
8 120$00 · 55 7$50 109 3$00 197 2$00 
9 40$00 62 350$00 110 6$00 198 3$00 

10 30$00 63 120$00 111 10$00 199 6$00 
11 12$00 64 30$00 112 22$50 200 4$00 
12 2$50 65 75$00 113 22$50 201 6$00 
13 12$00 72 10,00 114 4$00 202 7$50 
14 45$00 73 45.00 115 27$00 203 17$50 
15 1$50 74 6$00 116 60$00 218 20$00 
16 100$00 75 85$00 117 100$00 220 3$00 
17 150$00 76 45$00 118 45$0() 221 3$50 
18 15$00 77 45$00 i19 120$00 266 6$00 
19 100$00 78 3$00 120 175$00 269 2$00 
20 120$00 79 4$00 121 200$00 270 3$00 
21 7$50 80 3$00 122 350$00 271 4$50 
22 90$00 81 5$00 123 500$00 272 6$00 
23 165$00 82 10$00 141 18$00 285 3$00 
24 100$00 83 12$50 148 3$00 286 6$00 
25 150$00 84 3$00 150 3$50· 287 4$00 
26 25$00 85 60$00 151 10$00 289 2$50 
27 105$00 86 105$00 152 7$50 291 21$00 
28 180$00 87 15$00 153 22$00 292 3$00 
30 90$00 88 17$50 157 3$00 293 3$00 
31 240$00 89 50$00 161 9$00 295 7$50 
32 105$00 90 75$00 162 3$00 296 6$00 
33 105$00 91 90$00 163 7$50 297 10$00 
34 540$00 92 95$00 164 3$00 298 140$00 
35 3$00 93 40$00 165 3$00 324 3$00 
36 27$00 94 150$00 166 9$00 325 3$00 
37 15$00 95 75$00 167 35$00 326 3$00 
38 10$00 96 4$00 174 3$00 327 4$50 
39 9$00 97 5$00 175 4$00" 328 10$00 
41 10$00 98 9$00 176 3$00 329 20$00 
42 45$00 99 9$00 178 2$50 363 6$00 
43 18$00 100 3$00 179 4$00 364 6$00 
44 10$00 101 9$00 180 10$00 379 150$00 
45 105$00 102 15$00 181 17$00 380 42$00 

estado 
381 
382 
452 
462 
464 
476 
479 
486 
487 
488 
489 
490 
511 
512 
550 
551 
552 
556 
557 
558 
574 
5'91 
625 
642 
644 
701 
729 
733 
739 
763 
769 
772 
773 
790 
794 
796 
804 
{!12 
815 
816 
825 
827 

de conservac;ao. 
3$00 Correio Aereo 
3$00 50$00 

15$0() 10 100$00 
2$50 

45$00 PORTUGAL 
3$00 Blocos Novos 
3$00 1 150$00 
6$00 2 12$00 
6$00 3 12$00 

12$00 . 4 12$00 
9$00 5 20$00 
9$00 6 15$00 
4$00 7 17$50 
5$00 8 17$50 

9 15$00 
12$00 10 15$00 
18$00 11 20$00 
6$00 12 17$50 

15$00 13 10$00 
21$00 14 17$50 
25$00 

6$00 
7 $50 SeRIES CIMPLETIS 
3$00 
2$50 
2$00 
3$00 
2$00 

10$00 
3$00 
3$50 
2$50 
2$00 
2$00 
3$00 
2$00 
2$00 

17$50 
2$50 
2$50 
2$50 
2$00 
2$00 

PlivillvDI - KIVIS 

2-13 175$00 
14-15 15$00 
16-17 75$00 
24-25 9$00 
55-58A 45$00 
95-96 9$00 

Partude - UnilS 
1-6 350$00 
7-13 35$00 

14-20 12$00 
~8-43 12$00 

Eo£. POIIaIS-DSI
das 

1-17 47$00 

PreGos em Escudos Portugueses U. S. A. $1.00 - Escudos 28$60 
COND/COES DE VENDA: - As encomendas devem vIr acompanhadas das respectivas importAncias 

ou envio a cobranc;a para 0 Contlnente. Ilhas, Ultramar e Estrangelro. 
A mlnha casa possul um grande .Stock. de I'elos, e est!!. apta a satisfazclr todas as manco

lIstss de selos antigos e raros, novos ou usados, do ULTRAMAR PORTUGU~S, com grande des
conto 8/ catAlogo. 

Antonio Ferreira da Silva 
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS 

Pre,,11 do MunicIpio, 32-5.· (Elevador) -LISBOA-PORTUGAL-Telefones 346496 e 845759 
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o capitao SId6nio Pals delxou ver par
te da sua colec~ao de provas, que e, na 
realidade, urn conjunto rico, e ja dificil de 
ultrapassar. 

Por iltlimo, porque e da Casa, refed
mo-nos a valiosa partlcipa~ao do nosso 
Presldente, Dr. Vasconcelos Carvalho, de 
intelros e carimbos pre-filatelicos, que urn 
lamentavel acidente, surgido a hora tar
dia, que nao permitlu remediA-lo, impediu 
que fosse mais completa. 

Enquanto a exposi~ao prosseguia ani
rnadamente, e teve ate honras de ser tele
vlsionada, noutra das salas do Clube p ro-

Srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, Major Cardoso 
Salgado e Jose Hip6lito 

JAN TAR DE CONFRATERNI
ZAQA.O FILATELICA 

No Restaurante Vera Cruz, realizou
-se, ·nessa mesma noite, 0 habitual jantar 
de confraterniza~1!.o filatelica, que reuniu 
dezenas de fllatelistas e elevado nllrnero 
de senhoras. 

Foi este 0 segundo jantar organizado 
pelo Clube Filatelico de Portugal, que ul
trapassou em nilmero· e ern convfvio 0 an
,tecedente, e ao qual presidiu 0 sr. Prof. 
Doutor Carlos Trlncao. 

Por ser bastante curiosa, r eproduzI
mos a ementa deste jantar que constou de: 
Creme de camarao corn selos do· Ultramar 
portugues ... Tranches de linguado <Vera 
Cruz:., com selos de D. Maria ... Vinho 
Branco. Perna de vitela parisiense, mais 
ou menos acompanhada por selos de D. 
Pedro ... Vinho Tinto. Torta folhada corn 
chantilly e recheio de Guines pequenas ... 
Salada de .frutas da Madeira e dos A~o-

cedia-se a inscd~ao do sr. COronel Vito
rino Godinho no Rol dos Filatellstas Emi
nentes, justissima distin~ao concedlda a 
quem, com um trabalho probo em favor 
da sua colecgao, assim via reconhecido 
pilblicamente 0 seu valor. Cerirn6nia que 
nenI por ter sido pasSRd... qual:le Ei porta 
fechacia, e num caracter de intirnidade, 
deixou de ter urn amplo significado. 

o Clube Filatellco de Portugal sente
-se orgulhoso de mais uma das suas ini
ciativas. 

A. d'A. F. 

Srs. Augusto Molder, Prof. Doutor Corlos 
Trincao e Eduardo Cohen 

res... Cafe de... S. Thome. Brandy 5 es
trelas (invertidas) ou Licor. 

No final do jantar, foram proferidos 
breves discursos pelos srs. Prof. Doutor 
Carlos Trincao, Drs. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Jorge Vieira e Costa Moreira. 

A irnprensa estava representada por 
dlversos jorJ1alistas. 

D.F. 

NOVIDADES TEMATICAS 
Desportos, Flores, Animll:s. etc., 11 0 

mel ho t prec;o. 
Ped imos liS VOSso!l~ direcc; i5es, IIfim de 
Ihes sereni envilldos as nossos prec;arios 
Grande variedade de series des
portivas de todo 0 mUDdo (novas) 
Envie os seus ped id os ,!, 

Coimbra filatelica 
Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334 

COmBRA - PORTUGAL 



DIA DO SELO 

Um aspecto da mesa da presidinc:ia do ientar 

o Sr. Prof. Doutor Cllrlos Trinc:ao, entre as Senhoras de Eduardo Cohen e de Dr. Vasc:onc:elos Carvalho 
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Agencia Geral do Ultramar 
(Continu<l~ao d<l pagin<l 2 1) 

!;ao filatelica da Ag6ncia Geral do Ultra
mar prejudlca extraordiniiriamente os fi
latelistas amadores e os comerclantes, 
tanto naclonals como estrangelros, pelo 
atraso e acumulal;ao das suas encomeD
das, algumas na casa das dezenas e ate 
centenas de mUhares de escudos. 

E redunda em prejuizo para os servi
I;os, prejuizo para as finan!:as do Ultra
mar, e despretlgio para 0 Pais. 

E um escA.ndalo que se vem avolulllan
do, contra 0 qual temos recebldo iniune
ras reclamal;oes e protestos, e contra a 
qual, pedlmos e esperamos· energicas e 
Imedlatas provld6nclas do llustre titular 
da pasta do Ultramar. - V. C. 

LINDQUIST 
(Continu<l~ao d<l pagin<l 18) 

Ellis Goodwin, ao magnifico Hotel A viz, 
onde Costa, no bar, fez alguns cocktails 
amerlcanos, tao bons como os · melhores. 

Foi entao qUe Pereira nos Ievou veloz
mente ao aeroporto, enquanto 0 sol mor
ria como bola de fogo Dum ceu purpura, 
e dali viemos a Nova Iorque-menos de 
quinze horas depols - terminando assim 
uma vlagem maravilhosa atraves de sels 
parses. 

H. L LINDQUIST 

N. de R. - Um artigo como este, public<ldo 
numa rev:sta com a expansao mundi<ll da 
<Stamps:. . com ·tirllgem de 35.000 exemplarss, e 
subscrito par um nome como a de Lindquist, 
constitui pllrll a pals , para todos n6s, IIfinlll, 
um servi~o inestimavel, pelo que representa de 
boa propagllndll, nao s6 dos nossos villores cul
turais, como dlls belezils nllturllis de que somas 
fslizmente tao ricos. 0 Boletim do Clube FilII' 
telico de Portuglll cumprimenta as homens que, 
pela Ihanez<I do seu trllto e pela SUIl Ilfllbili
dads. souberam inspirar tais palllvras, tao IIgrll
daveis de ler, e tiio honroslls pllrll a nosso Clube 
e pllrll as fililtelistils portugueses. 

NUMISMATICA 
Duas moedas pouco vulgares 

em circula~ao 

palo -
I ' DR. CARLOS A . CARDOSO 

RIBEIRO 

o arUgo do sr. Dr, Arnaldo Brazao en
corajou-me a vir tambem fazer algumas 
conslderal;oes sobre a raridade das moe
da.s que actualmente se encontram em 
clrculRI;Ao. Com os meus cumprimeIitos 
aos mestres da numlsmatlca, Beja-me per
mitido abordar um tema fBcil, ao alcance 
da mlnha experi6ncia. Sem pretender es
tabelecer os malfadados graus de rarida
de, posso aflrmar que, na serie dos escu
dos, 0 mals dlflcil de encontrar e 0 de 
1935, e multo afortunado fol 0 Sr. Dr. 
BrazAo em consegulr 0 seu exemplar. 
Consta que esta moeda fol cunhada para 
reforl;ar 0 melo circulante nos AI;ores, 
mas parece que nem al e facil agora obt6-
-Ia. Sera, num futuro pr6ximo,-se 0 nAo 
e j6. na actual1dade-a data mals dlficH 
da serie dos escudos. 

Multo mals rara e a moeda de 20 cen
tavos de 1951, com eixo vertical; com 
efelto, toda a serie dos 20 e 10 centavos, 
actualmente em clrculal;aO, tem eixo ho
rizontal, e s6 um numero multo escasso, 
decerto por eITo (?) de cunhagem, apre
senta 0 cltado eixo ver.tlcal. No c[rculo de 
numlsinatos que se reunem na sede do 
C. F . p " conhece-se a existl!ncia de uma 
escassa mela duzia de exemplares, adml
Undo-se que outros estejam recolhidos 
na mAo de colecclonadores, mas, mesmo 
asslm, esta moeda nAo Se apresenta pm
tlcamente no alcance de qualquer inte
ressado. 

ExisUrap, alem destes dols casas, ou
tros que haja interesse em dlvulgar? T(lonl 
a palavra os numlsmatos, sOOlos do C.F. 
P. ou os de fora - cuja colaboral;iio e 
igualmente benvinda. 



(Cont'nua~i!io do numero anterior) 

1] Obvio que a Unica forma de que a 
F.P.F. tern disposto para poder fazer al, 
gum trabalho proficuo, e 0 recurso ao 
deficit. 'Sempre 0 defendernos, enquanto 
flzemos parte dos corpos dlrectivos, lu
tan do ernbora com a oposl~ao, por vezes 
esmagadora, do resto dos seus mernbros. 
A verdade desta 8.firma~ao pode ser con
flrmada ·por urn dosseus Presidentes, que 
po·r certo lerA estas linhas... Sempre jul
gAmos preferlvel arriscar, mas actuar a 
bern dos interesses da Filatelia nacional, 
do queencerrarmo-nos dentro dos estrei
tos limltes do orgamento, e... nao fazer 
nada! 

Outros meios de aumento das recei
tas da Federa!;ao tfun sido os sl,lbsidios 
extraordinArios com que urn dos seus 
mem-bros - o C. F. Mo~. - exactament~ 
aquele que menos tern a esperar da F.f. 
F. - a tern ajudado, num espirito de 
compree~sao dos verdadefros interesses 
filateIico!! do pais, que desejarlamos fos
se geral. 

Nao e pelo aumento do nurnero de de
legados- a 1f:j0$00 anuais por delegado
qUe a F.P.F. po de esperar urn dia dl~ 
pOr de recursos financeiros razoAveis (a 
menos que tenhamos, no futuro, congres
sos de mals de 100 mernbros ... ). 1!J pelo 
aumento das cotas de cada delegado que 
essa eleva!;ao serA possivel. E exacta
mente eSSe aumento de cotas tern mais ,-
probabilidade de ser conseguldo pela elP~-
t~ncia de urn numero malor de club~s 
(com medias de 4 ou 5 delegados por clu
be) do que pelo aumento da massa asso
ciativa de urn ou dois desses clubes. A 
experil!ncia tern mostrado que os clu~s, 
mesmo grandes, relutam sernpre em con
tribuir com quantias avultadas (resultan
tes da multiplicagao, pelo nlimero de dele
gados) de uma vez s6. 

o problema financelro da F. P. F. e 
grave - mUito grave, mesmo - mas te!!l, 
a nos!!o ver, solugao, ate mesmo se se 
mantiver 0 actual estado de composigao 
dos Congressos. 0 recurso a meios de an
gariagao de fundos extraordinArios pode 
e deve ser alargado. N"l:i.o faltam as pos
sibilidades e as ocasioes. Falta, sim -
problema que debateremos em ultimo lu-

~a 7~~tZtafao 
7ila~tZlia 

Pe/o - __ 

DR. OLNEIRA MARQUES 

gar - uma coopera~ao mais acentuada 
dos mernbros dos corpos directivos, no 
senti do de urna distribul~ao de tarefas 
que torne mals intensa e mals eficiente 
a ac~ao quottdlana. da E:.P.F. 

Deste problema financeiro dert vam, P 
evidente, muitos outros, que ern ultima 
analise sempre Se the podem reduzlr. Tra
taremos aqui apenas de urn ou dois. 

b) 0 PROBLEMA DA SEDE 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
nao tern, praticamente, uma sede. Esta 
instalada num quartinho dos fundos do 
C.F.P., e 0 seu mobiliario (que e todo 
perten~a deste clube) limita-se a uma se
cretaria e uma cadeira. A urn canto 
amontoam-se os Iivros e revistas, alias 
jA em nlimero conaideravel, a. merce das 
mandibulas feroze!! dos insectos que cos
tumam povoar as nossas casas antigas 
(nao fa~o literatura, nem exagero: a ul
tima vez qUe tive ocasiao de abrir os ma
~os de livros - quase todos oferta do C. 
F. P. - salram, velozes, duas gordas e 
negras baratas... sirvam de testernunhas 
os Presidentes da F.P.F. e do C.F.P. que, 
na ocasiao, Se achavam presentes!) Es
Ses llvros, que Se destinam a biblioteca 
federal (nos termos do Estatuto), preci
sam, evidentemente, de uma estante. Sim_ 
plesmente, ate hOje, nao pOde ainda a DI
rec~ao da F.P.F. dispor dos fundos ne
cessArios para a ·sua compra! 

E assim e tudo: nao M. urn Unico fun
cionArio ou ernpregado ao 'servigo da F. 
P. F. - sao os membros da sua Dlrec<;ao, 
incluindo 0 .prOprio Presidente, quem tern 
de realizar todos os trabalhos do expe
diente, que, por vezes, nao sao nada pe
quenos. 

Impossivel !!e torna, desta maneira, 
dar a Federa~llo aquele minima- de pre.s
tigio que dela esperam todos os filatelis
tas, tanto do pais como do estrangeiro. 
Sedam precisas, para uma sede razoavel 
embora ainda acanhada, pelo menos 3 sa
las, uma para secretaria, outra para bi
bIioteca e reun~oes, e a terceira, urn pou-

DIA DO SELO 

Um hecho da exposic;ao no Clube Filatelico de Portugal, vendo-se, da esquerda para a direita, 05 

srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, Jose Hip61ito, Augusto Molder e Eduardo Cohen 

Num dos gabinetes do Clube Filatelico do Portugal, 0 sr. Coronel Vito(allo Godinho assinando a 
lista dos Filatelistas Eminentes, vendo-se tambem, da esquerda para a direita, os srs. Eng. Ant6nio 

dos Santos Furtado, Jose Rodrigo Dies Ferreira, Prof. Coutor Carlos Trincao, Eduardo Cohen, 
Alberto Armando Pereira e Dr. Vasconcelos Carvalho 
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EM LISBOA 
Ainda nao foi este ana que 0 Dia do 

Selo foi comemorado em Portugal, tal co
ma. sucede noutros palses, com a emissao 
de urn selo comemorativo. Apenas dois 
carimbos comernorativos ficaram a ates
tar que as entidades oficiais se nao 
desinteressaram completamente do as
sunto. E nao compreendemos, na real!
dade, a razao de tal desinteresse. 0 selo, 
esse bocadinho de papel multi ou unico-
10rido, e mercadoria que nunca da monos 
nem prejuizo. Selos que Se emitem sao 
selos que se vendem, sernpre com lucro; 
e dinheiro que circula, e uma contrtbui!;ao 
que Se paga, as vezes cara, e sem azedu
me. E nem se pode argumentar com a sal
da de divisas para 0 estrangeiro, porque, 
se os nossos selos nem sempre sao felizes 
na sua concep!;ii.o e no seu desenho, nao 
pedem me!;as aos selos estrangeiros no que 
respeita a SUa execu!;ao nas nossas im
prensas oficiais ou particulares. 

o caso, porem, e que as comemora
q5es do Dia do· Selo de 1957 se circuns
creve ram As reunioes e exposi!;oes filate
licas. 

MMca da d ia dos C.T.T. (SIR) comemorativa 
da Exposi.,;oo do <Dia do Selo:. , efeduada nas 

salas do C . F. P. 

A EXPOSIQAO DO CLUBE 
FILATELICO DE PORTUGAL 

A que se realizou nas salas· do Clube 
Filatelico de Portugal, constituiu urn exi-

Pelo 

DR. ANTONIO D'ALMEIDA 
FIGUEIREDO 

~I 

to brilhante. Tratando-se de uma exposj-
gao com finalidade determinada, e com 
certas caracteristicas, entendeu 0 Clube 
que a quantidade se deveria opor, de pre
ferllncia, a qualidade. E assim os cinco 
expositores honraram 0 Clube organiza
dor, e deliciaram a assistllncia, mostran
do urn pouco do que tern de melhor. 

Muito antes da hora marcada para a 
abertura da exposi!;ao, ja as salas do Clu
be eram pequenas para conter a enorme 
quantidade de vlsitantes, s6cios e, cir
cunstlincia que nos apraz registar, mesmo 
nao s6cios, que ali acorreram. Impossivel 
fixar nomes. Mas recordemos, entre ou
tros, os Srs. Prof. Doutor Carlo·s Trincao, 
Coronel Vitorino Godinho, Eduardo Cohen, 
Augusto Molder, Dr. Hildeberto Botelho 
de Medeiros, Fernando Leitao, director da 
APA, Dr. Mar!;al Co,rreia Nunes, Jose Hi
p6lito, Dr. Vasconcelos Carvalho, Dr. An
t6nio de Figueiredo, Tenente Coronel Go
defroy de Abreu Lima, Major Cardoso 
Salgado, Eng. Ant6niQ. dos Santos Fur
tado, Jose Dias Ferreira, Alberto Arman
do Pereira, Dr. Leite Soares, Dr. Jorge 
Vieira, Charles Hoyaux, etc., etc., multos 
deles acompanhados de SURS Esposas. 

Numa das salas, 0 prof. Dr. Carlos 
Pinto Trincao expOs dais quadrns com 
selos classicos da Madeira, e reimpres
soes, que foram justamente apreciados. 
Fartos elogios colheram tambem as pe!;as 
apresentadas pelo Coronel Vitorino Godi
nho, e que constavam de selos de D. Luis, 
fitas curva e direita . 

Eduardo Cohen mostrou-nos alguns 
belos selos novos da Romenia, e ensinou, 
sobretudo, como e possivel fazer uma co
lec!;ao especializada e cheia de interesse, 
com selos que no inlcio sao comuns e de 
pequeno valor, e depois Se tornam raro!!, 
e par isso mesmo valiosos. 
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co malor, para os Congressos que tivea
sern lugar ern Lisboa, para exposigoes do 
<Dia do Selo:.ou outras, ou para recep
!;oes a entidades estrangeiras. Tornava-se 
necessaria ,a aquisi!;ao de urn empregado 
que fosse, para os servi!;os de expediente. 
E quantas, quantas coisas mats requeria 
a instala!;ii.o condigna da Federa!;ii.o Por
tuguesa de Filatelia! 

Mas, que fazer com 3.000$00 auals?! 
Desta ausencia de uma verdadeira se

de pr6pria, resulta alnda urn outro incon
veniente, este agora de natureza' moral: 
a F.PF. sente-se multo - e esta, na rea
lidade - na dependencia do C.F.P. Ela 
reconhece, e certo, 0 que deve, ate hoje, 
a compreensao e a ·boa vontade dos ser
vi!;os do C.F.P.; ela reconhece tamMm 
que, sem essa compreensao e essa boa
-vontade, nao teria sequer urn quartinho-, 
mesmo pequeno e mal mobil ado, para on
de pudesse seguir a sua correspondencia. 
Mas exactamente esse recbnhecimento, 
essa gratidao, reaultam numa dependen
cia inc6moda e impr6pria para uma Fe
dera!;ao de clubes. Uma Federa!;ao nao 
pode ser grata a urn clube: ou 0 e a to
dos ,ou nao 0 e a nenhurn. 

c) PROBLEMA DOS CONGRESSOS 

Nos termos do seu Estatuto, deve a 
F. P. F. realizar, todos os anos, em Feve
reiro, 0 seu Congresso ordinario. Esta da
ta, de Fevereiro, que obedeceu ao prop6-
slto de fazer coincidir 0 ann de gerlincia 
com 0 ana civil, tem-se mostrado impos
sivel de ser seguida na pratica. Nenhum 
congresso, ate hOje, teve lugar em Fevc
reiro·. Temos 0 prop6sito de, no pr6xlrng 
Congressn em que tomarmos. parte, pro
por a altera!;ao da almea do Estatuto, mo_ 
dificando 0 Fevereiro em Junho ou Julho, 
e fazer come!;ar 0 ana de gerencia no 
principio do mils de Julho. 

Deviam os Congressos, para obedecer 
ao espirito nacional que presidiu a funda
!;ao da F.P.F., realizar-se, cada ano, nu
rna localidade dlferente do pals. lil esta a 
norma seguida em todas as Federa!;oes 
estrangeiras. Ainda aqui tern side 0 pro
blema financeiro a causa de que 03 Con
gressos se venham realizando, cada an fl , 

em Lisboa. Alem de que 0 mes de Feve
reiro, pelas suas condi!;oes climaticas des
favoraveis, nao e propicio a desloca!;oes 
de delegados. 

Se bern que, como tivernos ocasiao de 
lcentuar na prlmeira parte deste artigo, 

os delegados sejam quase todos de Lisboa 
e s6ci.)s do C. F . P., ha que reconhecer 
que os Congressos anuais da Federa!;ao 
se tllm desenrolado num espirito verda
deiramente supra-clubista, e de cunho na
cional. Dai, 0 interesse em que tals Con
gressos tivessem tambem lugar, nem que 
fosse esporii.dicamente, no Porto, em 
Coimbra ou em outra qualquer cidade ou 
vila fora de Lisboa. Esperamos que, num 
futuro pr6ximo, este objcctivo ' Se possa 
conseguir. 

2.") - 0 PROBLEMA DOS CORPOS 
DIRECTIVOS 

Hesitamos em conceder a pl'imazia a 
este, ou ao problema da massa assoeia
tiva. Seja como for, nunca sera demals 
ncentual' a importA.ncla de qualquer de
les. 

Aparentemente, nil.o deveria ser dlfi
cil, para urn Congresso, a elei!;lio dos cor
pos Directivos da F.P.F .. A Dlrec!;ao re
sume-se em 6 membros, dos quais 5 efec
tivos (Presidente, Vice-Presidente, Secre
'tario, Tesouretro e Vogal) e 1 sUbstituto. 
Para a Me!!a do Congresso, os cargos sao 
em n." de 4: Presidente, Vice-Presidente 
e dois Secretarios. Por ultimo, para 0 Con_ 
selho Fiscal, ha a escolher 0 Presldente, 
o Relator e 0 Vogal, como membros efec
tivos, e urn substituto. 14 personalidades. 
ao todo, constituem, portanto, os Corpos 
Directivos da F.P.F .. Mas s6 multo pou
ces leitores podem avaliar da dlficuldade 
extrema constante, que ha cada ano, para 
dhcontrar estes 14 individuos! 

As Federa!;oes grandes, como a sUi!;a, 
a francesa e outras, tern estatuida uma 
fOrma dlferente de composi!;lio dos seus 
corp os directivos. Os Congressos esco
lhem, nao individuos, mas clubes. lil o· clu
be A - a Direcga) do Clube A - que 
constitui, por urn ano, a Direc!;8.0 da Fe
derR!;ao; e 0 clube B - a Mesa da As
sembleia Geral do Clube B - qUe consti
f'ui a Mesa do Congresso da Federa!;ii.o; 
IS finalmcnte 0 Clube C - 0 Conselho Fis
cal do Clubp. C - que entra para a Fede
ral}8.o, constltuindo 0 seu Conselho Fiscal. 

Esta pratica, que facilita, em multo, a 
tarefa elcitoral dos Congressos, e impos
sivel de ser segutda no seio da nossn F. 
P. F., pelo menos nas condi!;OeS actuais 
do estado da filatelia pc-rtuguesa, como 0 
reconheceram, desde logo, os seus funda
dores. Contando a F .P.F. 5 clubes, que 
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deslgnaremos por A, B, C, DeE, se os 
Corpos Directivos Se repartlssem por 
A+B+C, restavam com') cleitores a mi
noria de D+E! Per outro lado, nunca sc 
poderla pensal', pela imposslbilidadc das 

\ 

Collectionneur Avance 
Je m'interesse a Portugal, Eg
pagne, Andorrc, Allemagne, Au
triche, Belgique, Bosnie, Bresil, 
Croatle, Francli1, Hongrie, Italle, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays_ 
-Bas, Pologne, Russie, Saint-Ma
rin, Slovaquie, Suisse, Tchecoslo
vaquie, Trieste (A), Trieste (Bl, 

Vatlcano, Ukraine et Israel. 

Ssulement par mancoliste, et basc 
Yvcrt 1958 

J'offre en echange des seri!,!S du 
Portugal et de Poutre-mer, neu
ves et obliteres, aussi bien quc 
bandes, blocs de 4 et paquets de 
100 timbres, j'al echange aussi 

F. D. Covers. 

Je m'interesse seulemcnt aux 
timbres sans defaut. 

Envols, recommandes et referen

ces Clube Fllatelico de Portugal 

ARTUR DA SILVA 
CALADO 

R. P~jals de S. Bento, 39·4.

L1SBOA - PORTUGAL 
C. F. P. 493 

distancias, em conferlr cargos directivos 
a clubes fora do contlnente portugues me
tropolitano, que constituem 3/5 da com
posigao actual da Federagiio . .. 

Urn outro processo, que tambem se 
debateu durante as r eunioes que precede
ram a fundagiio da F .P.F., consistla em 
08col11er os membros dos Corpos Dlrecti
vos entre os delegados aos Congressos, e 
s6 entre eles. 0 processo foi abandonadO', 
por razoes identlcas a anterior: contando 
os Congressos 20 delegados (nesta altu
ra), 0 n ." de 14 estatuido para Os Corpos 
Gerentes ocupava 70% da massa celeito
rab ... Note-se que, na realidade, os ac
tuais Corpos Directivos (1956-57) sao 
compostos de 10 delegados e 4 nlio dele
gados, 0 que ainda e de lamentar, num 
CongresBO de 22 cIelegacIos! 

(Continuo no pr6ximo numero) 

Entre para 0 

Tripolitania Hobby Clube 
o Clube Internaclonal filatelico 

c:Tripolitanla]., procura promover 
a troca de selos, moedas, sobres
critos de primelros dias, etc., en
tre coleccionadores da Italia, San 
Marino, Vaticano, Col6nias e 0 

resto do Mundo. Cada s6cio tera 
direito a urn aniincio gratis de 10 
palavras, cartao de associado e a 
uma revista trlmestral llustrada, 
publicada em italiano, frances e 
ingles. Assinatura: 1 dollar U. S . 
A., ou 0- equivalente em moeda 
corrente, ou 10 coupons de res
posta internaclonals , ou em selos 
comemoratlvos, de desportos, anL 
mals ou flores , em series com ple
tas. Prospectos gratis. 

Director BRIGNONE Salvato
re, Via S. T . D'Aquino 10, Sestri
ponente, Genova - ItAlla. 

NuCLEO FILATELICO 

MICAELENSE 

PONTA D£:LGADA- (5. MIGUEL) -A<;ORE5 

Antonio Joaquim Correa 
MEDALHAS OBTIDAS 

EXPOSI'c;oES NACIONAIS: 

1944 - Lisboa - Medalha de OUl'O 

1955 - Porto - Medalha de Duro 
EXPOS~OES INTERNACIONAIS: 

1949 - Paris - Medalha de prata 
1950 - Madrid - Medalha de prata 
1953 - Lisboa - Medalha de vermeil 
1955 - Oslo - Medalha de prata 
1955 - Estocolmo - Medalha de vermeil 
1956 - Finlandia - Medalha de Duro 

Junior 

1957 - Tel-Aviv - Medalha de Duro e Grande Premio 
Especial T ABIL 

Ume des meis not&veis pec;as 

de colecc;iio do sr. Cordia 

Junior 

" TE-BECHE" 
S .. F. nil. IO-A 
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colec!;aO ' cobria mais vasto ferrit6rio fi
latelico. Baseada neste criterio, a Comis
siio dos Relatores do Juri, constituida pe
los Srs. Dr. Wollf de Beer, Joseph Buehler 
e pelo slgnatario, propOs em sessiio ple
naria a outorga do premio TABIL a. co
lec!;ao do- Sr. Correa Junior, 0 que foi 
uniinimemente aprovado. 

Uma vez que, no numero anterior, des
crevi, de acordo com 0 Cattilogo da Ex
posi!;8.o, as tres colec!;oes que conquista
ram os tr~s grandes Premios da TABIL, 
justo e que agora de aos leltores ideia da 
colecgao que conseguiu 0 premio especial 
do certame. 

Diz 0 Catalogo: 
<Portugal e IDtramal'- Selec!;ao duma 

colec!;ii.o especializada. Da emissiio de D. 
Maria II, urn sobrescrito com 5 selos de 
5 rels, dupla impressiio do 25 reis, blocos 
de 6 do 50 e do 100 reis. Madeira: colec
giio especializada completa com tonal1da
des e denteados. Mo!;ambique: folhas in
teiras de todos os valores das sobrecar
gas antoninas de 1895. India: selos nati-

r 

vo.s de 1871-83, com alguns Mte-b&lhes. 
selos sern impressAo do valor, etc. Guine: 
o erro Mogambique do 40 reis azul. Co
lec!;iio especializada dos selos de coroa de 
todas as provincias ultramarinas>. 

Termino reiterando ao Sr. Correa JU
nior as minhas felicita!;oes, e fazendo mi· 
nhas as palavras do Dr. Ant6nio Fragoso 
no <Mercado Fllatelico>: 

«0 prawo TABll.., agora obtido, e 0 
publico reconhecimento da dedicql\o e 
persisMncla d()l ll'ustre Presidente da Di
re~o do Clube Internacional de Filate
lin. E esta elevada di8tin~ honra, 000 
sO 0 n08SO Clube, mas tamb6m toda a Fl
latella Portuguesa». 

Foi Isto justamente 0 qUe sentiu a Co
missiio Organizadora da TABIL, e 0 que 
eu senti quando, no banquete de encer
ramento da TABIL, se me fez a honra 
de me escolher para, em representagAo do 
premiado, receber 0 valioso trofeu das 
maos do Dr. Ophir. 

(Do!! revistl! .a:0 Selo> I 

l 

S .. F. nO. 64 s. F. nil. 62-6 s. F. n2. 

• 

l € 1 s 
MinisMr-io do Ultramar 

Servic;o de Valol'es Postais 
PORTARIA N." 16.454 

31 de Outubro de 1957 

Manda emitir e pill' em cil'cula!;ao, na 
provincia de Macau, duzcntos mil bilhe
tes-postais-aviiio (aerogrammas) da taxa 
de 26 avos, confeccionados em papel de 
escrlta branco, de formato 250mmX175 
mm (abel'tos), com cercadura a verde e 
vermelho, brasAo a 'preto, texto a preto e 
vermelho, e 0 fundo a sepia, reproduzindo 
uma viata parcial de Macau. 

Os selos dos referldos bilhetes-cartas, 
nas dlmcns1'ies de 33 mmX20,5 mm, que 

. reproduzem 0 Palacio de Repartigoes PU
blicas daquela provincia, sao impressos 
nas cores preto-cinzento. 

l -ao c 
Min'isterio do Ultrarnar 

Direcc;ao Geral de Obras Ptiblicas 
e Comunicac;6es 

Servic;o3 de Valores Posta is 
POR1.'ARIA N." 16.467 

II> de Novembro de 1957 

Manda emltlr e pill' em clrculagu'J, no 
E.stad) da India, 15.500.000 selos d<! fran
quia postal, nas dimensoes de 34,5 mm X 
X 25,4 mm, tendo como motivo· brasoes 
de alguns vice-reis e governadores daque
Ie Estado, impressos nas quantldades, ta
xas e cores seguintes : 

Brasao D. Vasco da Gama : 
2 rels - amarelo - palha, ver

melho, preto, azul, 
prata, ouro, castanho 
e amarelo-torrado ..... 5.000.000 
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Braa1l.o de Lopo Soares de Albergaria: 
6 rels - cinzento-claro, verme-

Iho, prata, azul, sepia 
e preto ..... ......... ..... 3.000.000 

Braaao D. Francisco de Almeida: 
9 rels - azul-claro, preto, ver-

melho, aura e verde ... 2.000.000 
BrasAo D. Garcia de Noronha: 

1 tanga- vermelho, preto, ou
ro, prata, azul, wna
relo-esverdeado, pur-
pura e sepia ......... 2.000.000 

Brasao de Afonso de Albuquerque: 
4 tan,gas -< verde-esmeralda

-claro, magenta, ou
ro, vermelho, prata, 
azul e preto . .... ...... 1.000.000 

Brasao de D. J01l.0 de Castro : 
5 tangaa- preto, ouro, prata, 

azul, vermelho, azul
-pav1l.0 e wnarelo-
-gr1l.o ..................... 1.000.000 

Bras1l.0 de D. Luis de Ataide : 
11 tangas- vermelho, pre to, 

a z u 1, prata, sepia, 
castanho e rosa-ve-
Iho ........................ 1.000.000 

Braa1l.0 D. Nuno da Cunha: 
1 Rupia-preto, ouro, prata, 

vermelho, aZul, cin
zento - esverdeado e 
encamado - ·bo·rdeus 500.000 

Esta portaria substitue, para todos os 
efeitos an." 16.263, de 22 de Abril de 
1957, inserta no cDiario do Govemo> n." 
92, 1." serie, da mesma data. 

Ministerio das Comunic~oes 
ADMINISTRAQAO GERAL DOS C. T. T. 

Direc~ao dos Servi~os Industrials 
PORTARIA N.D 16.490 

19 de Dezembro de 1957 

Cria e mand~ pOr em circulag1l.0 uma 
serie de bilhetes-postaissimples ' denomi
nados cConhega as suaa dangaa>, com aa 
seguintes caracteristicas : 

a) A serie e composta de cern mode
los, numerados e seriados em ·va.
rios grupos, eada urn dos quais cor
'responde a uma zona earacteris
tica de -dangas populares; 

b) 0 rosto dos bilhetes-postais, em vez 
de destinar-se apenas ao enderego 
e indieaglio do rexpetente, e imag!
nariamente dividido por uma linha 

verticai em duas zonas, correspon
dendo a 2/ 5 e 3/ 5 da sua area: 

A zona da direita, de 3/5, com a 
altura de 105 mm. e a largura de 
90 mm, destina-se ao enderego, e e 
encimada pelas palavras cBilhete
-Postal> entre as quais se v~ 0 em
blema dos CTl', 0 postilhao com as 
palavraa ccorrelo de Portugab e 
taxa, $50. 

A zona da esquerda, de 2/5, com 
a altura de 105 mm. e a largura de 
50 mm, e ocupada, em cada mode-
10, por uma ilustragiio musical e 
uma ilustragiio poetic a, aluslvas a 
uma danga caracteristica, tendo ao 
alto 0 titulo, c.Jmum cConhcga as 
suas dangas:t , seguido do titulo da 
dan~a a que aiude 0 modelo. 

Em baixo, a esquerda, a nume
rag1l.0. A dlrelta a indicag1l.o do pre
go, $50. 

c) 0 verso dos bilhetes-postais des
tina-se inteiramente a correspon
dencia. 

SELOS 
EstA em dlatribui!;Ao 0 N.· 4 

da «REVISTA FILATIlLIOA», 
6rgiio da n/ caaa. 

Mllhares de selO8 lsolados, se
ries coinpletas, Iotas especla1s, 
etc., oferecldos a p~08 de OC&

sULo ! 
F~ 11fD& vlsita i'I. n/ casa, on 

P6!:3 a n/ Revlsta, se a nAo re
cebeu. 

Oonsn1te-n08 sempre, antes de 
comprar on vender quaisqner S6-
los. ' 

Ramalho Guerra, 
R. Jolo das ~gras, 3-2.o-Dt." 

(_"tiga Rua do Ampero) 

Telef. 368666 - LISBOA 

o PREMJO TAB'L 
A eircunstll.ncia de ter vindo para Por

tugal 0 premio TABIL, mereeidamente 
atribuido a colecgiio de selos metropoli
tanos e ultramarinos do Sr. Ant6nio Joa
quim Corr~a J'iinior, justifiea a redacgiio 
desta nota, mais uma duma serie que 
teneiono dediear a exposig1l.0 de Tel-Aviv. 

o Regulamento das exposigoes filate
lieas intemaelonais patroeinadaa pela Fe
deragiio Intemaeional de Filatelia (Art!
go 13), apenas prev~ tr~s Grandes Pre
mios para estes eertames: 0 Grande Pre
mio de Honra, a atribuir a melhor par
tieipagiio da Classe de Honra; 0 Grande 
Premio Naeional, e 0 Grande Premio In

' temacional, respectivamente para a me
Ihor eolecgiio do pais on de a exposigao 
se realiza, ou estrangeira, na Claase de 
competigao. Qualquer destes premios, por 
eonstituirem por si mesmo a recompensa 
mais elevada das ~encionadas Classes, 
siio conferidos desacompanhados , das me
dalhaa que regulamentarmente premeiam 
as mais notaveis colecgoes expostas. 

No ano passado" em Helsinquia, a Co
missao Organizadora da «FINLANDIA 
56> teve a ideia de por a disposigiio do 
Juri urn premio suplementar, designado 
como Premio do. Exposi~, e que foiofe
reeido pela Federagiio das Sociedades Fi
latelicas Finlandesaa, do qual 0 JUri po
deria dispor com certa liberdade. E digo 
certa liberdade, porque preceituando 0 
Art. 7 do citado Regulamento das expo· 
sigoes filatelicas intemacionais, que as 
colecgoes da Classe de Honra apenas po
dem competir entre si para 0 Grande Pre
mio de Honra, as colecgoes desta Classe, 
que nao meregam tal premio, fica ve
dada a eoncessiio do Premio da Exposl
gao, embora, por pressuposto, elas sejam 
das melhores do concurso ... 

Em Helsinquia, 0 Grande Premio da 
Classe de Competigao foi dado a colec
giio da Turquia, do Sr. Orhan Brandt, 
por maio,ria de 16 votos, contra 4, de mo
do que 0 Premio da Exposigiio serviu a 
maravilha para contentar a minoria do 
J 'uri, que queria dar 0 Grande Premio In
ternacional a colecgao da Suiga, do Sr. 
Anderegg. Mas, como 0 , Premio da Expo
slgao niio e urn Grande Premio, 0 Sr. 
Anderegg recebeu-o juntamente com uma 
medalha de ouro. 

Agora em Tel-Aviv, a Comissao Orga
nizadora quis qUe recompensa semel han-

I 
pe/o 

PROF. DOUrOR CARLOS rRINCAO I 
te existisse, tendo 0 Dr. Moshe Ophir, 
para tal efeito, oferecido urn objecto de 
prata. 

o Juri decidiu que, regulamentarmen
te, ela teria de ser atribuida na Classe 
de Competigiio, e que, uma vez que se 
tratava de premio tiio apreciavel pelo seu 
grande valor moral, apenas se deverla 
adjudicar a colecgao ja recompensada 
com medalha de ouro. Estavam nestas 
condigoes as seguintes participagoes: 

9 - Arnold Weinstein - Israel e pe-
riodo intermMio. 

44 - Alphonse Legrain - Belgica. 
48 - Hans Mott - Dinamarca. 
90 - Dr. Giulio Bolaffi (negociante1) 

- Antigos Estados Italianos. 
97 - Vladimiro Fleck - Montenegro. 

102 - Jean Dupont - Luxemburgo (1." 
emissiio). 

120 - Ant6nio Joaquim Corr~a Junior 
- Portugal metropolitano e ul
tramarino. 

134 - Erik Blomberg - Suecia. 
156 - Manuel Hevia Iglesias (nego

ciante) - Espanha. 
181-Mortimer L. Meinken - Estados 

Unidos (1 cent. de 1857, tipo V). 
.l!l evidente que, destes 10 eompetido

res, era 0 nosso compatriota aqv ele cuja 

Ant6nio Joaquim Correa Junior 



A CASA A. MOLDER 
e sempre fornecedora das melhores 
pecas c1assicas de toda a Europa, 
raridades de Portugal e Ultramar, e 
realizadora de lei16es filatelicos mensais. 

Compra colecc6es, «stockslt, variedades, 
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca 
interesse a grandes coleccionadores 

Rua 1.0 de Dezemhro, 101 
TELEFONE 21154 LISBOA I 
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A PELrCULA QUE NUNCA FALHA 

IIlIIUWlUliUlUlIHUIIUlIlIUlllllllllllllllllllulllulllurumUJUIlUlUlIllmllllllUllUUlUlIlIUllllfiHlHlUmnIIIIHllllllllllllnUUllllmUUIIIIIIIIIII':iJ 

ANDNCIOS 
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar

dez, Goa, India Portuguesa. S6cio APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugue
ses, especialmente India; Envelopes do 
1.. Dia; M8.ximos e Intelros. Pre~ario a 
pedido. 

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

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

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255, 
Leixoes - Compra e troca. Vende com 
grandes descontos, selos novos e usados 
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. 

Desejo selos Portugal e Espanha, no
vas e usados, de preferencia comemorati
vas. Ofere!Oo series do Sudao. Base Yvert. 
Envios Fr. 3.000 - Pronta resposta. C. 
D. Argyros, Abbas Avenue, House 3....:. 
Block 4 EE, Khartoum, Sudan. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou Itaria, S. Marino e Vaticano. Sorren
tino Gennaro - Miano (Napoli) Itaria. 

Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$, 
T.P. Na!<lio 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$, 
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio 
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·~Lisboa-(Portes 
registados extra). 

Pretendo adquirir os Boletins do Clu
be Filatelico de Portugal de 1 a 45, por 
trocas de selos novo's ou usados do Bra
sU, ou comprados. Ofertas a Alcides Fi
gueiredo Santiago, Calxa Postal, 26, Fer
nao, Brasil- Est. de Slio Paulo. Troco se
los das AmeriCas, por selos de motivos 
FLORA E FAUNA. 

Desejo trocas de selos em quantidade 
de 200 a 1.001} (seIll valor de catalogo). 
Dou de Portugal e Ultramar. Recebo todo 
o Mundo. Tambem a. base dos catalogos 
SimOes Ferreira e Eladio Santos. Sobres
critos e postais m8.ximos. Manuel Luis 
Santana - Rua Dr. Oliveira Salazar -
Alvor - Portugal. 

ECONOMICOS 
Desejo correspondentes para troca de 

selos nacionals, novos ou usa dos, em Ca
bo Verde, Guine, India, Macau, Mo!Oam
bique, S. Tome e Principe e Timor. Roge
rio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola. 

Sou coleccionador de selos, com ani
mals (passaros, peixes, insectos, etc.) , 
flores e correio aereo de todo 0 Mundo. 
Dou Alemanhf!, e resto da Europa. Ga
ranto pronta resposta. Quelram dirigir
-Se a: Louis V. DiJkstra, Itzehoe-Hol
stei, ALEMANHA. Correspondencia em 
ingH!s, alemlio ou frances. 

Troco por qualquer pais, selos do Bra
sil. Novas ou usados, base Yvert, 57 ou 
58, ou um por um, repetidos ate cinco. 
Remessa minima 1.000 frs. Resposta ime
dlata. Paulo A. Schmitt - P. O. Box, 136 
- Itajai - Santa Catarina - Brasil. 

Contra selos de Portugal e Ultramar, 
dou selos de Its.l1,a, Vaticano e Slio Mari
no. SEJE FILOMENA - Piscinola -
(Napoli) Itaria. 

CARIMBOS MECANICOS 
COMPRQ, a 2$50 cada, sobrescritos 

cOJU os carimbos n.·· : 
1 - 7, 8, 10, 12, 14 e segs. 
II - 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 

23, 25, 26, 30, 31) 36, 37, 40, 41, 42. 
43, 48, 50, 52, 54 e segs. 

III - 25, S6, 42, 53 e segs. 
VI - 12 e segs. 
E a Esc. 1$00 cada: 
VII - 36, 40, 53, 59, 79, 83, 110, 111, 

112, 115, 120, 121, 124, 130, 132, 133, 
141, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 
158, 162, 166, 171, 175, 182, 183, 184, 188, 
189, 192, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 
206, 207, 209 e segs. 

Resposta a este Clube, ao n.· 22. 

ATEN9AO PARA ESTA OPORTU
N1DADE: Desejo trocar selos s6 colee
cionadores residentes nas Provincias Ul
tra.marIna& Portugu6888'. Ofere!<O tOO08 os 
pafses nQvos e usados, emissOes recentes 
e antigas. Tambem troco base Yvert. Por 
favor franquear 0 envelope com muitos 
selos comemorativos diferentes, e enviar 
por via urea. Responderei imediatamen
teo Hans R. Frillmann, Caixa Postal, 526 
- Blumenau - S C - Brasil. 
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Desejo trocas de selos universais me
diante mancol1sta, base E. Santos, Yvert 
ou Gibbons - Eng. L. da Cunha Gomes 
- Mapuga - Goa - India Portuguesa. 

Envie selos do seu pais ou col6nias, e 
recebera igual quantidade do meu. Dr. 
Jose L. Gutierrez de Pedro - Navezuelas 
(caceres) - Espanha. 

A.B.!. - 'Onica publlc~\:Ao fllateUca 
em lingua espanhola e alemA, na Alema
nha. Oferece por ano 6 boletins Informa
tivos, e 2 anUncios gratis, ate 20 pala
vras. Cota anual 20$00. Agente em Por
tugal: Jose Luis Vaz Henriques, Avenida 
da Llberdade, 204-2.o-Esq. - Llsboa. 

I wll Exchange all world Stamps of 
Sports, air maUl and Flowers. Send me 
100/200 of your UJuntry, I give you 100/ 
/ 200 of Angola and Others portuguese 
colonies or Portugal. Jose P. N. Aguiar
C. P. 2685-C- Luanda - Angola - A.O.P. 

Por 10.000 Fr. Yvert em sclos de gran
de formato, novos e usados de Portugal e 
Ultramar, Espanha e Col6nlas, todos os 
palses da America (repetldos ate 50) en
vio 15.000 Fr. Yvert A m1nha escolha. 
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B. 
P. 117 - Bastia (Corse) Fran\:a. Corres
po~d~ncia em franc~s, ingl~, alemAo, es
panhol e portug'u~s. 

Contra selos do vosso Pais e Ultra
mar, dou Italla, Vaticano e S. Marino. 
Sepe Filomena - Piscinola (Napol1) -
Italla. 

AnUDcie no 

Of ere go series tematicas novas de to
do 0 mundo: DESPORTOS, FLORES, 
ANIMAlS, _\ VIA9,A0. Desejo receber no
vidades do Ultranlar Portugu~s. Resposta 
imediata aos envios de 200 escudos. Hen
driks - 55, rue General Ruquoy - Bru
xelles - Belgique. 

Dou selos hUngaros por col6n1as ho
landesas, 1nglesas, belgas, francesas e Ul
tramar portugu~s, somente novos em se
ries. Dou tambem Russia e Pol6nia. Ma
demoiselle Noreau Mada Hegedos - VA
ROSHAZ UTCA 18, BUDAPEST - Hun
gria. 

Deseo cange de sellos con Portugal y 
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir. 
Tambien sellos universales diferentes, por 
catalogo Yvert corrlente, y pieza por ple
za. Soclo Club Filatellco de Portugal, 
2626. 

Compro selos estrangeiros em quanti
dades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduar
do de Almeida - Rua S. Bento, 178-A, 
Telefone 662364, depois das 19,30. 

Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24 
- Novo Redondo - Angola. Colecciona 
Portugal e Ultramar. Procura correspon
dentes das Provlncias Ultramarinas. 

TODO MUNDO, SIEMPRE VALE -
Mande 100-200 selos diferentes, reclbira 
igual cantldad, pronta respuesta. J. A. 
Carrasco, Carmela GU. 8-7.", Bilbao (Es
pana). 

CLUBE 
BOLETIM 

FlLATELICO 
DO 

DE PORTUGAL 
A MAIOR REVISTA FILAT:ELICA PORTUGUESA! 

A DE MAIOR TIRAGEM! 
UMA DAS REVISTAS 'PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO! 

f;.... oJ. II), 

ANO XI N." 79 DEZEMBRO DE 1957 

exilo 

de ?PortugaL 11a ~abiL 
Tern sido assunto constante, nas reu

nioes que quase diAriamente se t~m real1-
zado na sede social do Clube Fllatelico do 
Brasil, 0 brllhantissimo ~xito que a fila
teUa portuguesa alcan\:ou em Tel-Aviv, 
na Exposiglio Filatel1ca Internacional de 
Israel. 

Isto e um bom sinal, mesmo mUitissi
mo b Jm! 

Efectivamente, verifica-se agora um 
intenso progresso e extraordinlirio desen
volvimento da filatelia deste pais irmlio. 

E niio s6 no aspecto- de organizagiio e 
de reallzagoes de manifestagoes filatel1-
cas, como tambem na parte tecnlca, de 
valor e importll.ncia das colecgoes de se
los. Neste ultimo capitulo, e altamente 
expressivo 0 resultado alcangado por Por
tugal na TABIL: 

Urn grande premio: Grande Premio 
TABIL. 

Quatro medalhas de ouro. 
Uma medalha de vermeil. 
Duas medalhas de prata. 
Duas medal has de bronze. 
Urn diploma de medalha de bronze, na 

classe literatura. 
Como se v~, 0 total dos premios foi no

tavel, e da-nos perfeltamente a idela do 
valor das coiecgoes expostas. 

Sabemos, por conhecimento pr6prio, que 
existem ainda outros maravilhosos con
juntos, dignos de figurarem em exposi
goes 1nternacionals, e em condi\:oes de 
conquistar altos premlos, e, assim, faze
mos perfeitamente 0 calculo da quantl-

par 

HUGO FRACCAROLI 

especial para es:a revists 

dade bern grande de coiecgoes importan
tes existentes no momento em Portugal. 

EBte estado de coisas enche-nos de pra
zer e satisfagiio, pr1ncipalmente porque 
nos da a possibilidade de breve dar ao 
mundo filatelico uma demonstragiio posi
tiva do progresso e adiantamento da fila
tel1a luso-brasllelra. 

Penso que niio estamos longe deste 
grande dia. Estiio senllo anunciadas expo
aigoes 1nternacionais para os pr6x1mos 
anos. Temos, na Belgica - Bruxelas -
em 1958; na Italia - Palermo - em 
1959; e, na Inglaterra - Londres - em 
1960. 

Tudo faz acreditar que, nestas, a fila
telia portuguesa comparecera em peso, e 
em uma ou duas a fUatelia brasileira 
tam-bem estara presente, e entiio 0 nosso 
bloco devera fazer dp.stacada figura. 

Recebam pols, por meu lntermedio, as 
fellcltagoes da fllatelia brasllelra, certos 
de que, para n6s, fol urn grande est[mulo 
para cont1nuarmos nas nossas 1ntensas 
actividades, com a finalidade de tornar 
cada vez mais forte e poderosa a flla
telia luso-brasllelra. 
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ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 

Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

MACAU - 'Rolando dos Reis Angelo -
C. P . 43-Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren!to 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S . TOM1l'l- Henrique Vidal de L. A. Cor
te Real. 

TIMOR - Dili - Anibal Ribas Lopes 
Pra!ta. 

INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos F ernandes - Secretary 
Catholic Book Crusade -7 Havelock 
Road. 

U . S . A. - Manuel L . Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20 - Ca· 
lif6rnia. 
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Estamos Compradores 
Uries - Isolados - Palotes - Misturas - AD QUIlD 

Como somos a maior firma vendedora de se/os 
nos Esfados Unidos esfamos sempre eompradores, 
em grandes quanfldades, de fodas as qualidades de 
se/os. espeeia/menfe de . 
• SELOS em series barafas e medias; se/os isola· 

dos de baixo va/ot e afraelivos; misturaa euidadosas para paeofes. 
• GRANDES sfocks e remanescenfes de fodos os palses. 
• M/STURA (AO QUlLO) de se/os de Porfuga/. Espanha, Frant;a e vlrlua/menfe de 

fodos os pa/ses do Mundo. 
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correio aereo, comemorativos e emissaes cor· 

rentes. 
A PED/DO enviamos gratis nossa lista de pret;os de eompra 

.. ALTOS PRECOS de COMPRA para SHOS dos ESTADOS UNIDOS e CANADA .. 
Escreva·nos pedindo essa lisfa hOje mesmo : 
• Para 0 nosso neg6eio de refalho, recebemos com prazer olerlas de quantidades 

re/afivamenfe pequenas, de series de valor medio e de qualidade superior. 
Mande·nos uma IIsla pormenorizllda das suas oferlas, que mereeera a nossa 

pronla e euHadosa atent;iio. Se 0 desejar, damos refereneias em lodo 0 mundo. 
NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHEC/DO IMPORTADOR AMERICANO 

H. E. HARRI & C. 
BOSTON 17, Mass. U S. A. Telegramas: HARRISCO, BOSTON 
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_mnIlllDAnnlnlUllllnUQllnunIlIlIlI1I1IRIIIIIHllnulllnmIllRIIUlIIIUUlHllllmIlIlDII1IUIIII1IRIIIIII1~1I1IIIIIIIPPllllilUlIIIIIIUllllllll1nrulillRIRllmmmDIIgl111111111flnl1l1nnlllll1nIHIIH nnnnllllHlmllmnnnrnlRnlllllllllmnmli!llMrnU! 

R£STAURANT£ VERA CRUZ 

Cf. 

VERA CRUZ 
Av, da Liberdade, 12-1.° 

Telef. 23301 LISBOA 
I 
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CLUBE ' F.ILA TElleO.· DE PORTUGAL 
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S. F. nQ. 64 s. ·F. nD. 62-B s. F. n2 • 

INDIA PORTUGUESA: ALGUMAS VALIOSAS PEC;AS DA COLECC;.1.0 DO SR. 

ANTONIO JOAQUIM CORR£A JUNIOR. VER ARTIGO NO INTERIOR. 

ANO XI N.O 79 DEZEMBRO 1957 

R E v S T A E N S A L 

TIRAGEM 3 f) 0 0 EXEMPLARES 




