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~"Er4~' PAGAMOS BONS PRE<';OS 
POR 

SERIES - ISOLAOOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somas 41 meior cese filet'lice de Am6rice, estemol coni

tentem.nte 41 comprer grendes quentided.s de selos de tode. e. 
partes do mundo. Actuelmente, estemol perticulermente interelledol 
.m comprer: 

• SELOS EM silRIlS I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompletas, novas ou ulladas. 

• SILOS ISOLADOS I Variedadell baratas e atraetlvas. 
• PACO'IS I Feitos cUldadosamente, com selos perfeitos. 

• GIAMDIS QUAMTIDADIS E IESTOS 01 .STOCkS. de todos os gllneros. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre pepel. 
• PAIA 0 MOSSO HEG6CI0 DE RITALHO, tamb~m desejamos comprar quanUJade 

mals pequenas de selod em sllrles, de preeo mlldlo e mhls elevado. 
Que;ra mandar-nos a sua /isfa de olerfas, que merecera a nossa pron

fa e cuidadosa afen~lo. 

GRA'IS. A PEDIDOI A no ••• nov. II.t. de compr •• , 
.Os melhores preeos por selos dos Estados Unldos e Canadl\. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

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

A SEVERA 
RUA DhS GAVEAS. 55-57 * LISBOA 
TELEF.34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUTT 
OPEN ALL NIGHT 

Co .... e.G. ~ 
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CARIMBOS DO cOlA DO SELO. NO ULTRAMAR. VER GRANDE REPORTAGEM NO INTERIOR 
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Bol€tlm 00 ClUB€ ~ll"t€lICO O€ pORtuCjal 
Redllc'iiio e Administrll'iiio: Av. Almirante Reis, 70·3.' -Dt.' - LlSBOA - Telef. 54936 
Composi'iiio e impressao: Tip. do «Jornlll do Fundiioll - FUNDAO - Te!ef. 111 P.B.X. 

DIRECTOR : 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Chefe de Redac(}iio: Ccmselho Directivo: 
Dr. Ant6nlo d'Almeida Figueiredo 

Prof. Doutor Carlos Trinciio 
Administrador: Eduardo Cohen 
Jose Rodrigo Dlas Ferreira RaUl Abecassis 
Editor: Brigadeiro J. da Cunha Lam88 
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro Eng.' Aurelio Marcos Pereira 

Revtsta mensaJ enviada a todos os s6cios do Glube FilatliHeo de Portugal 
DISPENSADA DE CENSURA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAGAO PORTUGUESA DE FILATELhA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.'-Dt.' - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND!;NCIA: APARTADO 2869"':" LlSBOA - PORTUGAL 

EXPED[ENTE- Ter'ills e Serills-feirlls, dlls 2[ ~s 24 horlls, II Sablldos, dlls [6 ~s 20 horel 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIYA COTIZACAO: 

Oontinente (excepto Lisboa.) Ilha5 e Provfnalas Ultramarin88 

Efe~tivos ..... .. .. .. .. 60$00, por ana t ou equivalente em moeda local 
Juruores .. .... .. .. ..... 30$00, por ana ( 

,e5ras.iJ. .. .. ............. ..... ............. .. .. Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos . .. .. .. .. 10$00, por mes; J uniores ..... .... 2$50, por mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AQENTES DO CLUSE FILATELICO DE PORTUQAL 

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenr;o 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S TOM~ - Henrique-Yidal de L. A. Corle 
Real. 

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos Fernandes - Secretary 
Catholic Book Crusad - 7 Haveleck 
Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20-
California. 
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EfACTOS DE BORRACHA 

T elefone n.· 10 - V ALE N G A 

-DE-

~NZALEZ, SUC.RA 
A.NTAS- VALENQA 

'ORTUGAL) 

vulcanizado e todos os artigos de 
lcha em geral 

6 Lit 0 
, , 

ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTJ
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER. 
PRENSAS HIDRAULICAS. ETC •• ETC. 

ETO. 

IPOLITO, L.DA , 

·ELEF.3 E 53 PORTUQAL 

) 

~--------------------------~) 
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• 
Po, Fr, Es, T. V. 60. 1. 2. 6. 15. 21. 24. 
90. 93. 94. 

3587-Antonio Noel de Vasconcelos Barbosa 
- Rua Projectada Ul Trav. de S. Do
mingos de Benfica), Lote 22-2.0-Dt. -
Lisboa - (P) T. N.U. 60. 3. 90. 94. 

3588-Jos6 Julio de Campos Santos Coral;ao 
-Av. 5 de Outc.bro, 17-2.0-Esq. - Lis
boa - (P) Po, Fr, Es , T. N. U. 60. 1. 
2. 3.94. 

3589-Dr. Edmundo Gonl;alves Pargana
Fabrica Cimento Tejo - Alhandra. 

3590--Luis Alberto Antunes Correia - Ladei
ra do Hospital Militar - Torres No
vas - (P) Po, Fr, T . N. U. 60. 1. 2. 93 . 

3591-Fernando Telles de Vasconcelos - Es
toril Palacio Hotel - Estori!. 

3592-Cap. Carlos Marques Loureiro - Co
mando da P.S.P. - Faro - (P) C. N. 
60. 1. Desportos. 

3593-Alvaro Mamede Ramos Pereira - Pra
I;a Paiva Couceiro, 8-3.0-Esq. - (M) Fr, 
In, Es, Po, C. N. U. ISO. 1. Tematicos 
Economicos e Artistas. 21. 28. 31. 

3594-Ant6nio Serras de Oliveira-Rua Prior 
Coutinho, 254.° - Lisboa - (P) T. I::. 
N. U. 60. 3. 

3595-Jos6 Lino Carneiro - Av. Antonio Ma
ria Baptista, 70 - Santan!m - (P) T. 
V. N. U. 60. 3. 

A QORES 
3549-Jorge de Melo Mendes Calisto-Angra 

do Heroismo - (R) Po, Es, Fr, T. C. 
V. N. U. 60. 1. India. 94. 

ANGOLA 
2800--Dr. Orlando de Albuquerque - Sonefe 

- Caixa Postal, 12 - Dondo - Po, Fr, 
In, It, T. C. V. 72. 

3539-Joaquim Ant6nio Paulo Fernandes Soa
res Beirao - (M) Po, Fr, In, T. C. N. 
U. 60. 1. Tematica de Nautica e Fauna. 
90. 93. 

3544-Jose dos Santos Viegas - Caixa Postal 
5220-C - Luanda - (M) Po, Fr, In, 
Compo Es. It. T. N. U. prefere U. 3. 90. 

CABO VERDE 
3302-Pmf. Joao Lopes Junior - Vila da 

Ribeira Brava - S. Nicolau - (P) T. 
C. U. 60 e 67 de 1. 2. 94. 69. 

MACAU 
3573-Leonel Augusto Luis - Av. Conselheiro 

Ferreira de Almeida - (M) Po, T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

MADEIRA 
994 - D6cio Manuel Rodrigues de Araujo 

-Prazas do Povo-Funchal - (M ) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 3. 

3597-Thomas Lovel William Mullins
Caixa Postal, 166 - Funchal - (M) Po, 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 5. Ociden
tal. 18. Estoppey. Suil;a. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
1809-Virgilio Moura Santos - Caixa Postal 

1676-Louren1;0 Marques 7-(M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

3073-Joaqu,im Marques Leitao - Rua Coro
nel Galhardo, 8-A - Lourenl;o Marques 
-T. N. U. 60. 

3552-D. Ivone Carmelina Vicente Frazao
C. Postal. 326 - Lourenl;o Marques·
(M) Po, In, T. C. N. U. 60. 1. Ilhas . 
2.94. 

BRASIL 
3546-Alicio Ramos - Rua General S~vaget, 

4O-Mal-Hermes - Rio de Janeiro -
(P) T . N. U. 60. 90. 

3S47-Joaquim Pereira dos Santos - Rua 
Frei Caneca, 26-1.· loja - Rio de Ja
neiro. 

ESPANHA 
2626-Nicolas Miranda - Amparo 88 - Ma

drid, 12 - T. C. V. N. U. 60. 3. 
3131-Gonzalo Martin Herranz - Marque~ 

de Valladares, 17-4-D - Vigo - (M) 
P, F, In, Es , T. 1. 2. 3. 19. 20. 60. Flo
res. 90. 

3474-Ant6nio Garcia Soto - Calle de la Villa 
2, 2.0-D - Madrid, 12-Espanha-(Mj A) 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 60. 60A. 61. 62. 
64. 66. 71 . 80. 90. '3. Cigar Bands. Nao 
envia primeiro. Contesto sempre. 

ARGItLIA 
3548-Legionario Juan Lobo de Campos

S. P. 88734 - 3.° Comp.o 3.° Seccion -
A.F.N. - Norte d'Africa. 

INGLATERRA 
J596-R. C. Feline - 18, Chestnut Grove, 

New Malden, Surrey - Fr, In, T. N . 
U. 60. 1. 2. Israel. 10. 17. 18. Indonesia. 
Russia. 30. Austria. 91. 

ITALIA 
3482-Carlo Giulietti - Viale delle Argonne, 

39 - Milano - Fr, Compreende Es, Po, 
T. 60. 1. 2. 90. 

RUSSIA 
3545-Junis !talo Weitners - Maksa iela, 

4-2.° - Riga 4 Letonie - T. 60. 3. 
Lipsia. 
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CUm c:Jtomem 

CUma YiJarta 

Do eminente filatelista e nos so querido 
Amigo Sr. Eduardo Cohen, ilustre Adminis
trador da Sacor, recebemos a carta se
guinte : 

EDUARDO COHEN 

Lisboa, 22 de Dezembro de 1959 
Rua da Palmeira, 6 

Ex.mo Senhor 

Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

Ilustre Presidente do «Clube Filatelico de 
Portugal» 

Rua Nova do Almada, 24-2.· Esq . 

Meu Ex.mo Amigo: 

Primeiramente, quero exprimir-lhe a mi
nha admira~iio pelo grande esfor~o dispen-

dido, e apresentar-lhe as minhas telicita~{jes 
pelos sucessos obtidos nas diterentes expo
si~{jes que 0 nosso Clube, sob a orienta~iio 
do mel! Ex.mo Amigo, organizou nestas ril
timas semanas. 

Perm ito-me enviar junto um cheque, que 
e uma insigniticante contribui~iio para 
cobrir uma parte das despesas teitas pelo 
nosso CIl,lbe com essas iniciativas. 

Com os meus melhores cumprimentos, 
pe~o-Ihe me creia, 

alJligo dedicado, 

(as .) EDUARDO COHEN 

A carta aqui fica. E sem quaisquer comen
tarios nem adjectivos. Pois que nem ela ne
cessita daqueles, nem destes necessita 0 

Homem que a subscreveu. 



A acoio do 

Clube Filatelico de Portugal 

registada na I mprensa 

A AC9AO DO CLUBE FILAU-LICO DE 
PORTUGAL PELA MAO EXPERIENTE 
DO SEU PRESIDENTE 

Com este titulo, 0 sr . . dr. JOI'ge de Melo 
Vieira publicou., na sua secc;ao filatelica na 
«Republica», urn artigo sobre a «La Expo
sic;ao Filatelica de Correio Aereo» , no qual 
se Ie: 

«Assim, 0 Presidente do Clube Filate1ico 
de Portugal teve a ideia, feliz a todos os ti
tulos, e em que todos nos colecciimadores 
nos sentimos pelo cora+iio irmanados, de, 
aproveitando 0 encerramento, no proximo 
domingo, da I Exposi~iio Filatelica de Cor
reia Aereo, que levou a efeito nas salas do 
Aero Clube de Portugal, Avenida da Liber
dade, 226-2."-distribuir nesse dia, por quan
tos visitarem a Exposi~iio, um verdadeiro 
Bodo Filatelico». 

E mais adiante: 
«Niio queremos terminar estas linhas 

sel11 assinalar um facto que sumamente nos 
agrada: - 0 de que come~a a existir, por 
parte dos coleccionadores e dos comereian
tes, 0 entendimento exacto do esfor~o, do 
sacrifieio, da tenacidade e in.quebrantcivel 
for{:a de animo que, atraves de todas as 
dificuldades, 0 Clube Filatelico de Portugal, 
pela miio experiente do seu Presidente tem 
feito, ou tido, para valoriza+lio da Fil~telia 
Portuguesa». 

AS rlLTIMAS EXPOSI9QES FlLATELICAS 
REALIZADAS EM LISBOA 

Na sua secc;ao filatelica no .Diario dos 
Ac;ores», e precisamente na cr6nica que 
alcanc;ou 0 n.O 100, Dinarte Costeira escre
veu: 

«Nas comemora~{jes do 5." «Dia do Selo» 
Portugues, realizadas em todo 0 PaIs no 
passado dia 1 do corrente, tres pormenores 
nos il11pressibnaram a ponto de nao querer
mos deixar de os real~ar nesta rdpida cra
nica de abertura. 

o primeiro refere-se ao esfor{:o extraor
dindrio e unfeo do Clube Filatelico de Por
tugal, patroeinando todas as exposi~{jes que 
se realizaram naquela altura na capital: a 
2." Exposi~lio Filatelica na Unilio de Gre
mios de Lojistas de Lisboa, a 1." Exposi~lio 
Portuguesa de Filatelia Temdtica, e a 1." Ex
posi~iio Filatelica de Correio Aereo, nas sa
las do Aero Clube de Portugal, e integrada 
nas comemora~{jes do cinquentendrio desta 
prestigiosa colectividade. Por essa surpreen
dente actividade em prol da Filatelia Por
tuguesa, daqui felieitamos calorosamente 0 

ilustre presidente do C. F. P., sr. dr. Vas
concelos Carvalho». 

Aos respectivos autores, os nossos me
Ihores agradecimentos. 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 4J 

nha - (P) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
3. 90. 94. 

3554--Francisco Eduardo Matos Lopes da 
Fonseca - Rua Joaquim Ant6nio de 
Aguiar, 45-4.0-Dt. - Lisboa 1 - (P) Po, 
Fr, In, AI, Arabe. T. C. V. N. U. 6G.. 
3.90. 

3555-Alberto Jose Gonc;alves de Gimenez 
Queiros - Av. da Liberdade, 220-5." -
Lisboa - (P) Po, Fr, AI, In, Es, Des
portos. Hist6ria Universal. Aviac;ao. 
Marinha. T. C. N. U. 60. Tematicos 
de 90. 

3556-Julio Antonio Las Casas Netto Mar
ques - Av. da Liberdade, 65-4.0"Dt. -
Lisboa - (P)· Po, Fr, In, AI; T. C. N. 
U. 60. 3. Desportos. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista, 147-1.°-Dt. - Se
tubal - (P) Po, Fr, In, AI, Es, T.N.U. 
60. 3. 90/1957. 94/1960. 

3558-Joao Alberto Correia da Fonseca Cae
tano - Rua Gay-Lussac, 7 - Barreiro 
-(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 94/ 1960. 

3559-Jose de Matos Serras - R . Dr. Ant6-
nio Jose de Almeida, 4-C-r/c - Barrei
ro - (M) Po, Fr, In, Es, T . C. N. U. 
60. 1. 2. 19. Tematica de Caminhos de 
Ferro 90. 94. 

3560-Ant6nio Gonc;alves Borralho - Rua 
Domingos Sequeira, 66-1." - Lisboa -
(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2. 21. 94. 
Torrens. 

3561-Jose Manuel Romao da Silva - Insti
tuto Santo Ant6nio - Castelo Branco 
- (M) Po, Fr, In, AI, Es, T. C. V. U. 
60. 3. 72. 90. 94. 

3562-J ose Emidio Borrego - Rua Acacio 
de Paiva, 18- 1."-Esq. - Lisboa - (M) 
C. u. 60. 

3563-Eng. Anibal de Abreu Freire - Quinta 
da Fonte - Leceia - Barcarena -
(M) Po, Fr, AI, Compreende In, Es. 
It, T. N. Prefere U. 60. 1 2. 5. 10. 15. 
90. 

3564--Joao Luis Belo - Mirandela - (M) 
Po, T. C. N. U. 60. Tematicos religio-
50S. 90. 94. 

3565-Menina Esther das Neves Ribeiro -
Campo Pequeno, 16-r/c-Dt. - Lisboa
- (P) Po, Fr, T. V. U. 60. 3. 

3566-Hartwig Hilmer - Vieira de Leiria
- (M) Po, AI, In, Fr, Es, T . 60. 1. 2. 
6. 7.8. 

3567-Delfim Marques dos Santos - Aveni
da do Brasil, 5-2." - Lisboa - (M) C. 
N. U. 60. 1. 2. Tematicos de flores e 
religiosos. 

3568-Dr. Adelino Alberto de Sousa Araujo 

-Carvicais - Moncorvo - (P) Fr, In, 
T. U. 60. 1. 2. 3. 15. 19. 21. 24. 30. 90. 94. 
60. 1. 2. 

3570-Menina Conceic;ao Lidia Sant'Ana de 
Mendonc;a - R. Dr. Justino Cumano. 
17 - Faro - (P) Po, Fr, In, T. N. \.1 . 
60. 1. 2. 3. 90. 

3571-Edmundo Nunes - Rua Joao Chagas, 
44-r/c-Dt. - Aiges - (P) Po, Es, Fr. 
T. 60. 1. 2. Israel. 10. 93. 94. 

3572-Roby Marques de Almeida - Avenida 
Salazar, 33-1.°-Dt. - Aveiro - (P) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3574-Dr. Manuel Castela de Lemos Ala -
Agueda - (P) Po, Fr, In, Es, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 19. 21. 90. 93. 

3575-J ose Augusto de Oliveira Alvarenga
Rua Alvares Cabral, 129 - Vila Nova 
de Gaia - (A) Po, Fr, In, Es, T. C. C. 
Tematicos Israel. N. U. 30. 90. Ger
hons. Masden. 

3576--Eurico Ernesto Castanheira Ribeiro
R. de S . Mamede ao Caldas, 21 - Lis
boa - (M) T. C. N. U. 60. 3. 

3577-D. Maria da ConceiC;ao Hernandez -
Estrada de Benfica, 285-1.°-Dt. - Lis
boa - (M) C. N. U. 60. Tematicos 90. 

3578-Jose Carlos Valente - Ru·a Correia 
Teles, 37-1.°-Dt. - Lisboa - (P) Po, Fr, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. Tematica Animais. 
90. 92. 93. 94. 

3579-Antonio Ferreira Soares - Arco do 
Carvalhao, 25-3.0-D - Lisboa - (P) Po, 
Fr, T. C. N . U. 60. 1. 2. 10. 21. 90. 92. 
93.94. 

3580-Fausto Jorge Canova de Magalhaes 
Xavier - Rua do Forno do Tijolo, 19-
_1." - Lisboa - (M) Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. 23. 

3581-Padre Antonio Martins Bel6m - Es
tarreja - Fr. Latim. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Motivos religiosos. Flores. 

3582-Francisco Dionisio da Silva JUnior -
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 5 
Bombarral - (M) Po, In, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

3583-Cap. Antonio Paulo Bracourt Pestana 
de VasconceJos-Rua Luis de Cam5es, 
lote 1l-r/c-Dt. - Alges. 

3584--Antonio Pedro Conc~ic;ao da Silva -
Rua Carvalho Araujo, n.O 99-cave-Dt."
Lisboa - (P) oP, In, T. C. N. U. 60. 
3. 93. 

3585-Jorge Freitas Silva Melo - Rua Arti
Iharia Urn, 22-1.°-Dt. - Lisboa - (P) 
Po, Es, It, AI, In, T. C. N. U. 60. 3. 

3586-ManueI Fernando de Almeida - Rua 
do Cabo, 11-4.o-Esq. - Lisboa - (M) 
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50CIOS 

Portugal 
4-CASA A. MOLDER-Rua 1." de De

zembro, 101-3." - Lisboa - COl1u!roio 
de Selos, Qtladros e Moedas. 

94 - Dr. Walter E. Alexander Katz - Rua 
da Emenda, 58-2.0 - Telefone 24965-
Lisboa - Po, Fr, In , AI , T. C. V. 

162 - Ernesto A. Ennes - Avenida Antonio 
Serpa, 9-1.°_Dt.u 

- Lisboa - Po, Fr, Es, 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 90. 94. seulement 
ser sa demande, so a seu pedido. 

392 - Jose de Sousa Gomes - Avenida Bar
bosa du Bocage, 9O-6.0-Esq.-Lisboa 1. 

911- Fernando Jose Vieira - Praceta 4 -
Lote n.O 66-1.°-Dt. (Bairro do Janeiro) 
- Amadora - (M) Po, Fr, In, Es, T. 
N. U. 60. 65. 10. 17. 20. 24. 26. 31. Aus
tria. 90. 97. 

1163-A. Raposo - Apartado, 1203 - Lisboa 1 
- Telefone 59046 - Revende material 
filatelico. 

1676--Joao Antonio Caldeira Martins-Bair
ro Dr. Oliveira Salazar - Praceta He
rois da India, ric - Portalegre - (P) 
Po, Fr, It, Es, In, T . N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 

1748-Joao de Jesus Santos - Rua da Pal
ma, 282 - Lisboa - Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 

2396--Carlos Henrique Jourdan da Cruz Fi
dalgo - Rua Mateus Vicente de Olivei
ra, IS-r/c-Dt. - Queluz - (P) Po, Fr, 
In, Es, T. C. V. N. U. Temas: -flo
res, animais, desportos, religiao e so
brescritos de 1.0 dia . 90. 94. 

2640-Joao Carlos Ferraz Duarte - Avenida 
Gago Coutinho, 113-r/c-Dt. - Amado
ra - (P) Po, In , T . C. U. 60. 1. 3. 
90. 93. 

2948-Americo Renato Pereira Cardoso .:... 
R. Afonso Lopes Vieira, 8-2.0-Dt. - Lis-

boa - (P) Po, Fr, T. U. 60. 1. 2. 19. 
21. 90. 93. 

3178-Virgilio Lopes Vaz - Rua 5 de Outu
bro, 52 - Castelo Branco - (M) Po, 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

335S-Alberto Lino da Camara Soares-Ave
nidados Combatentes da Grande 
Guerra, 82-1.°-Esq. - Amadora - (M) 
Po, Fr, In, T . C. V. N. U. 60. 1. 2. S. 
12. 15. 30. 90. 

338S-D. Veva Adao e Silva-Avenida do 
Aeroporto, Lote 64 - Lisboa - T. 60. 

3382-Jaimeda Silva Paiva - Rua Antonio 
Sardinha, Lote B - 2-Esq. (Bairro do 
Janeiro), Amadora - (P) T . C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 21. 90. 94. 

3440-Germano Antonio de Mello Leal e Vil
la Nunes Ribeiro - Rua B. Lote 4' r/c
-Dt. - Rio de Mouro - Linha de Sin
tra - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 90. 

352S-Jose Agusto ' dos Santos Alves - Rua 
Nun'Alvares - Cas a Rainha Santa , ric 
Esq . - Guarda - (P) Po, In, Fr, T. r: . 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 94. 

3530-Dr. Jorge Domingues - Rua da Pal
ma, 183-5.° - Lisboa. 

3542-Jose Manuel Vieira Barbas - Largo 
das Freiras, 10 - Guarda - (P) Po, 
Es, Fr, T. N. U. 60. 3. 94. 

3543-Jose Eugenio de Resende Tropa-Rua 
D. Francisco Manuel de Melo, 13-2.°
Lisboa - (P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 
1. 90. 92. 

35SO-Joao Manuel da Luz Capela Bolina
Rua Aguiar, 217-1.°-Esq. - Barreiro -
(B) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. Temn
tica Desportiva, F. D. C. 1. 2. 5. R_ A. 
U. 90. 94. Torrens. 

3551-Francisco Martins Duarte - Largo do 
Carmo, 9-3.0 - Lisboa. 

3553-Francisco Celorico de Azevedo e Cas
tro - Rua da Fe, 3 - Caldas da Rai-

QUATRO SENHORAS QUE SAO 
QUATRO GRANDES S6CIAS 

Hd um ano, durante 0 banquete do «Dia 
do Selo», a Senhora de Eduardo Cohen ins
creveu-se socia do «Clube. Filatelico de Por
tugal», com a elevada cota mensal de cem 
escudos. 

No grande banquete do ultimo «DiG. c/o 
Selo», a que notUro Lugar se altlde, as Se
nllOras de Jose Gonzalez Garcia, de Dr. Ce
cilio Fernandes e de Dr. A. J. de Vasconce
los Can'alho, seguiram 0 , exemplo daquela 
Senhora de Eduardo Cohen, e igualmente se 
inscreveram como socias do nosso Clube, 
com iguais cotas mensais de cem escudos. 

Quatro Senhoras que gozam de grande 
simpatia e merecida considera9iio por parte 
de todos os filatelistas portugueses, beijam
-lites as miios, respeitosa e agradecidamente, 
os dirigentes do «Clube Filatelico de Portu
gal». 

SELOS PORTUGUESES PARA 
A PRINCESA BENEDITA DA 

DINAMARCA 

Informado do interesse da Princes a Be
nedita da Dinamarca, filha mais nova do 
Rei, pelas colecc;oes de selos, 0 Embaixador 
de Portugal em Copenhaga, Dr. Antonio de 
Seves, pediu ao Correio-Mor e ao Agente 
GeraI do Ultramar colecc;5es de selos portu
gueses da Merropole e das Provincias Ultra
marinas. 0 Correio-Mor mandou fazer um 
album ricamente enca:dernado, para os se
los do Continente, e 0 Agente GeraI do Ul
tramar ofereceu as coleq;oes do Ultramar, 
em sobrescritos respeitantes a cada Provin
cia Ultramarina. 

Para manifestar 0 seu aprec;o e agrade
cimento, 0 Rei da Dinamarca recebeu 0 Em
baixador de Portugal em audiencia especial, 
no Palacio de Amalienborg. 

FILATELISTAS DE AVEIRO E 
DAS CALDAtS DA RAINHA 

Os filatelistas de Aveiro, designadamente 
os nossos queridos Amigos eng. Pawo Sea
bra Ferreira, Morais Calado e Carlos Leitao, 
que ainda recentemente tinhllm vindo a Lis
boa, fazer pessoalmente a entrega, aos expo
sitores da Sala de Honra e aos membros do 
Juri, das belas medalhas da sua magnifica 
«1 .' ExposiC;ao Filatelica de Aveiro», - volta
ram pouco depois a capital, para visitarem a 
«I." ExposiC;ao Portuguesa de Filatelia Te
matica». 

Tambem varios filatelistas das Caldas 
da Rainha, entre e1es os tambem nossos 
queridos Amigos dr. Joao Vieira Pereira, 
W. de Sousa Sim5es e Miguel Ramalho Pin
to, agora vieram por varias vezes a Lisboa , 
tmzer-nos as suas participac;oes as duas ulti
mas exposic;5es filateIicas. 

Acentuando aqui quanto pr<\Zer nos dao 
estes contactos, queremos acentuar, princi
paimente, quanta vantagem deles pode ad
vir, nao apenas para os filatelistas, mas 
tamb6m para a pr6pria Filatelia. 

AS BORBOLETAS QUE NOS 
MANDARAM PARA UNS SELOS 

QUE AINDA NA:O FORAM 
EMITIDOIS ... 

Aqui ha uns anos, recebemos, de urn 
nos so correspondente do Ultramar, carta 
amavel em que nos anunciava ir remeter
-nos brevemente ,algumas borboletas da res
pectiva provincia ultramarina, para nos ten
tamlOs conseguir, do ilustre Director dos 
C. T. T. do U., nosso ilustre Amigo Luis 
Candido Taveira, uma nova serie das borbo
letas. 

Guardlimos aquela carta, e ficamos 11 es
pera das bol'boletas . 
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Muitos meses depois, alguem passou pelo 
nosso escrit6rio de Advogado, e entregou hi 
uma caixa COIIIl dez ou doze gran des e bells
simas borbole1Jas, deixando dito que 0 seu 
remetente nos iria escrever. 

GUaI'damos a caixa com as borboletas. 
Passaram meses. A carta nunca chegou. Pas
saram ja mUtitos aIlOS. E as borboletas con
anuam na caixa, sofrendo os trambolh6es 
dhirios da mulher da limpeza, e de vez em 
quando ambicionadas pelos nossos filhos, 
para ·as suas colec~6es . Destino que efecti
vamente lhes daremos, se deste pequeno eco 
nao resultar a descoberta do enigma das 
bOI'bole1Jas que nos mandaram, para uns 
selos que ainda nao foram emitidos .. . 

Titulo semi romanesco, semi policial, que 
aqui muito sinceramente recomendamos ao 
distinto escritor e nosso querido Amigo 
Americo Faria .. . 

OS SElJOS E A ALF A.NDEGA ... 

Noticiaram os jornais que os produtores 
de gado premiados em Madrid foram, no 
regresso, recebidos pelo Senhor Sub-Secre. 
tdrio de Estado da Agricultura. 

Nao noticiaram os jarnais, mas noticia
mos nos, que as participat;oes portuguesas 
d Exposit;ao da Sicilia, onde ganharam as 
mais altas recompensas, ticaram, no regres
so, . retidas na Alfiint;1ega portuguesa. 

Na sua simplicidade, as notleias dispen
sariam, talvez, 0 comentdrio que lhes tare
mos. 

Nao esperdvamos, claro esta, que 0 Go
verno aguardasse a chegada dos participan
tes, para lhes entiar, d pressa, 0 hdbito de 
Cristo. Nao esperdvamos. 

Nao esperdvamos; tambem, que a multi
dao fosse sacd-Ios em ombros, e os pas
seasse em concorrido cortejo pela cidade, 

como se tem feito a outras representat;oes 
nacionais que noutros campos e sectores 
tem elevado, bem alto, no estrangeiro, 0 

nome de Portugal. Nao esperdvamos. 
Tambem nao esperdvamos que 0 S.N.I. 

lhes enviasse £1m simples postal (sessenta 
centavos de despesa, cinquenta para 0 selo 
e dez para 0 impresso) em que lhes dissesse 
mais ou menos isto: 0 S.N-J. tomou conhe
cimento do exito da participat;ao portugue
sa na Exposit;ao da Sicilia. Congratulamo
-nos com 0 facto, pelo que representa de 
prestigio para Portugal, e felicitamos V . pela 
honrosa c1assificat;ao obtida. Nem ista es· 
perdvamos. 

Mas que as participat;oes filatelicas te
nham ficada retidas na Alflindega, qualquer 
que seja 0 pretexta invocado, isto era, since
ramente, a ultima coisa que poderiamos 
esperar. 

Enfim, colegas filatelistas. Rasguemos es
ses bocadinhos de papel multicolorido, e 
despejemo-Ios no cauote do luo. 

E vamos todos dedicar-nos d criat;aO de 
bodes, carneiros e burros, estes sobretudo, 
que tern larga saida, por exemplo, para la
zer [ambo de vaca e bifes de vitela ... 

A. F. 

L USO- VINI COLA, LDA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COIIU:RCIO INTERNO E EXTERNO 

S t DE: RUI da MIDUIID~D 18· 10 LI 58 0 I 
I R M I I E I: CARREGADO - Bllrro Bm 

( fone LISBOA 8812111 
Tele < • CARREGADO 77 

l gramaa LUSOV 

" ESPANHA 

1.° CONQRESSO INTERNACION4L DE FILATELI4 

Barcelona. de 26 de Mar(:o Q 5 de Abril de 1960. 

Coml .. 6rio para Portugal: 

HENRIQUE MANTERO 
PRACA DA ALlIlGRIA, 68·2.··A 

LIS80A 
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Compro selos usados aos quilos e aos 
centos, pagando os melhores pre~os. For
ne~o material filatelico nas melhores con
di~6es. Traco selos estrangeiros usados por 
Portugal e Ultramar. - Apartado 1203-
Telef. 59046 - Lisboa 1. 

Contre 300/500 timbres, Portugal, Outre
mer et autres pays, je donne meme nombre 
Belgique, Congo et Scondinaire - DELNEU
VILLE, 62, Rue Cesar Franck - Liege -
Belgique. 

Exchange wanted with Portugal and 
Overseas t:·nused cpl set. I give in exchange 
same value from Hungary. Adresse: 

ANDRe KOZMA 
Dudapest XIV. - Bauld Donath - ucca 24 

HUNGARY 

The IndonesIan Philatelic Exchange 
Smite 

(I. P. E. S.) 

TEROMOLPOS 922/DAK. - DJA
KARTA·KOTA 

INDONE.SIA 

Serving all philatelists throug
hout the world with information 
and philatelic items concerning In
donesia. Offer exchange to all who 
are interested. Apply to us for fur
ther particulars. 

UDiio Pormguesa 
de Fnatelia Crista 

«5. GABRIEL» 

Sede: Rua das Pedras Negras, n." 1 
LISBOA-2 

Quota anual : Esc. 50$00 
Boletim peri6dico, gratis. 

FOR WORLD-WIDE CONTACTS I 
AN IDEAL OPPORTUNITY TO 

JOIN 

«PHILATELIST 
INTERNATIONAL» 

The Exchange Club of India, with 
members allover the world, every 
alternate month - Your name and 
address published . with philatelic 
interest and other details avery al
ternate issue. 
YARLY SUBSCRIPTION Rs. 51-; 

Sh. 7 6 (Sterling) OR $1.00 (U.S.A.) 
Write to-day for free particulars and 
specimen copy of the journal to 

D. K. LASKARJ. 
Pervin Mansion, Plot 69, Sian (West) 

Bombay-22, India. 

COMPRO 
PORTUGAL e Ultramar Portu· 
gu~s: Series novas, usadas, selos 
ernassados e quilos, 56 de boa 

m1stura, pago multo bern. 

ALFREDO SCHICK 

Apartado 842 
LISBOA·2 Telef. 58312 

flf'II 

rosviECAS 
IfOtlzflf'IIbrO,45- 3' 
LIS BOA 



ANONCIOS 

SELDS 
Pllgu bern. 1-'ol'tugal I Vendo antlgos e mo-
e Ultrsmar. ColeccOes, demos. Bons deacon-
pac(\tes, stocks e ao tOB. Lista preco 9 
quUo. GRATIS ' 

Ferreira da SUva - Pra!ta do MunicIpiO, 
32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar
dez. Goa. India portuguesa. 86clo AP8, 
CFP, CIF, NP8. Fornece selos portugue
sea, especiaJmentil In~a; EnlVelopea dil 
I ." Dla; M!x1mos e Intelros. Pre!t!rlo a 
pedJdo. • 

Vendo selos de Portugal e UItramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco. :ro~ Pinto Duarte 
- Rua de MO!tamblque, 56-3."-Esq.-Lts
boa - Telefone 842083. 

GrRnde!'! e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou UItramar Portu
Jru~s . troco POI' selos para a sua colee
<;!io, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rue_ de Medelene, 80-3." - L1SBOA 

Send, registered mail, 10 or 20 
unadressed first day covers, all dif
ferent or 3 of each, any Country. 
Receive same Brazil. I buy and ex
change FDC. Oswaldo Campana, 
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil. 

COLECCIONADORES TEMATICOS 
Call1inhos de Ferro 
Socio n ." 2486. 
Centencirio do Selo Postal 
Socios n." 1942; 3395. 
Desportos 
Socios n." 3395; 3535. 
Dia do Selo 
SOcio n." 1942. 
Fauna 
Sodos n.· 3395; 2902 dol 3; 3535. 
HistOria 
Socio n." 3535. 
Mapas 
S60ios n ." 2902 dol 3; 3213. 
Religiosos 
S6cio n." 3395. 
Sputniks 
Socio n." 3253. 

ECONOMICOS 
Selos comemoratlvos de Portugal e 

UItr8lIlall', aos centos, pago 'bons prec;os, 
ou traco POI' selos Portugueses ou estran
gelros para a sua colec!tao. A. SIMOES 
- Po Renova!tRo, 9-2.·-Dt.· - Almada. 

Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
animais, flores e crianca,s, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ou selos em 
geral. Corr. port., ing!., esp., alemao. 

ISRAEL. vende-se mna coleq;ao quase 
completa. Selos usados e novos, estes com 
e sem banda. Faltam 17 valores. Dao-se l"S· 

c1arecimentos e aceitam-se ofertas. EDUAR
DO DOUTEL DE ANDRADE - Mirandela. 

Troco selos da Pol6nia, comemorativos, 
novidades, temolticos, em especial desporti
vos, fauna e flora, e aviao, por selos de Por
tugal e provfncias ultramarinas portuguesas. 
Ofere!;o todos os pafses novos e usados, 
emissoes recentes e antigas. Maximos, e So
brescritos de 1.0 dia. Tambem troco base 
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em 
ingles, alemao, frances e latino. Garant6 
pronta resposta. Por favor, franquear 0 so
brescrito com muitos selos comemorativos 
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A . . 
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary 
- Pol6nia - Socio CFP n.· 2843. 

Interessado em ·troca de selos novos e 
usados, sobre Desportos e Fauna de Hun
gria, It:iJia e S. Marino. Correspondencia em 
Frances, Ingles e Portugues - Antonio Ser
ras de Oliveira --;- Rt:a do Prior Coutinho, 
254.· - Lisboa 2. 

VENDEM-SE 
Series Novas 

Vasco da Gama, Inhamb. 24 val.. .. ... 55$00 
Viagem Presid., S. Tome 3. ,. ...... 65$00 
Camilo, A!;ores 20 "...... 40$00 
Gago Coutinho, Portug. 16 ,. .. .... 12$00 

Selos usados 
taxas isoladas D. Henrique, St." Ant6nio 1895 
Portugal c/ 60% desc. 
I." voo Principe-So Tome 50$00 

Compram"se 
em quantidade, blocos Brotero, Esc. Naval, 
Exp. Filat., selos usados D. Dinis, Caravel a 
ate 11 taxa de 5$00, Lusiadas, Ceres, come
morativos, etc. Katz, R. Emenda, 58-2."
Telef. 24965. 

As medalhas da «Interposta» 

Por sugestiio do nosso Clube, em oticio 
de ha meses para 0 respectivo Embaixador, 
efectuou-se na Embaixada da Alemanha a 
entrega, aos filatelistas portugueses, das 
medalhas POI' eles ganhas na Exposic;ao Fi
latelica Internacional de Hamburgo, Inter
posta-1959. 

Recebidos na Embaixada pelo respectivo 
e distinto Adido Cultural, Sr. Prof. Ivo 
Dane, foram por este saudados muito efusi
vamente, nurn breve discurso em que aquele 
diplomata salientou os Ja!;os da amizade 
luso-alema. 

Foi servida uma ta!;a de champanhe, em 
seguida ao que 0 Sr. Prof. Ivo Dane fez 

U Sr. Prof. Ivo Dane, Adido Cultural, 
proferindo 0 seu discurso. 

emtrega das referidas medalhas aos Srs . 
Coronel Vitorino Godinho, Prof. Do~tor 
Carlos Trincao, Eduardo Cohen, Antonio 
Joaquim Correa Junior, Jose Gonzalez Gar
cia, brigadeiro Cunha Lamas, Jose Hip6lito, 
Dr. Cecilio Fernandez Fernandes, Arnaldo 
Ferreira Gon!;alves, Dr. A. J. de Vasconce
los Carvalho, capitao Sid6nio Paes, Dr. Mar
!;al Correia Nunes, Dr. A. H. Oliveira Mar
ques, Clube Filatelico de Portugal e Hen

rique Mantero. 

Em nome dos filatelistas p resentes, 0 Sr. 

brigadeiro Cunha Lamas proferiu algumas 

palavras de agradecimento. 

o Sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 
recebendo a sua medalha 



Pediram-me para fazer a resenha desta 
Exposi<;ao que, por ter side urn exito, e 
t:ltrapassado todas as previsoes, tern sido, 
tambem, 0 falat6rio dos meios filatelicos da 
capital. Creio, assim, que esta Exposi<;ao 
marcani uma nova etape na directriz das 
preocupa<;oes e iniciativas do Clube, e que 
a direc<;ao, sempre desejosa de prestighi-Io, 
de proporcionar aos s6cios 0 maior numero 
possivel de vantagens e regalias, e de, mui
tas vezes, com prejuizo econ6mico e esfor<;o 
fisico, elevar, 0 nivel da filatelia portuguesa. 
nao regateani esfor<;os neste sentido. 

Foi, podemos dize-Io, com tenacidade, 
boas vontades e muita despesa, que conse
guiu erguer-se esta «I Exposi<;ao Filatelica 
de Principiantes". 0 exito, porem, foi tao 
estrondoso que todos, incluindo mesmo os 
comerciantes que, regra geral, nos nao com
preendem, nem ajudam, 0 sentiram, e dai 
um maior animo pa:ra cometimentos con
generes, e ser-se cada vez mais esfor<;ados . 

Oxala todos compreendam 0 que 0 Clube 
faz em prol da filatelia, e prestem, cada urn 
pela forma que melhor possa, a ajuda e 
colabora<;ao a que nao devem esquivar-se, 
pois, cedo ou tarde, verao multiplicada em 
benesses a quota parte do esfor<;o dispen
dido. 

Apenas um apontamento, na certeza de 
que meia palavra basta para quem tenha 
vontade de percebe-Ia: 18 expositores; urn 
catruogo gratis, sem qualquer anlincio! ... ; 
montagem de mais de meio cento de qua
dros de que s6 existiam, por oferta do Sr. 
Engenheiro Ant6nio Furtado, as molduras; 
15 ldias de luz; empregados para montagem 
das participa<;oes; expediente vario; entrada 
gratuita; e, alem do muito mais, uma du
zia de medalhas de prata e cobre. 

P.retende-se fazer mais, mesmo bastante 
mais, mas born sera que, quer os s6cios, 
quer os expositores, quer os comerciantes, 
deem 0 seu auxilio econ6mico e outro, nao 
menos valioso: a sua colabora<;ao. 

Passemos, que ja e tempo, a analise das 
participa<;Oes apresentadas. 

No tocante a Portugal e Ultramar, se 
houvesse urn premio de honra - que quase 
po de dizer-se que houve, pela atribui<;ao do 

Pelo 

Dr. Jorge de Melo Vieira 

1." premio, medalha de prata, ele seria para 
o Sr. Dr. Montenegro Carneiro. 

Este expositor, alem da simpatia e boa 
vontade que demonstrou, ajudando a mon
tar os quadros, apresentou uma selec<;ao 
de selos da Companhia do Nyassa, selec<;ao 
bastante boa, onde avultam quadras, blo
cos de seis e oito selos, e mesmo certa es
pecializa<;ao numa serie com 0 centro in
vertido, alguns blocos, quadras e provas. 
Como se deixa ver, e urn principiante que, 
no Nyassa, eshi a par, se nao alem, de mui
tos avan<;ados. 

Eduardo Luis Ruivo SeI'pa, com selos de 
Mo<;ambique, e Vitor Manuel Marques Luis 
Viana, com Portugal, sao, na verdade, dois 
principiantes, mas a quem nao faltou 0 

animo para debutarem, animo que devem 
manter, pois sao esperan~osos, tendo 0 pri
meiro urn premio oferecido pelo Clube Fila
telico de Portugal. 

Dos selos estrangeiros, apareceram boas 
participa<;oes, pelo que houve que atribuir 
varias medalhas . 

Carlos Mendes de Seixas deu-nos a idei<l 
de ter passado pelo Liechtenstein e com
prado, a eito, tudo quanto os correios emi
tiram, vis to que nada faltava. Foi, como era 
natural, distinguido com medalha de prata. 

Fernando Jose Vieira creditou-se entre 
os avan<;ados, com uma esplendida partici
pa<;ao da Alemanha - pant la da Cortina de 
Ferro - e, ainda, Baden, Reno-.Palatino e 
Wurtemberg. 

Maria Paula de V'asconcelos Vieira apre
sentou uma selec<;ao de selos do Reinado de 
Isabel II, onde sobressaiam as series uas 
for<;as na Coreia, Nova Guine e Nauru, -
Ghana - e Col6nias Inglesas - principal
mente Nova Zelandia e Nova Gales do Sui, 
com uma meia dlizia de ciassicos. 

As participa<;oes do Eng. Jose de Almeida 
d'Avila-,Republicas do Togo, Malgache, 
Guine e Arabes Unidas-, e Eng. Anibal Joao 
Pinto de Almeida Marques-Laos e Arabes 
Unidas - dao-.nos urn apontamento do valor 
dos dois expositores, com quem, no futuro, 
ha que contar. Jose Manuel de Almeida Pin-
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VILA REAL DE SANTO 
ANT6NIO 

o Sr. Emilio Diogo Costa, como deleg<,· 
do em Vial Real de Santo Ant6nio, procurou 
os coleccionadores locais, e fez bastantc, 
dentro das suas possibilidades. Em varios 

Algumas das folhas exposla:j 

estabelecimentos desta vila, estiveram ex· 
post as folhas das colec<;oes dos Srs. dr. 

Reinaldo Raul Prazeres, Capitao Inaci'J 
Monteiro Pacheco, Ant6nio Pedro da Luz, 
Jose Manuel Pereira, Joaquim Soares, Joao 
de Almeida Cavaco, Pedro Parreira, Jose Ra
mos Viegas, Ant6nio do Patrocinio Madeira, 
Jose Martinho Afonso e Jaime M. Ca:;tanhei
ra de Oliveira. 

Lamentada foi a ausencia do Sr. JUlIO 
Mendes, que a morte levou, e que foi 0 ini
tiatdor destas comemora<;oes em Vila Real 
de Santo Ant6nio. 

VISEU 

Nesta cidade, houve uma dupla comemo
ra<;ao filatelica: 0 1.' Aniversario do Clube 
Filatelico e Numismatico de Viseu, e 0 V 
«Dia do Selo». 0 Clube editou uma vinheta 
referente a estes dois acontecimentos. 

Ao almo<;o de confraterniza<;ao, levado a 
efeito pela Direc<;ao do Clube, presidiu 0 

Sr. Coronel Helio Lobao Ferreira. Aos brin
des, usaram da palavra os Srs. Afonso de 
Magalhaes, em nome da Direc<;ao, estimu
lando os cons6cios a servirem-se do Clube, 
e saudando a Imprensa; e Dr. A. Santos Pe
reira, representante da Imprensa local, que 
acentuou 0 brilho e a inteligente actividade 
dos filatelistas, agradecendo as homenagens 
prestadas. Finalmente, falaram os Srs. Gil
berto de Carvalho e Jaime de Oliveira, so-. 
bre algumas curiosidades filatelicas. 

Automatica Electrica Portuguesa 
S. A. R. L. 

Fabricantes de material telef6nico 
e de 

SEDE 
Av. SId6nlo Pals - 18 _1.0 

Tel. 57146 

Sina Iizacoo 

FAIRleA 
Avenlda Infante Santo-C. Rulvo 

Tel. 389019 

AUTOMATICA ELECTRICA PORTUGUESA 
s. A. R. L. 

LISBOA 

Issotlada DO firupo de fompanblas I. T. f. 
INGLATERRA 
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(ContinllQ!;lio da pagma 30) 
os rapazes e raparigas basbante interessa
do com os selos e outros motivos expostos, 
impressao que se confirmou com nova visi
ta, mais tarde, de alguns deles, acompanha
dos de pessoas de familia. 

Correspondendo ao interesse manifesta
do, e para que os ja coleccionadores, e os 
que 0 hao-de ser, mais se entusiasmem, os 
organizadores ofereceram, a tados os pro
fessores e alunos do 4.° e 5.° anos, sobres
critos comemorativos com 0 carimbo espe
cial dos C.T.T. 

A exposi~ao em si era naturalmente mo
desta, devido ao pouco tempo em que teve 
de ser organizada, e a limita~ao do meio. 

No entanto, como demonstra~ao filate
lica, mostrou 0 seu valor, e as possibilida
des quase certas de, no pr6ximo ano, se 
organizar uma Exposi~ao em toda a acep
~ao do termo, incluindo a atribui~ao de pre
mios as participa~5es mais destacadas. 

o certame deste ano teve a valoriza-Io 0 

importante contributo dos C.T.T. locais, que 
enquadraram a participa~ao dos filatelistas 
individuais com algumas dezenas de folhas, 
quase todas relativas 'a selos estrangeiros, 
de variados paises e diferentes motivos, nu
rna demonstra~ao do que podera ser uma 
participa~ao mais efectiva deste departa
mento do Estado, na pr6xima Exposi~ao, 
pois tern gran des possibilidades para 0 efei
to, devido ao intercambio que estabelece 
com os organismos congeneres de todo 0 
mundo. 

Os expositores individuais foram os se
guintes, por ordem alfabetica, 

Angelo Carlos Alberto de Laet Mendes, 
com selos de Portugal e Ultramar, destacan
do-se a serie completa comemorativa da Ex
posi~ao de Bruxelas. 

Fernando Ferreira de Castro, com diver
sos sobrescritos «1." dia», sobressaindo al
guns de S. Tome. 

Giordani Ventura, que apresentou uma 
duzia de folhas, algumas com desenhos a 
pen a alusivos as varias series exibidas. Este 
expositor tambem apresentou cartas de 
1854, 1856 e 1860, com os respectivos selos e 
carimbos da epoca. 

Henrique Corte-Real, que exibiu uma se
rle de folhas com selos novos de Portugal, 
Ultmmar e Estrangeiro, destacando-se os 
das Borboletas de Mo~ambique, Flores de 
Timor, Desportos de S. Marino e a serie 
alusiva as obras de Julio Verne, emitida em 
M6naco. 

Jolio Paulo Rego Teixeira, que expos a se
rie completa dos sobrescritos comemorati-

vos editados pelo Clube Filatelico de Por
tugal. 

Joaquim Celio Bizarro de Almeida, com 
uma interessante participa~ao de sobrescri
tos diversos, nacionais e estrangeiros, com 
destaque para os de S. Tome e Principe, em 
especial os relativos aos 1."s VODS postais S. 
Tome-Principe, Principe-So Tome e S. Tome
-Fernando P6, alguns blocos do Ultramar, a 
colec~ao de Flores de Macau na sugestiva 
moldura editada pelos C.T.T. daquela Pro
vincia, e, em separado, urna sec~ao desti
nada apenas a selos de S. Tome e Principe, 
na qual figuravam os dois erros da serie 
Frutos: a virgula no' primeiro zero do selo 
da taxa de 2$00, e 0 pequeno rectangulo no 
bordo da folha da «manga», no selo tie 
10$00. 

Por ultimo, Manuel de Jesus Vieira da 
Silva apresentou urna valiosa selec~ao de 
selos novos do UItromar, em sugestivas se
ries completas, como ados Peixes de Mo
~ambique, Aves de Angola: Insectos da Gui
ne, Flores de Macau e Timor, e Mapas e 
Brazoes do Estado da India. 

Foi, sem duvida, uma excelente tentativa 
para elevar a fiIatelia local a urn nivel com
pativel com a evolu~ao deste interessante 
e util passatempo, servindo ao mesmo tem
po de prepara~ao e incentivo para maio res 
comemora~5es no pr6ximo ano. 

Oxala nessa ocasiao se confirmem os 
bons auspicios agora verificados, e que as 
entidades oficiais competentes dispensem, 
mais uma vez, 0 seu valioso e simpatico 
acolhimento a semelhantes iniciativas, como 
em tao boa hora 0 fizeram este ano. 

No dia I, das 8 as 11 horas da manha, 
foi aposto, nas correspondencias apresen
tadas ao balcao dos C.T.T. de S. Tome, 0 
carimbo comemorativo do "Dia do Selo», 
tendo-se registado grande movimento. A 
Comissao organizadora da exposi~ao fiIate
lica editou urn sobrescrito especial, que te
ve larga venda. 

Em S. Tome, houve mais duas edi~oes de 
sobrescnitos, uma do Sr. Joaquim Celio Bi
zarro de Almeida, e outra do Sr. Jose da 
Purifica~ao Baptista Bispo, que 0 of ere cera 
a qcem 0 desejar. 

VIANA DO CASTEllO 
F. Castel-Branco & Filho, Ld.a , delegados 

da Federa~ao, tam bern colaboraram no «Dia 
do Selo», distribuindo, atraves do Clube Fi
latelieo de Portugal, dezenas de sobrescri
tos com selos, para propaganda da filateIia 
entre a juventude. 

BOLETIM DO CLUBE FILATt;LlCO DE PORTUGAL 

to e Vi tor Manuel Marques Luis Viana, em
bora na infancia da fiIateIia, devem ter 
recolhido ensinamentos, resultantes do pri
meiro embate com 0 publico, que Ihes ser
viraG em novas competi~5es. 

No c.ampo das Tematicas, Rolando Alva
ro Mendon~ tinha uma boa col~ao de 
selos desportivos que, depois de esquema
tizada e disposta nos moldes do Regula
mento da F.I.P., fara, em qualquer exposi
~ao, urn brilharete; D. Maria da Concei~ao 
Hernandez estudou 0 tema dos barcos, de
senvolveu-o como era mister, e, se tern le
vado a sua colec~ao a uI Exposi~ao de Fila
telia Tematica», e Dr.avasse batalha com as 
outras esquadr.as que por la vi, par mim, 
garanto que ganhariaa batalha a primeira 
bOl'dada das pe~as de bombordo ou de esti
bordo; e Miguel Pimentel Saraiva apresen
tou me,ito bern, e plena de interesse, a sua 
Tematica de Edificios dos Cor.reios, trans
portes de correio atraves dos tempos e sua 
distribui~ao, faltando-Ihe - 0 que aeonselbo 
- wna mem6ria descritiva do que expos, 
pois 0 art. 8.° do Regulamento nao s6 Iho 
facilita mas, segundo penso, imp5e. 

Trota-se de urn «dever sen. que me pa
rece, salvo melhor opiniao, de caracter «im
perativo». 

Todos os expositores tematicos tern jus 
a ser medalhados, com a excep~ao de Luis 
Filipe Pires Baeta, que noutra ocasiao, e en
tre valores menores, a apanhara, e foi con
templado com urn premio do Clube FiIa
teIico de Portugal. Fernando Jose de Al
meida, ruem do mais, apresentou urn for
mosissimo e largo conjunto de sobrescritos 
franceses - comemorativos e de 1.° dia -
grangeadores de medalha e enc6mios do 
Juri. 

o conjunto de pre-filatelicos apresentado 
por Ernesto Patricio Franco nao e mati, 
mas, como 0 Regulamento da Exposi~ao 0 

nao comportava, houve que, com os curnpri
mentos do Juri, deixa-Io a margem da com
peti~ao. 

Joao Domingos Carpenter Robertson e 
Jose Eduardo Pereira Rodrigues tiveram, 
alem do mais, 0 merito de apresentar os 
sobrescritos do Clube Filatelico de Portu
gal, 0 que muito os eleva e dignifica. 

Antonio Ferreira Rodrigues, com uma 
formidavel U.P.U., expos a margem da com
peti~ao, porque, para novato ja era creSCI
do, pois tinha os loiros ua «I Exposi~ao 

da Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa». 
Todos estao de parabens, ja que todos 

cumpriram pam alem do que se espemva, 
e por isso direi, eomo Cesar ao atravessar 
o Rubicao: «alHa jacta est ... ". 

Publicamos seguidamente, na integra, a 
acta do Juri desta exposi~ao: 

I EXPOSIg.A.O FILATELICA 
DE PRItNCIPIANTES 

ACTA DO JURI 

Aos 29 de Novembro de 1959, reuniram, 
na sede do Clube Filatelico de Portugal, os 
directores que constituem 0 Juri da I Expo
si~ao FiIateIica de Principiantes, 0 qual, por 
unanim.idade, resolveu : 

a) FeIicitar todos os concorrentes, alguns 
deles de notavel categoria, e quase todos 
revelando nitidos conhecimentos na apre
senta~o das suas colec~5es; 

b) Atribuir premios pela ordem seguinte: 

SECt;AO I 
Medalha de prata, com ' feliciba~5es do 

Juri (1.0 premio): Dr. Montenegro Carneiro. 
Diplomas: Eduardo Luis Ruivo Serpa e 

Vitor Manuel Marques Luis Viana. 

SECt;AO II 
Medalha de prata: Carlos Mendes Seixas. 
Medalhas de bronze: Fernando Jose Viei

ra e D. Maria Paula de Vasconcelos Vieira. 
Diplomus: Eng. Arribal Joao Pinto de AI

.meida Marques, Eng. Jose de Almeida Avila 
e Jose Manuel de Almeida Pinto. 

SECt;AO III 
Medalhas de bronze: Rolando Alvaro de 

Mendon~a, D. Maria da Concei~ao Hernan
dez e Miguel Pimentel Saraiva. 

Diploma: Luis Filipe Pires Baeta. 

SECt;AO IV 
Medalha de bronze, com felicita¢es do 

Juri: Fennando Jose de Almeida. 
Diplomas: Jose Eduardo Pereira Rodri

gues e Joao Domingos Cal1Penter Robertson. 
Foram tambem atribuidos: Premios do 

Clube Filatelico de Portugal, constituidos 
por lotes de selos com valor superior a 5.000 
Frs., cada: Eduardo Luis Ruivo Serpa e 
Luis Filipe Pires Baeta, por serem dos mais 
principiantes. 
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Premios do Clube Filatelico de Portugal, 
constituidos por 10 folhas de albwn e 10 
sobrescritos com carimbos comemorativos, 
cada: A todos os expositores. 

Ao concorrente Ernesto Patricio Franco, 
atribui-se apenas diploma, com felicita!;oes 
do Juri, por a sua participa!;ao niio estar 
prevista no Regulamento. 

A excelente participa!;ao do concorrente 
Antonio Ferreira Rodrigues nao foi admi
tida a competi!;ao, par este nao poder ser 

UI7l aspecto d?L exposi~iio 

considerado principiante, nos teI1Il1OS do art. 
6." do Regulamento. 

A sec!;ao V nao teve qualquer expositor. 
Lisboa, 29-11-1959. 

o JURI, 
tas.) 

Dr. A. l. de Vasconcelos Carvalho 
(as.) 

Dr. Antonio de' Almeida Figueiredo 
(as.) 

Dr. lorge Melo Vieira 

-So. 
: 

::: :;: ~.:; ........ . .. ." ..... ... ... " ... , ... . 
,,~. :':- 1«. ~ .. , -OIl- <#'! • 

;::;: i.:.! --: 

"'. m 
._c-~ 

Dutro aspecto da exposi~iio 

J 

~la~i" ~~ Sanl."s - «CjlUil~g" ~4! S4!l"S ~It 7>"tb4gal 

It: UlttjllHat», 1960. 

Temos presente a 21." edi!;ao - 1960 - do 
catalogo de selos de Portugal e UItramar, 
editado em Lisboa por Ehidio de Santos, 

Edi!;iio, como as anteriores, muito agra 
dave!, com born aspecto grafico, impressiio 
cuidada e boas gravuras, que nao receia 
confronto com muitos e muitos catatogos 
estrangeiros. 

Esperamos que nas futuras edi!;oes os 
pre!;os sejam mais cuidadosamente revis
tos e actualizados, visto que, nao obstante 
as nwnerosas altei'a!;oes este ana verifica
das, ainda estao bern lange de representar 
a rea!idade. 

Por outro lado, para que constitl.:,a como 
sempre urn born guia do coleccionador, ha
vera que come!;ar a referir os erros e va
riedades dos selos modernos, algumas bern 
conhecidas ja, mesmo que, par motivos fa
ceis de caIcular, nao sejam feitas ainda 
quaisquer cota!;oes. Mas, pelo menos, 0 co
leccionador ficaria a saber da existencia ave
riguada de detenninadas variedades, que 
passaria a procurar com mais cuidado. 

Sem falar nas variedades dos selos da 
India, referidas. ja nas paginas deste Bole
tim, ha uma variedade em selos de Portugal 

I 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Es'irangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filateIico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R . MA R I A ANDRADE, 55 

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

Pelo 

Dr. Ant6nlo de Almeicia Figueiredo 

• ... • 
SELOS DE POfnUGAL 
JLHAS I; UL TRAMAR 

" ..... 1.0 
111 50 

- a impressiio descentrada do selo de 1 
escudo do «Dia da Mae» de 1956, tambem 
referenciada e comprovada fotograficamente 
no Boletim do C.F.P., e que nao se ve ci
tada em nenhwn dos catatogos portugueses. 
E ela e, de longe, muito mais importante, 
por exemplo, e abrindo 0 catatogo ao acaso, 
do que as variedades do Ceres 233a verde 
amarelo, e 233b vevde amarelo claro. 

I ~ Segure os seall selos em 

. A~UNDIAL 
Laroo do tblado, 8 • Tel. 30194 

• 



e 0 Filotelio 

Em seguimento de urna converl/a havida 
entre 0 nos so Presidente, Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, e 0 Sr. Arnaldo O. 
Neto, da Embaixada dos Estados Unidos da 
America em Lisboa, recebemos do Sr. Fran
cis J . McArdle, distinto Director dos Servi
(,:os de Informa(,:ao da mesma Embaixada, 
urn gentilissimo oficio acompanhado de 850 
sobrescritos de 1.. dia, comemorativos do 
150.· aniversario do grand~ Presidente Lin
coln, para serem distribuidos gratuitamente 
entre os nossos s6cios. 

FOl-aIll ja oferecidos aos corp os directi
vos deste Clube e a outros associados, e os 
exemplares restantes encontram-se na Secre· 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

E M EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E S~PIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEC;A, EM QUALQUER COMER

eIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

'TORRES 

taria, ao dispor dos coleccionadores da es
pecialidade. 

Juntamente, foram-nos enviados mais 100 
exemplares do mesmo sobrescrito comemo
rativo americana de que a mesma Embai-

~.~Z 
~ 

xada, ha meses, nos tinha enviado alguns 
centos de exemplares, conforme destacada 
referenda muito mereddamente feita nas 
paginas desta revista. 

Estes ultimos exemplares foram dist!'.;
buidos gratuitamente, no dia do encerra
ment-o, a todos os visitantes da «I." Exposi· 
~ao Filatelica de Correio Aereo». 

Em nome dos nossos associados, e no 
nosso proprio, aqui expressamos vivissimos 
agradecimento ao Sr. Francis J. McArdle P 

aos e.xcelentes Servic;os de Informac;ao da 
Embaixada dos Estados Unidos da America. 

ESCRITdRIO FILAT~LICO 

Fundado em 1920 

F ~ CASTEL·BRANCO 
& fILHO, L. DA 

Raridades de Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a escolha e 

p~r mancolista 

Avenida Rocha Paris, 54-1.· 

A;Jartado n.· 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n.· 22020 

End. Telegrafico: REPERFILA 

9ortugue8a 

de c:!Jf ilatelia CCOemalicaJ) 

Integrada nas comemora(,:oes do "DIA do 
SELO. , inaugurou-se em 1 de Dezembro de 
1959, nos amplos e belissimos saloes da 
Unifio de Grt!mios de Lojistas de Lisboa, a 

Um aspecto da exposir;iio 

«l Exposi(,:ao Portuguesa de FilateLia Tema
tica», organizada pelo Clube FilateLico de 
Portugal. 

Digamos, des de ja, antes de a descrever
mos, que a manter-se 0 ritmo, e 0 alto ni
vel filatelico das participa~oes, as Exposi
c;oes na Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa, que, pel a sua incondidonal col abo
ra~ao, fidalgo acolhimento e largas facilida
des concedidas, se tornou credora do mais 
sincero reconhecimento dos filatelistas,
estas ExposiC;6es, diziamos, depressa se tor
nariio pedra fundamental no xadrez da fila
telia portuguesa. Passamo a ser esperadas 
com 0 mais vivo interesse, quer por parte 
do publico, desejoso de as visitar, quer por 
parte dos filatelistas, que se sentimo hon
rados em nelas participar, sobretudo a me
dida que uma selecc;ao de valores, cada vez 
mais exigente, paSsar a conferir urn grau 
de distinc;ao s6 pelo facto de nelas ser admi
tido. 

A «I Exposic;ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica» reuniu urn grupb regularrnente 

Pelo 

Dr. Anf6nlo de Almeida Figueiredo 

homogeneo de 35 expositores. Claro que a 
diferenc;a entre 0 primeiro e 0 Ultimo era 
enorme, enorrnissima. Mas, no conjunto, e 
para a primeira manifestac;ao deste genero, 
temos de reconhecer que a quase totalida
de das participa~oes tinha urn valor real 
bastante aproximado. 

o grande vencedor da Exposic;ao foi 0 

Sr. Capitao F. Lemos da Silveira. Outro me
rito nao tivesse a sua participaC;ao, que te
ria pelo menos 0 de reconciliar com as te
maticas muitos anti-teruaticos. Mas nao. 

o Capitao Lemos da Silveira apresentou
-nos uma vevdadeira colecc;ao tematica, na 
qual nem sabemos bern que mais distin
guir, se 0 valor das pec;as, algum:!s de gran
de raridade, se 0 esplendido, 0 extraordina
riamente born desenvolvimento do tema, se 
a 6ptima apresenta(,:ao. 

Enfim: Deu-nos urna participac;ao com 
cabec;a, meio e pes, completa, clara, de urn 
valor incisivo sob qualquer ponto de vista 
em que se queira encarar, e gue constituiu 
uma insuperavel lic;ao sobre 0 que e uma 

Outro (lspecto desta bela exposir;iio 
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Um dos belos quadros do Sr. Eng. Antonio 
Furtado 

coleq:ao tematica. Augurnmos-Ihe os maio
res exitos, onde quer que a apresente. 

Born, francamente born, tambem, 0 es
tudo de AnibaJ. de Assunr;ao MaGhado, sobre 
Flora, Filatelia e Terapeu.tica, que mereceu 
o 2.° premio. 

A participar;ao do Dr. Abel Salazar Car
reira reflectia a fase de remanejamento em 
que se encontra. Dentro de poueo tempo, 
entrara com mais brilho nas competir;oes. 
Os Srs . Engenheiros Monteiro de Almeida, 
Almeida Avila e Seabra FeI1reira, com «Cen
tenarios do Selo», "Edificios» e «Exposir;ao 
Universal de Bruxelas», respeetivamente, 
deram-nos boas participar;oes, embora de 
valor muito dissemelhante, de eriterio dis
.cutivel, urna delas, e sem urn estudo, que 
em futuras Exposir;6es neeessitara de estar 
patente. 

Que dizer da participar;ao de outro Enge
nheiro, 0 Sr. Eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado? Nada, nao e necessario dizer nada. 

Onde esta 0 Eng. Furtado esta, eoneerteza , 
Lma parte, boa, da melhor coleer;ao mun
dial de postais-maximos. 

Diremos portanto, apenas, que 0 Eng. 
Santos Furtado esteve presente. 

Nisto vai 0 seu melhor elogio. 
Bern gostariamos de dizer tambem, ape

nas, que 0 Capitao Sid6nio Paes estivera 
presente. Mas nao. Desta vez, 0 Sr. Capitao 
Sid6nio Paes deu-nos uma participar;ao que 
nao estava de harmonia nem com 0 seu 
saber, nfllI1 com 0 seu valor. Demais sabe 
o sr. Capitao Sid6nio Paes que urna tema
tica de barcos nao e somente um eonjunto 
de paginas de album com selos de barcos. 
De resto, estava por essa altura patente ao 
pllblieo a «I Exposir;ao Filateliea para Prin
cipiantes», no Clube Filatelico de Portugal, 
na qual figumva uma esplendida tematica 
de bareos, onde uma escassa meia dUzia de 
pequenos deslizes, mais do que desculpaveis 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho entre os Srs. Tenente
-Coronel Cardoso Salgado e Cap. Lemos da Silveira 

maQCO I L I 

Carimbo comemorativo da 1." Exposir;ao 
Portuguesa de Filatelia Tematica. 

Lisboa - 1 de Dezembro de 1959 - Posto 
de cor reia na Rua Castilho, 14. 

N. R. - Esta exposir;ao esteve integrada 
nas eomemorar;oes do «Dia do Selo». 

Carimbo eomemorativo da 1.' Exposir;ao 
Filatelica de Correio Aereo. 

Lisboa - 12 de Dezembro de 1959. Posto 
de correio na Avenida da Liberdade, 226. 

ANGOLA 

Luanda - 1 a 6 de Dezembro de 1959-
3.' Exposir;ao Filatelica de Ll!anda. 

ESTADO DA INDIA 

eTT 
-GOA-

Goa -1 de Dezembro de 1959 - Carimbo 
de 1.0 dia da serie "Moedas». 

ULTRAMAR PORTUGU:£S 
Carimbos eomemorativos do «Dia do Se-

10», para cada uma das provincias Ultra
marinas . 

CO''''',os · 
~ 

I .. 
• · .. .. 

l1MCIR_ids • 
DI\.I 



Ministerio das Cowunic~o~ 

ADM1N1STRACAO-GERAL DOS CORREIOS 
E TEL~GRAFOS 

Direcfiio dos Servifos lndustriais 

PORTAR1A N.· 17.444 

30 de Novembro de 1959 

Manda emitir e per em cil'cula!;ao, com 
as que estao em vigor, uma emissao extraor
dinaria de selos postais comemorativos do 
X aniversario da N.A.T.O., com as dimen
soes de 42x25,5 mm., denteado 121/2, nas ta
xas, cores e quantidades seguintes: 

1$00 - figura branca sobre fundo 
violeta e preto .... .... .. ........... 9.000.000 

3$50 - figura branca sobre fundo 
cinzento - esverdeado e m 
dois tons .. .... .. .. .... .... .. .... 1.000.000 

UNIPEX 

' I 960 

InTfBnITIO nAL 
PHlLlTfLl[ 
EIHIBITIOn 
Johannesburg 

To commemorate the Goldan Jubl· 
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 st May-1960 

City Hall, Johannesbug, May 30 fh 
June ytb, 1960 

Comhlario em Portugal: 

H.MANTERO 
P. da Alegria, 58 - 2.· - A 

LIS BOA 

o nosso Clube acaba de mandar fazer 
urn bela emblema, excelentemente desenha
do e executado. 

Encontra-se it venda na Secretaria, ao 
pre!;o de Esc. 12$50 cada, e de esperar e que 
todos os filatelistas, mas especialmente to
dos as s6cios do nosso Clube, a adquiram e 
usem, para fitcilmente se reconhecerem e 
estreitarem rela!;Oes filatelicas. 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFILPO: 

v EXPO·Slelo FILATt

LlCA PORTUGUESA I 
FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACC>S DE PAPEL 

-em -

Over - Argoncilhe - Sen.do 
O/eiros - Porio 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhol 

92 
Tele,ono. PAC;OS DE .""DIO 

234 

Fabrlco de cartolln.s e todos os 
papels frlcclonados em resmas 

o boblnes ----

Fabrico -manual e 
mecanlco d. sacol 

Escrlt6rlo a Sede em 
S. PAlO DE OLEIIOS 
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U m aspecto da exposlfao das medalhas,' As do 
Sr. Prof. Dot/tor Carlos Trinciio 

em principiantes, nao tirava 0 valor didac
tico que possuia. 

Nao poderemos continuar a enumerar 
em detalhe todos os expositores. 

Referimo-nos ainda 300 Dr. Joao Vieira 
Pereira, com Desportos, Medicina, Caminhos 
de Ferro e Europa. Gostamos especialmente 
da «Medicina». Mas parece-nos que lucraria 
em ser montada de novo, e levar algumas 
pequenas legendas elucidativas, qt:e a Re
gulamento das Tematicas permite. 

Nao diremos fazer como Manuel de Je
sus Baltazar, com «Historia de Portugai», 
ou Sergio de Sousa Simoes, com «Pintura, 
Pintores», que por pouco escreviam urn li
vro escassamente ilustrado com selos, mas 
sim dar ao grande publico, nao medico, 
uma especie de roteiro que, no decorrer 
dos quadros, the pel'IIlitisse conhecer onde 
se encontrava, e tambem a razao porque 
aqueles figuroes ali se encontravam, nos 
selos. 

A omissao que fazemos dos restantes ex
positores nao significa menos considera!;ao 
pelo seu trabalho ou pelo valor das suas 
colec!;oes. Testemunha apenas a falta de 
espa!;o com que lutamos. 

Transcrevemos seguidamente a acta do 
respectivo Juri: 

«Aos tres de Dezembro de 1959, na sede 
da Uniao de Grernios de Lojistas de Lisboa, 
reuniram os membros do Juri da II Expo
si!;ao Filatelica na Uniao de Gremios de Lo
jistas de Lisboa, design ada «I Exposi!;ao 
Portuguesa de Filatelia Tematica», que, POl' 
unanimidade, aprovaram atribuir os pre
mios seguintes: 

Medalha de vermeil, com felicitafoes do 
Juri (1.. premio): Gapitao F. Lemos da Sil
veira. 

Medalhas de vermeil: Eng. Ant6nio dos 
Santos Furtado e Anibal da Assun!;ao Ma· 
chado. 

Medalhas de prata: Eng. Emilio Cesar 
Monteiro de Almeida, Eng. Jose de Almeida 
Avila, Dr. Abel Salazar Carreira, Jose Hip6-
lito, Dr. Joao Vieira Pereira, Jorge Bmflio 
de Oliveira Pereira, Ant6nio Ferreira Rodri
gues e Dr. Henrique Pimentel Saraiva. 

Medalhas de bronze: Jose Augusto d'Oli
veira Alvarenga, Jose Joaquim Cabrita, An
tonio de Sousa Coelho, Eng. Paulo Seabra 
Ferreira, Ernesto Patricio Franco, Adelino 
Joaquim Brito Guapo, Felix da Costa Ilha, 
VitoI' Manuel Leite Freire de Liz, Capitao 
Sidonia Bessa Paes, Antonio do Nascimento 
Pinto, Miguel Ramalho Pinto, Miguel Pi
mentel Saraiva, Jose de Matos Serras, Ar
mando Avelas e Silva e Fernando Jose Viei
ra. 

DiplQmas de participafiio: Luis Filipe 
Baeta, Manuel de Jesus Baltazar, Jose da 
Purifica!;ao Morais Calado, Jose de Gois Ro
mao Coutinho, Policarpo Lemos, Sergio Wla
dimiro de Sousa Simoes, Raul Soares e 
Mario Araujo Sousa. 

PTI!mios Dr. Vasconcelos Cc,rvalho, cons
tituidos, cada, pOl' uma carta prefilatelica 
ou com selos classicos, uma carta ou postal 
com carimbo de Censura, 1 sobrescrito de 
1.. dia americano, e 10 folhas de album da 
marca Torres: Aos oito expositores distin
guidos com diplomas de participa!;ao. 

Premios do Clube. Filatelico de Portugal, 

Dutro aspecto desta notdvel expoSlfao: Os pre
mios do Sr. Jose Gonzalez Garcia 
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constituidos, cada, por tri!s exemplares do 
seu Boletim, 10 folhas de album em cartoli
na e 10 sobrescritos de 1.0 dia ou comemora
tivos: A todos os expositores. 

o JUri lamenta ter de excluir a exce
lente participa~ao N.O 14, do Sr. Manuel 
Gueifao Galri~a, por nao ser tematica. 

Finalmente, 0 Juri aprovou exarar nesta 
acta a sua viva satisfa~ao pelo notabilissimo 
i!xito desta exposi~ao, onde avultam algu
mas colec'loes que devem servir de modele 
aos tematicos portugueses, e onde se paten
teia um grande aperfei~oamento geral na 
apresenta~ao das nossas colec~6es; e bern 
assim os selllS mais entusiasticos agradeci
mentos 11. Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa, na pessoa do seu distintissimo Pre
sidente, Sr. Virgilio da Fonseca, pelo valio
sissimo patrocinio mornl e material que deu 
a esta «I Exposi~ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica», designadamente pela generosi
dade que permitiu ao Juri a atribui~ao de 
tao grande nu.mero de medalhas. 

Lisboa, 3-12-1959. 

(as.) 

(as.) 

(as.) 

o JURI. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Antonio Carvalho Marques 

Dr. Antonio de Almeida Figueiredo _ 

-0--

Nas dependi!ncias da Uniao de Gremios 
de Lojistas de Lisboa, realizou-se simulta
neamente a primeira Exposi~ao de Meda
lhas e Trofeus ganhos pelos Filatelistas Por
tugueses em Exposi~6es Internacionais, que 
teve a orienta-Ia a mao-de-mestre de Hen
rique Mantero. 

Constituiu grande- SUl1Presa para 0 publi
co, quer pelo valor intrinseco de muitos 
premios, quer pelo seu nlimero. Nao ha du
vida: Parafraseando urn conhecido slogan 
radiofonic6, bem poderemos finalizar: -
No Hoquei e que nos somos bons; no H6-
quei, - e na Filatelia. 

A Coso A. Molder 
esta sempre compradora de 'colecc6es, stoks, varieda
des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es, etc. 

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir 
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que 
traz uma larga lista de selos, com os precos de venda, 
ou faca 0 seu pedido por manC'Jlh;ta, 0 qual sera pron
tamente executado. 

Rua 1.0 de Oazambro, 101·3 0 (elevador) 
Telefone 21514 LISBOA 
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bre e um premlO especial do Aero Clube 
de Portugal ao Sr. Engenheiro Antonio Fur
tado. 

Deixei, propositadamente, para 0 fim es
te expositor, por isso que, entre os seus 
quinze mil postais maximos, conseguiu es
colher umas quantas belas pe~as de correio 
aereo e, com elas, - pela magia que a bele
za con tern - enfeiti~ou quantas senhoras e 
pessoas de born gosto passaram pelas salas 
do Aero Clube de Portugal. 

A muitos dos que tiveram adita de vi
sitar esta Exposi~ao, ouvimos dizer que iam 
iniciar as suas colec~6es de postais maxi
mos,o que creio ser suficiente para nos dar 
uma ideia do i!xito obtido. 

Por isso 0 Sr. Engenheiro teve jus a me
dalha de prnta e ao premio que 0 Aero ChI-
be de Portugal resolveu conferir-lhe. 

Resta dizer que a Filatelia Portuguesa 
ficou a deverao Aero Clube de Portugal e 
ao seu Presidente, Sr. Coronel Pinheiro Cor
reia, uma boa parte do brilhantismo desta 
I Exposi~ao de Correio Aereo. 

E que, no encerramento da Exposi~ao, 11. 
compita, coleccionadores, Clube Filatelico, 
Embaixada Americana e comerciantes, en
cheram de dadivas todos os visitantes, como 
se, num fim de festa minhota, rebentasse 
uma girfmdola de foguetes. Foi uma entre
ga, a todo 0 publico, de mais de 5.000 pe~ 
filatelicas, esta bomba final de 1959. Pe~as 
oferecidas pelo Clube FilMelico de Portu
gal, pelos Servi~os Culturais da Embaixada 
dos Estados Unidos da America, pelo sr. 
Eng. Antonio Furtado, e pelos comerciantcs 
J. Ell, Sancho Osorio, Barata das Neves, 
Bastos & Campos, Ld.", F. Castel-Branco & 
Filho, lJd.", Eladio de Santos, Gomes de_ 
Sousa, Domingos Sacramento e Jose Maria 
Fialho de Macedo, aos quais aqui se con
signam sinceros agradecimentos. 

-0--

Inserimos seguidamente, na integra, a 
acta do Juri desta notavel exposi~ao: 

«Aos dezoito dias de Dezembro de 1959, 
reuniram os membros do Juri da «1.a Expo
si~ao Filatelica de Correio Aereo», no local 
da Exposi~ao, sede do «Aero Clube de Por
tugal», na Avenida da Liberdade, N.o 226, 2.°, 
em Lisboa, e, por unanimidade, deliberaram 
fazer a seguinte atribui~ao de premios: 

CLASSE DE HONRA 
Medalhas de vermeil, com felicita~oes e 

agradecimentos, aos tres expositores espe-

cialmente convidados para 0 efeito: Prof. 
Doutor Carlos Trincao, Antonio Joaquim 
Correa Junior e Dr. Cecilio Fernandes. 

CLASSES DE COMPETI<;AO 

Medalha de vermeil, . com felicita~5es do 
Juri (1.0 premio): Dr. Mar~al COI1reia Nunes. 

Medalhas de venneil: 
Jose Hipolito 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Capitao Sidonio Bessa Paes. 
Medal/za de vermeil, com felicita~5es do 

Juri, e ta~a do «Aero Clube de Portugal»: 
Eng. Antonio Fu·rtado. 

Medalha de prata: Eng. Manuel Ribeiro 
Marques Gomes. 

Medal/las de bronze: Antonio Ferreira 
Rodrigues, Ernesto Patricio Franco, Jorge 
Ribeiro Borralho, Manuel Gueifiio Galri~a e 
Miguel Pimentel Saraiva. 

Diplomas de participa{:iio: todos os de
mais expositores. 

Prenzios do Clube Filatelico de Portugal, 
constituidos por tri!s exemplares 'do seu Bo
letim, dez folhas de album de cartolina e 
dez sobrescritos de 1.0 dia ou comemorati
vos, cada: A tados os expositores. 

o Juri aprovou, seguidamente, exarar na 
acta cumpimentos a todos ds expositores, 
pelas participa~6es apresentadas, e pela for
ma como 0 fizeram, pois com grande satis
fa~ao sc regista estar a verificar-se nitida 
melhoria de exposi~ao para exposi~ao. 

Tambem, para alguns das Classes de 
Competi~ao, e para todos os das Classe de 
Honra, os cumprimentos do Juri, pelo estu
do cuidado e belas e valiosas pe~as expos
tas, 0 que -tudo, servindo de incentivo a 
alguns, serviu de recreio e de estudo a to
dos quantos puderam contempla-Ias. 

Finalmente, 0 Juri aprovou urn agrade
cimento 11 Imprensa, e outro ao «Aero Clube 
de Portugal», que possibilitou, e espiritual 
e materialmente acarinhou esta excelente 

- Exposi~ao, agradecimento este que se ex
pressa na pessoa do seu ilustre Presidente, 
Ex.mo Sr. Coronel Pinheiro Correia, com os 
melhores cumprimentos do Juri. 

Lisboa, 18-12-1959. 

o JURI, 
(as.) 

(Eduardo Cohen) 
(as.) 

(Henrique Mantero) 
(as.) 

(Dr. Jorge de Melo Vieira) 
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de parte, a beleza e born sentido das parti
cipac;:5es apresentadas. 

Migt.:.el Saraiva, Antonio Ferreira Rodri
gues e outros mais, estao no born caminho, 
e, com 0 tempo, far-se-ao vedetas, como os 
da sala de Honra. 

Mais fracas - por restritas - e a preci
sarem de enveredar por novos · mol des na 
apresentac;:ao, as participac;:5es do Sr. Sousa 
Gomes - com dois belos sobrescvitos e dois 
selos bons da Franc;:a - e a do Sr. Gueifao 
Gal ri c;:a , bastante extensa no selo tipo da 
Espanha, e demasiado extensa nos moder
nissimos . 

No campo da Marcofilia Aerea, 0 Sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho voou bern mais alto e 
distante do que os seus competidores, mo
tivo por que Ihe tocou, e bern, medalha de 
venneil - como a Sid6nio Pais e Jose Hip6-
lito sucedera na parte da filatelia-, pois 
apresentou, quer do Continente, quer das 
Provincias Ultramarinas - desde 0 Lat. fa· 
m~so, ate aos voos de Macau. e S. Tome
toda a gama das melhores pec;:as. 

Para 0 Dr. Vasconcelos Carvalho nao ha 
dificuldades, pelo que ate 0 rarissimo so-

TOTAlMENTE GRA1UITO 
es el envio de nuestras ofertas 

quincenales 

EN ELLAS OFRECEMOS: 
Sellos de valor fotografiados 
Sellos y series de todos los paises 
Extensa liquidaci6n de sellos de 

poco valor 
Novedades mundiales . 
Restos de colecciones 
Articulos y obras fiIatelicas 
Lotes de ocasi6n 
Todas nuestras otertas son diteren
tes. Solicite su remesa gratuita y 
recibird nuestros listines durante 
toda la actual temporada 

CASA FILAT~LICA 

Eugenio Llach 
Fundada en 1915 

Plaza Catalufla, 21 - Telefono 217403 
BARCELONA 

brescrito da Expedic;:ao ao Polo, de 32-33, 
conseguiu apresentar-nos. 

Tamb6n 0 eng. Manuel Ribeiro Marques 
Gomes trouxe ao Aero Clube, lindamente 
apresentados, belos sobrescritos do Correio 
Aereo portugues. 

Emesto Patricio Franco que, neste cam
po, ha pouco debutara com pre-filatelicos, 
na I Exposic;:ao de Principiantes, segu-indo, 
depois, na I Exposic;:ao Filatelica Tematica, 
com sobrescritos comemorativos, apareceu 
agora com sobrescritos de Los voos. 

Por este andar, na pr6xima, trara sob res
critos especiais, e ate, talvez, lanc;:ados em 
orbita ... 

Eis uma resenha feita a correr, mas com 
o desejo de, embora paJida, dar a quem nos 
Ie, uma ideia de que, apesar das dificuloa
des qt:e existem para todos os colecciona
dores de participarem numa exposic;:ao de 
correio aereo, houve 19 participac;:oes, um 
conjunto bela e harm6nico, e, portanto, 
materia para novos e maiores voos. 

Para mostrar que assim e, veja-se que, 
na c1asse de competic;:ao, foram atribuidas 3 
medalhas de vemneil, 2 de prata, 5 de co-

SElJOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

E POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS E EST~NGEIROS 

MATERIAL FILAT£LICO 

BARATA DAS NEVES 
Av. da Liberdade, 164-4.0 

- Sala 11 
LISBOA 2 

(Por correspondencia) 

Banquete do ( D I A D·O SELO» 
Como ja e tradicional, realizou-se, no «Dia 

do Selo» de 1959, 0 banquete de confrater
nizac;:ao oa grande familia fiIateIica , que 
levou ao Restau-rante Tipico «A Severa» urn 
cento de coleccionadores, na grande maio
ria acompanhados pelas Senhoras de sua 

A mesa da presidencia do banquete (Estudios 
Fotogrdticos de Odivelas) 

familia, que davam a nota alegre e festiva, 
que doutro modo faltavia numa reuniao de 
cavalheiros, sempre propensos, nestas oca
sioes, apesar de todas as promessas em 
contrario, a falar pacatamente dos seus se
los, das suas Ultimas aquisic;:oes, etc. etc. 

Da organizac;:ao deste banquete encarre
gou-se, mais uma vez, 0 Dr. Vasconcelos 
Carvalho. Outrotanto e dizer q1.:e a organi
zac;:ao foi, a ·todos os titulos, impecavel, des
de a distribuic;:ao da ementa impressa num 
cartao picotado como se fora um 5elo, que 
em composh;ao fotognifica mostrava algu
mas das fases marcantes do brilhantismo da 
representac;:ao portuguesa nn Exposic;:ao da 
Sicilia, «selo» este com 0 carimbo (e assim 
que se diz? ou e mata-selos?) da «I Expo
sic;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica», ate 
a ~r6pria escolha dos acepipes, impressa no 
verso, e qt.:e era a seguinte: 

CATALOGO (ed. de «A Severa», 1960) 

Caldo verde, com variedades de cunhos it 
escolha do coleccionador. 

Peixes mixtos com al'roz a D. Pedro. 
Franguinhos na pucara a D. Luis. 

Pelo 

Dr. Anlonlo de Almeida Figueiredo 

Frutas sortidas da Madeira e dos A90res: 
com sobrecargas mais do que pequenas. 

Queijos com erros de denteado . Alguns, ate, 
tem mais denteados do que queijo .. . 

Torta, au qualquer outro doce a escolha do 
especialista Prof. Doutor Carlos Trincdo. 

Cafe de S. Thome e Principe. 
Conhaque da famosa marca Gonzalez Garcia 

(Grande Premia Sicilia-59). 

NOTA.-Antes, durante e depois, 0 proprie
tdrio de «A Severa», em homenagem a Se
nhora de Eduardo Cohen e demais Senho
ras presentes, mandard servir alguns tados, 
ou, pelo menos, para se-Ios. As Senhoras 
que gostarem dos tados, 0 proprietdrio da 
casa oferece uma pe9a rara. As que, aUm 
de gostarem dos tados, ainda por cima gos
tarem de se-Ios, 0 organizador oterece uma 
pe9a ~lnica, com certificado de garantia, 
«signb Dr. Peliculas. 

cDIA DO SELQ» 

Lisboa, 1-12-1959 

Presidiu a Senhora de Dr. Vasconcelos 
Carvalho, que tinha a direita, 0 sr. Jose 
Gonzalez Garcia, a Senhora de Eduardo 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho usando da palavra 
(Estudios Fotogrdticos de Odivelas) 



14 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho ao entregar a 
11Iedalha de Aveiro ao Sr. Eduardo Cohen 

(Esttldios Fotogrdficos de Odivelas) 

Cohen e 0 sr. Coronel Pinheiro Cor,reia, 
presidente da Direcc;ao do AerQ Clube de 
Portugal, e a esquerda 0 sr. Dr. Almeida 
Dias, a Senhom de Dr. Cecilio Fernandez 
e 0 sr. Virgilio da Fonseca, presidente da 
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa. 

Espalhadas por toda a sala, pequenas 
mesas ·acolhiam os restantes convivas, sem 
outra preocupac;ao de distribuic;ao que nao 
fosse a das suas afinidades profissionais ou 
amizades ja mais enraizadas. Pode classifi
car-se de brilhantissimo exito· esta reu.nUio, 
no decorrer da qual foram lidos inumeros 
telegmmas e houve oportunrdade de felici
tar calorosamente os filatelistas portugue-

Um aspecto do banquete da -«Severa _ 
(Estudios Fotogrdficos de Odivelas) 

ses que tao altas elassificac;6es tern obtido 
nas ExposiC;6es estrangeiras. 

Calorosos aplausos culminaram as pala
vras do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, ao 
anunciar que S. Ex." 0 Senhor Ministro do 
Ultramar prometera que no proximo ano 
havera urn selo «Dia do Se\o» para as pro
vincias Ultramarinas, e que Sua Excelen
cia, a quem os filatelistas e a Filatelia por
tuguesa ja tanto devem, se tornara uma vez 
mais credor do respeito e da sincera estima 
de todos os coleccionadores portugueses, 
porquanto enviara, para ser distribuida a 
todos os fiIatelistas presentes, uma pequena 
lembranc;a: um bloco de 9Tgs. da India Por
tugcesa, de 1952. 

Ao findar 0 banquete, optimamente ser
vido (houve quem nao se contentasse com 
as «emissoes» originais dos «selos» do «ca
talogo», e tivesse pedido sucessivas «reim-

Depois da entrega da medalha de Aveiro, 0 Sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho abrar;:a 0 Sr. Tenente-Coronel 
Cardoso Salgado (Estudios Fotogrdficos de Odivelas) 

pressoes»), procedeu-se ao leilao de varlas 
e valiosas pec;as filatelicas, para 0 efeito 
obsequiosamente oferecidas pelos Srs. Jose 
Hipolito, F. Castel Branco & Filho, Coimbra 
Filatelica, A. Schik, Carlos Maria Ferreira, 

. Dr. Jorge Vieira, Alberto Armando Pereira, 
Gasa A. Molder, Henrique Mantero, H. San
tos Viegas, J. Ell, Senhora .de Eduardo 
Cohen, Eladio de Santos, Edmll'do Cohen, 
Dr. Almeida Dias e Anastacio. 

Leiloadas por Henrique Mantero, com 
muita grac;a e no meio de indescritivel ani
mac;ao, tais pec;as foram arrematadas pelos 
Srs. Gonzalez Garcia, Dr. Almeida Dias, Jose 

«1.a ~%pCSifaC gila~~liea ~~ 

CcttlliIJ ;4~tIlC~-' 

A actividade do Clube Filatelico de Por
tugal, na valorizac;ao da Filatelia Portugue
sa, nao para, e, entre as demais iniciativas, 
avulta a das exposic;6es. 

Cabe-nos, desta vez, dar, em breves tra
c;os, noticia do que foi a «I Exposic;ao Fila
telica de Correio Aereo», que esteve patente 
ao publico nos belos saloes do Aero Clube 
de Portugal, de 12 a 20 de Dezembro, e que, 
como sabem, encerrou com chave de ouro 
o cielo de exposic;6es que, por sua iniciativa 
ou com 0 set:. patrocinio, 0 Clube Filatelico 
de Portwgal levou a efeito no ana de 1959. 

Para a Sal a de Honra foram convidados 
tres expositores, todos ' de categoria interna
cional, e ninguem tinha duvidas do valor e 
beleza das participac;oes que apresentariam. 

o professor Doutor Carlos Pinto Trin
cao levou-nos, dum voo, as Canarias, pas
sando por Espanha, e, num como no outro 
lado, deu-nos uma lic;ao, pois tudo estava 
estudado. A embelezar 0 conjunto «Los Ca
prichos» de Goya, ora desnudados de den
tes, ora vestidos com «muestras» de vario 
colorido, sobrecargas e ate erros de cor. 

Antonio Joaquim Correa JUnior trouxe 
a terreiro um pouco de tudo, mas no seu 
ramalhete floriam belos selos da Nova Gui
ne, um selo de 10 liras de Victor Manuel
coroa dourada - 0 Triptico do voo de re
torno N. Y. - Roma, uma valiosa serie do 
Chile, outm mais das Canarias, os primei
ros, preciosos, da Franc;a, um imponente 
bloco da Australia, e melhor sera parar-

P.lo 

Dr. Jorge de M.lo Vieira 

mos, para nao esgotarmos 0 papel a falar 
apenas da sua participac;ao. 

o Dr. Cecilio Fernandes apresentou, tam
bern, algumas lindas pec;as de Curac;au, Gua
temala, Costa Rica, Alemanha, etc., e esta
yam tao bem expostas que apetecia ficar a 
olhar para elas. 

Os ZepeIins, na colecc;ao do Dr. Cecilio 
Fernandes, sao tant-os e tao bons, que ate 
apetece embarcar neles ... mesmo no polar ... 

Deixemos tais preciosidades, para falar
mos agora da elasse de Competic;ao. 

o Dr. Marc;al Correia Nunes - Medalha 
de vermeil - 1.0 premio - e esta tudo dito! 
Mesmo assim, ainda direi, para os que nao 
puderam apreciar a sua participac;ao, que 
num quadro, e apenascom Macau estudado 
em todas as direcc;oes possiveis, meteu no 
bolso - passe 0 plebeismo - todos OS res
tantes . 

AMm de Correia Nunes, na paI!1:e da fi
latelia, merecem destaque Jose Hipolito, 
com uma bela participac;ao onde sobres
saiam os «correios militares alemaes» e os 
Zepelins, e 0 Capitiio Sidonio Pais, com 
umas formosas quintilhas da Condor Brasi
leim, umas boas pec;as da Companhia de 
Moc;ambique, ineluindo provas, etc., etc. Os 
restantes sao fracos, e salvou-os, em gran-
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10 que foi rnuito aplaudido. Seguiram-se ou
tros omdores, tendo fechado a serie dos dis· 

Um aspecto do banquete de Ovar 

cursos 0 Sr. Manuel Leite, que teve palavras 
de carinho para todos os presentes, agrade
cendo as compan'!ncias, e fOI'IIlulando votos 
pelo progresso do Clube Filatelico de Ovar. 

POR,]}O 

o sr. Prof. Doutor Carlos Trindio deslo
cou-se 11 capital do norte, onde assistiu ao 
jantar do «Dia do Selo», que reuniu alguns 
coleccionadores nortenhos, entre eIes os Srs . 
Antonio Joaquim Correa JUnior, Presidente 
da F.P.F ., Claudino Romariz, Angelo Cor
reia, etc., etc .. 

PORTO AMELIA 

A cargo do Sr. Francisco da Camara 
Cylindo, 0 «Dia do Selo», na capital do Dis
trito de Cabo Delgado, foi comemorado com 
uma exposic;ao-relampago, efectuada na 
montra gentilmente cedida pela fiI'IIla Viei
ra Baptista & C.o, Sucr., a qual, apesar de 
simples, foi rnuito visitada por filatelistas 
e curiosos. 

o «Dhirio de Lourenc;o Marques», pel a 
pessoa do seu correspondentc em Portl) 
Amelia, fez uma referencia a esta demons
trac;ao filatelica . 

• 
DIADD StLD 

A mantra de Porto Amelia 

QUELUZ 

o Sr. Vasco da ConceiC;ao, presidente da 
Scq:ao FiIateIica do Centro de Recreio c 
CuItura do Bairro de Casas Economicas de 
Queluz, efectuou uma pequena exposic;1io f i
latelica . 

s. TOME 
o delegado da F.P.F., Sr. Joao Paulo 

Rego Teixeira, conseguiu quase 0 impossi
ve!. fazendo do «Dia do Selo» uma grande 
jomada de propaganda. Assim, teve lugar 
em S. Tome, nos passados dias 1 e 2 do cor
rente, a ExposiC;lio Filatelica comemorativa 
do «Dia do Selo», que se realizou '110 salao 
da BigJioteca da Camara Municipal de S. 
Tome. 

Foram em ntunero de algumas centenas 
as pessoas que interessadamente percorre
ram 0 cemame, que contou igualmente com 
a honrosa visita de Sua Excelencia 0 Go
vemador da Provincia, Senho.r Doutor Ma
nuel Marques de Abrantes Amaral, e de sua 
Excelentissima Esposa, que, depois de per
correrem demoradamente todas as colec
C;oes expostas, se retiraram visivelmente sa· 
tisfeitos. 

Tambem fizeram uma visita de estudo a 
exposic;ao os alunos do Liceu D. Joao II, em 
ntunero de 170, acompanhados do respectivo 
Reitor, Sr. Padre Manuel Neves, e de algu
mas professoras. 

Esta visita deu uma nota de vivo inte
rsese as comemorac;oes, mostrando-se todos 

(Continua na pdgina 38) 
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Outro aspecto do banquete (Estudios 
Fotogrdficos de Odivelas) 

CoheIf, Dr. Vasconcelos Carvalho, Senhora 
de Eduardo Cohen, Jose Hip6lito, Brito e 
Cunha, Dr. Mar!;al Correia Nunes, Dr. Ceci
lio Fernandez, Dr. Dias da Silva, J . Ell, Co
ronel Pinheiro Correia, Barao Frederico Vi
lani, Eng. Monteiro de Almeida, etc., sen do 
de salientar que algumas destas pec;as a\can
c;aram a casa dos milhares de escudos .. . 

Este notavel leilao foi feito em benefi
cio dos cofres do Clube Filatelico ICl.e Portu
gal, da Federac;ao Portuguesa de Filatelia e 
da obra de beneficencia protegida pela Se
nhora de Prof. Doutor Carlos Trincao. 

E tudo istoalternado com fados e can
c;5es, dedicados a alguns dos presentes, pe-

los artistas privativos da "Severa», Fernanda 
Maria, Isabel Silva, Saudade dos Santos 
e Alfredo Marceneiro FiIho, acompanhados 
por Acad o Rocha e Pais da Silva. 
. Depois de novos brindes, a que todos 
gos tosamente se associaram, e depois de 0 
proprietario da «Severa. ter ofereddo urna 
p renda a todas as Senhoras , e de 0 Dr. 
Vasconcelos Carvalho ter ofereddo as m es
mas Senhoras uma curiosa carteira de fos
foros. que na parte externa continha a foto
grafia de cada urna das Senhoras, obtida 
durante a noite, - terminou, ja de madnt
gada, 0 banquete memonivel do «Dia do 
Selo» de 1959. 

UI1I recanto da sala da . Severa» 
(Esttldios Fotogrdficos de Odivelas) 

Centro de Turismo e Artesanato 
THE BEST SHOP IN LISBON 

TODOS OS ARTIGOS DO ARTESANATO PORTUGUES 
PORTUGUESE ART EXHIBITION 

THE AMERICAN TOURISTS SERVICE 

T elef. 733830 LISBOA 
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o Sr. Padre Alberto Gomes de Oliveira proferinLio 
a sua palestra 

tos de 6do, instruindo-se sob multiplos. as
pectos, pois que atraves desses papelinhos 
coloridos muito ha que aprender, ja que 
variadissimos sao os assuntos neles foca
dos, desde a hist6ria as ciendas, das artes 
a etnografia, etc., etc. Destacou p. drcuns
tanda de 0 «Dia do Selo» ser igualmente 
o «Dia da Mocidade», para logo referir que 
o conjunto filatelico nadonal nao inclui 
urn tinieo selo alusivo a infanda ou a ju.
ventude, 0 que e excepdonal, em relac;ao 
a qU3lie todos os outros paises. pelo que 
sugeriu se preenchesse esta lacuna nunl 
futuro pr6ximo. A terminar a st··a interes
sante palestra, 0 Sr. Padre Alberto Gomes 
de Oliveira felicitou vivamente 0 Sr. prof. 
Lopes de Melo, pelos esforc;os dispendidos 
para que tivesse lugar esta e"posic;:ao, que, 
modesta embora, devera ser 0 preludio de 
outras maiores e mais brilhantes . 

Foi depois inaugurada a exposi¢ao, com 
participacOes de 18 filatelistas : D. Maria 
Aldina Sousa e Silva, Padre Alberto Gomes 
de Oliveira, prof. Alberto Lopes de Melo. 
Alberto Nunes dos Santos, prof. Amfrndio 
da Costa Loureiro, Antonio Militao Ribeiro, 
Casimiro Machado Medeiros, Evaristo Car
neiro dos Santos, Fernando Eduardo Barno, 
Fernando Sotto krmas, Padre Jo,!quim An
tt:nes Pinto, Jose Magalhaes Coelho, Jose 
Maria Estevao Guerreiro, Jose da Silva, Ma
nuel Antonio Abrunhosa, Manuel de Mira 
Godinho e Rui de Magaihaes Coelho. 

Esta exposic;ao esteve patente ao publico 
ate 6 de Janeiro de 1960, sempre com gran
de e interessada afluenda dp visitantes. 

Foi editado urn bela catalogo, e tambem 
o sobrescrito rcferido pelo Sr. prof. Lopes 
de Melo, no seu discurso. 

Da grande reportagem publicada pelo 
jornal ,,0 Planalto», de 4 de Dezembro de 
1959, transcrevemos : ,,0 conjunto e deveras 
agradavel e altamente valioso, tendo me
rccido os mais rasgados elogios dos nume
rosos visitantes •. 

E da do jornal cA Provinda de Angola». 
de 6 do mesmo m es : cEsta exposic;ao ofe
rece interessante aspecto, constituindo pre
dose mostruario de selos de Portugal e 
outros paises, sendo grande 0 entusiasmo 
provocado' por parte da populac;ao dtadina, 
que ali teni oportunidade de se concentrar, 
como aconteceu no primeiro dia, ate ao fim 
da semana. 

Estao de parabens todos os expositores 
e a Comissao Organizadora, de que nos per
mitimos destacar 0 prof. Lopes de Melo, 
que tao bern c dedieadamente se soube de
sempenhar da representac;ao que the foi 
confiada pela Federac;ao Portuguesa de Fi
latelia». 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 
Esta localidade conta com elevado nu

mero de activos coleccionadores, sempre 
dispostos a colaborar em manifestacOes fi
latelicas. 0 delegado Sr. Joaquim da Silva 
Ledo, a quem ja se devem muitlas dediea
c;5es, reuniu parte dos seus Amigos, e ex
puseram, de 29 de Novembro a 8 de Dezem
bro, nas montras dos '1>rincipais estabeleci
mentos comerciais da vila, alguns quadros 
com selos, em que predominavam os tema
tieos. Deram a sua colaboracao, alem do 
delegado, os Srs . Joao Campelo, Manuel 
Matos Barbosa e Ant6nio Pimenta Matias. 

No «Dia do Selo», -realizou-se um jantar 
de confraternizacao filatelica, a que assisti
ram os expositores e mais alguns filatelis
tas, nao faltando 0 nosso pequeno cons6cio 
Rui Joaquim Mateiro Ledo. 

OVAR 
Desconhedamos completamente a existen

cia do Clube Filatelico de Oval', que sabe
mos agora ter sido fundado em 1 de Janeiro 
de 1957, e ficamQs surpresos com a sua 
colaboracao no «Dia do Selo. . Este Clube 
obsequiou a filatelia com duas iniciativas : 
urn sobrescrito comemorativo, e urn jantar 
de confraternizac;ao. 

Neste jan tar estiveram presentes muitos 
sOcios do Clube. No final , num discurso 
cheio de humorismo, 0 Sr. Sl\rgio Santos 
Silva versou diversos temas da filatelia, pe-
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MACAU 

Macau brindou-nos com urn magnifico e 
interessante sobrescrito comemorativo do 
«Dia do Selo. , editado pelos C.T.T. de Ma
cau. Este sobrescrito, impresso a 6 cores em 
litografia, pela Imprensa Nacional de Ma
cau, tern a particularidade de ser legendado 
em portl:·gues e chines. 

NOVA LISBOA 

Foram excepcionalment\! brilhantes as 
comemora~6es do «Dia do Selo» em Nova 
Lisboa, merce da excelente act~!;ao do de
legado da F.P.F., Sr. prof. Alberto Lopes 
de Melo. 

o Sr. Prof. Lopes de Melo ao proteri,. 0 seu disctLrso 

Assim, na tarde de 1 de Dezembro, roi 
inaugurada, no sal50 da Biblioteca da Asso
cia!;iio Comercial, a 3.' Exposi~ao Filatelica 
de Nova Lisboa. 

Realizou-se uma curta sessao, a que pre
sidiu 0 Chefe do Distrito, Sr. Coronel Ma
nuel Nascimento Vieira, ladeado pelos Srs . 
Bispo da Diocese, Comandante Militar, Vo
gal de Huambo no Conselho Legislativo, 
Presidentes da Camara Municipal e da As
socia"fio Comercial, e prof. Alberto Lopes 
de Melo . 

Como delegado da Federa!;ao e presi
dente da comissao organizadora das come
mora"oes, 0 Sr. prof. Alberto Lopes de Melo 
saudou as autoridades . presentes, agrade
cendo 0 apoio e as facilidades recebidas do 
Govemo do Distrito, sem 0 que pooco ou 
nada se podia ter feito, expressando tam
bern, ao Presidente da Associa"ao Comer-

Os Srs. Govenuulor do Distrito, Bispo da Di~cese 
. e Comandante MiUtar, admirando a exposil;iio 

cial, Agricola e Industrial do Huambo, 0 
seu muito reconhecimento pela ced~ncia 
das Sl,as salas. Falou do significado do «Dia 
do Selo», e do extraorclinario interesse que 
a filatelia csta despertando em todo 0 mun
do, promovendo a aproximac;ao entre os 
povos. E tel'ITlinou por destacar a circuns
tancia de ter sido emitido urn sobrescrito 
especial, alusivo aquela ExposiC;ao Filatelica, 
o qual, correndo mu.ndo, muito longe leva
r ia 0 nome de Nova Lisboa, onde. tanta 
voga e tanto prestigio tern, desde ha muito, 
todas as manifestac;oes culturais. 

Seguidamente, proferiu uma pequena 
palestra 0 Sr. Padre Alberto Gomes de Oli
veira, director do Colegio Alexandre Her
culano, que se referiu as origens do selo e 
ao seu valor, 11 tecnica exigida por parte 
dos coleccionadores, que nos selos encon
tram motivo para ocuparem seus mom en-

A mesa da presidt2ncia da sessilo solene em 
Nova Lisboa 

2 CR()NICAS 

1'itirio 
Heitor Sanchez, Embaixador 

da Filatelia Brasileira~ 
Heitor Sanchez, grande industrial hote

leiro em Sao Paulo, e urn velho, ou me
lhor, um antigo, apaixonado e muito sabe
dor filatelista, que tern corrido meio mundo 
a espalhar simpatia, a comprar selos chis
sicos brasileiros, e a fazer a propaganda 
da filatelia brasileira. 

Tivemos 0 prazer de conhece-lo aqui em 
Lisboa, na Internacional de 1953, integrado 
nesse grupo numeroso e qualificado de que 
faziam parte Hugo Fraccaroli, 0 almirante 
Magalhaes de Macedo, 0 advogado dr. Re
nato do Amaral Machado, os drs. Everaldo 
-Leite e Pericles da Silveim, 0 eng. Fernando 
Cravo e Horacio Matos da Silva, quase to
dos com as respectivas esposas. 

Esse conhecimento de entao, e 0 muito 
que, sobre ele, posteriormente lemos, a sua 
descendencia de urn dos mais famosos co
merciantes de selos do Brasil, seu avo Jose 
Dolz, os seus cinquenta anos de extraor-tii
nariamente intensa actividade filatelica, as 
suas constantes e valiosas adquisi~oes, as 
suas idas a quase todas as exposic;oes fiila
telicas internacionais, as noticias que delas 
de la espalha, as belas reprodu!;oes de selos 
raros, com que frequentemente obsequeia 
os amigos, os importantes premios que ins
tituiu no seu pais, com 0 nome de Fran
cisco Sanchez, - tudo nos levou a fazer de 
Heitor Sanchez 0 retrato muito aproximado 
desse homem que, sendo urn verdadeiro e 
grande embai~ador da filatelia brasileira, 
t! scmpre, c acima de tudo, um homem ex
cepcionalmente born e generoso. 

Mas 0 nosso retrato estava incompleto. 
Ha dias, nurn jantar em que nos reunimos 
com Jose Gonzalez Garcia e 0 dr. Almeida 
Dias, os grondes triunfadores portugueses 
da «Sicilia-59», - este ultimo, que em Paler
mo, e pela primeira vez, apresentou a sua 
notabilissima colec!;ao de selos dassicos do 
Brasil, referiu.-nos que, no fecho -tia exposi
!;ao, Heitor Sanchez, depois de ver e admi
rar, deslu.mbrado, 0 conjunto precioso do 
filatelista portugues, foi a sua propria colec
c;ao, escolheu uma das suas pe!;as mais in-

DO 

teressantes, e ofertou-a ao dr. Almeid!l Dias. 
Este dr. Almeida Dias, que na «Sicilia-59» 

arrancou uma medalha de aura e urn rico 
jarro de prata, recebeu das maos de Heitor 
Sanchez, daquele modo, 0 mais significativo 
dos seus premios. E esse grande e querido 
Heitor Sanchez teve 0 gesto que, valendo 
muitissimo mais do que a pe98 rara por 
ele ofertada, completou e aperfei~oou 0 belo 
retrato que dele ja tinhamos! - V. C . 

cEnsaios e provas de selos 
portugueses» 

Em quarto volume da excelente «Biblio
teca dedivulgac;ao filatelica», do editor Ela
dio dos Santos,acaba de ser posta a venda 
o livro «Ensaios e provas de selos portu
gueses», da autoria do nosso prezaclissimo 
amigo dr. A. H. de Oliveira Marques, urn 
jovem que e ja hoje, e de longe, 0 maior 
historiador do selo portugues. 

Este livr~, que recebemos ontem, e do 
qual mal tivemos tempo de fazer uma pri
meira e apressada leitura, vern acabar com 
uma extraor-dimiria lacuna da bibliografia 
filateIica portuguesa, circunstlmcia que, de 
per si, mostra a dificuldade e 0 valor do 
trabalho do dr. Oliveira Marques. 

Acresce que 0 autor de «Ensaios e provas 
de selos portugueses» usou dos processes da 
sua anterior e notavel uHist6ria do selo pos
tal portugues». E depois de ter estudado a 
cofec!;ao por Cad George legada 11 Casa cia 
Maeda, e as dos srs . brigadeiro Jose da 
Cunha Lamas e engenheiro Luis da Camara 
de Orey, alem cia do signatano, e toda a 
documentac;ao respeitante a especialidade
produziu urn trabalho conciso, objectivo e 
muito valioso. 

Evidentemente que este livro pode nao 
ser completo, e nao 0 e concerteza. Mas ele 
constitui a base. :£ mais urn grande servi<;o 
prestado pelo dr. Oliveira Marques a fila
telia portuguesa. Livro nao so absolutamen
te indispensavel a todos os coleccionadores 
da especialidade, mas a quantos, de hoje em 
diante, queiram estudar ou escrever sobre 
tema tao raro e tao aliciante. - V . . C. 
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21-Jose dos Santos Ferreira- Temdtica de 
animais e flores. 

2p-Jose dos Santos Vie.gas -Japiio e Rtis
sia. 

23-Jose de Sousa e Costa-Republica da 
Cuine. 

24-D. Julieta Nobre de Carvalho - Temd
tica de animais e flores. 

25-Dr. Silverio de Figueiredo Godinho -
Portugal e C." do Niassa. 

26-Lu·ls Fernando da Concei~ao Sousa
Portugal e Ultramar. 

27-Dr. Manuel Joaquim Ribeiro Rela -
Seleq:iio de series comemorativas do 
Dia do Selo, seleq:iio de series raras 
comemorativas do Centendrio do 1.· selo 
e blocos, series comemorativas do ani
versdrio dos servir;os posta is de alguns 
paises. 

28-D. Maria do Carmo Calado Marques 
Exposir;iio Universal de Bruxelas. 

29-D. Maria Julia Gomes Moreira dos San
tos Lima - Temdtica de animais e flo
res. 

3D-Mario Castro de Sousa Martins - Qua
dras Nacionais e Estrangeiras. 

31-Clscar Gomes Sarmento-Rolanda. 
32-Pedro Maria Correia e Cunha- Temu

tica etnogrdfica. 
33-Dr. Pedro Paulo Barreto de Azeredo

CnlZ Vermelha. 
34-D. Rosa Branco de Oliveira - Portugal e 

Ultramar. 
35-Dr. Rui Araujo de Padua- Temdtica de 

animais. 
36-Vitor Manuel Coelho Pereira - C." de 

Mor;al11bique. 
37-Virgilio Alves Ferreira-Portugal e Ul

tramar. 
38-Alvaro Manuel de Aragao Athayde

Portugal e Angola. 
39-Henrique Jose das Santos de Sousa 

Martins - Temdtica desportiva. 
4O-D. Iolanda Maria Salgueiro Vieira Guer

ra - Angola e Mor;al11bique. 
41-D. Maria do Carmo Santos de Sousa 

Martins - Temdtica de flores. 

42-Direc~ao dos SeI'Vi~os dos C.T.T. de An
gola - Colecr;iio Universal cOl11emorati
va do 75.0 aniversdrio da Uniiio Postal 
Universal. 

43-Museu de Angola-Angola e Congo. 
44-Centro Filatelico de Angola - Completo 

sortido de material filatelico. 

Na sec~ao de Literatura Diversa, forarr4 
apresentados cataIogos, jornais e revistas 

Um aspecto da inaugtlrar;iio, vendo-se, ao centro, 
o Sr. Dr. Maia Loureiro, entre os Srs. Secretdrio 

Provincial e Fernando Abreu 

de varios proses e epocas, list as de ofertas, 
prospectos de propaganda, etc., numa pe
quena amostra da vastissima actividade da 
Imprensa Fil ateli ca. 

A exposi~ao foi solenemente inaugurada, 
as 17 horas do dia 1, por Sua Ex." 0 Sr. Dr. 
Maia Loureiro, Secretario Provincial em 
fun~oes Governativas, registando tamb6m a 
presen~a de outras altas individualidades 
da Provincia, entre e1es 0 Secretario GeraJ, 
Coman dante da P.S.P., Presidente da Cama
ra Municipal e muitos Congressistas estran
geiros do Congresso do Bureau Internacio
nal do Trabalho (O.I.T.), que nessa data se 
estava a realizar em Luanda. 

Durante a inaugura~iio, foi aberto ao 
publico 0 posta de correio, oode foi usada 
a marca de dia comemorativa. 

A distribui!;ao dos diplomas efectuou-se 
em 12 do corrente. 

A comissao organizadora editou urn ar
tistico sobrescrito comemorativo. 

LUNDA 
Dadas as caracteristicas desta localidade, 

e para coincidir com a XII Exposi!;iio da 
Casa do Pessoal de Diamang, 0 Delegado da 
Federa!;ao, Sr. Fausto Manuel de Sousa Mo
reira Rato, resolveu, e muito bem, que a 
mesma se integrasse no Dia do Selo. Esta 
exposi!;iio realizou-se em Andrada, de 26 de 
Dezembro a 2 de Janeiro. 
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da India os «NativosB, alem de uma boa 
tematica de «Religiosos». 

o nosso Cons6cio Sr. Virgilio de Moura 
Santos, numa montra da Coopemtiva dos 
F~ncionarios Publicos, expos algumas fo
lhas de album com selos, e editou wn so· 
brescrito alusivo. 

A mantra de Virgilio Moura Santos 

A Casa Filatelica Alfredo Dias distribuiu, 
por todos os coleccionadores de Mo~amhi· 
que, uma nova Lista de Pre~os, e urn cartao 
com 0 carimbo especial do «Dia do Selo». 

LUANDA 
o Delegado da Federa~ao, Sr. Fernando 

Jorge Vaz de Abreu, formou uma Comissao 
com os Srs. Amilcar Vaz de Carvalho, Ame
rico Barroso e Jose Costa, organizadora da 
3.' Exposi~ao Filatelica de Luanda, que me
receu a honra de urn carimbo comemora
tivo, reproduzido na seq;ao de «Marcofilia .. 
deste Boletim. 

A exposi~ao teve 0 patrocinio do Museu 
de Angola, e esteve aberta de 1 a 6 de De
zembro. 

Pela leitura do seu optimo catalogo, no
tamos que concorreram nada menos do que 
44 expo'5itores: 

I-Dr." Aida Aragao Athayde-Inteiros. 
2-Albano Nmres e Sousa - Tematica de 

Pintura e pintores. 
3-Alfredo Bento Morais - Selos Nacionais 

e Estrangeiros. 
4-Americo da Silva Barroso - Republica 

Arabe Unida. 
S-Amilcar Vaz de CarvaIho-Sobrescritos 

1.° Dia- Universais e tematicas de ani
mais e flores. 

6-Ant6nio Jorge de Soulia Costa-PoMnia. 
7-Armando Mario Delgado - Sobrescritos 

de 1.' Dia de Israel. 
8-Armando de Sousa Bolou - Selos Nacia

l1ais, Estrangeiros, Erros e duplas so
brecargas. Prollas de selos e Valores niio 
emitidos. 

9- Boaventura Jose de Magalhaes Pessoa 
Carvalho Simoes - Selos de Angola c/ 
sobrecargas locais, e marcofilia de S. 
Tome e Principe. 

10--Carlos Henrique Chaves - Selos Uni
versais. 

11-Dr. Eduardo Baptista - Marcofilia Uni
versal. 

12-Eduardo Castro de Sousa Martins - Te
matica desportiva. 

13-E. F. S. - Selos nacionais e estrangei
ros. 

14-Emerenciano da Silva Miranda - Blocos 
de Portugal e Provincias Ultramarinas. 

IS-Fernando da Veiga Leite Ferraz- Selos 
Nacionais. 

16-Gastao Celestino Rola da Silva - Suir;a. 
17-D. Graciette Barros de Sousa Martins

Tel1ldtica de Animais. 
18-D. Helena de Sousa Costa - Temdtica 

de flores . 
19-Ilidio Correia dos Santos Lima - Temd

ticas: U.P.U. e desportos. Selos Nacio
nais e Estrangeiros, sobrescritos de 1.° 

-Dia e curiosidades filatelicas. 
20--Dr. Joaquim Anacoreta Correia - Cor

reio aereo da Africa Francesa. 

No momenta da inaugurar;iio, 0 Sr. Dr. Maia Lou
reiro obliterando 0 primeiro sobrescrito, oferecido 

ao nosso Clube 

.A8 comemora~oe8 do 

~~D;a do Selo" 

em PORTUQAL, ILftAS E UL TRAMAR 

Em 20 de Outubro, isto e, com bastante 
antecedencia, a Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia dirigiu 0 seu habitual convite a 
algumas dezenas de filatelistas nas princi
pais localidades, para que fossem seus de
legados, e. para que as comemora~5es do 
«Dia do Selo» fossem assinaladas com as 
mais variadas manifesta~oes. Muitos acede
ram aos desejos da Federa~ao, tendo alguns 
ultrapassado 0 que seria de esperar, como, 
por exemplo, 0 nosso Clube, conforme re
portagem nOl)tro local, mas outros, infeliz
mente, nada fizeram. 

Vamos dar noticia aos nossos leitores, 
a tra~os largos, do que foram as manifes
ta~oes de que, ate este momento, temos 
conhecimento: 

ALHANDRA 
o Jornal «Vida RibatejanaB, no seu mi

mero de 12 do mes corrente referiu-se as 
comemora~5es em Alhandra nos seguintes 
termos: 

«Os filatelistas alhandrenses associaram
-se as manifesta~5es levadas a efeito em 
todo 0 Pais no dia 1 de Dezembro, por ini
ciativa da Federa~ao Portuguesa de Fila
telia, com um~ reuniao em que estiveram 
presentes os filatelistas locais. 0 delegado 
da F.P.F., sr. Almeida Carvalho, fez algu
mas conside~oes sobre 0 significado das 
comemora~oes que a Federa~ao vern Ievan
do a efeito para que 0 «Dia do Selo» mar
que bern nitidamente 0 interesse pela fila
telia, fazendo ainda varias considera~oes de 
ordem filatelica, e salientando os brilhantes 
resulfados obtidos pelos filatelistas portu-

Coordena!;8o de 

Jose Rodrigo Dlas Ferreira 

gueses na «SicHia 1959», em competi~ao com 
elevado numero dos mais conceituados fi
latelistas estrangeiros, 0 que deve ser para 
todos os filatelistas portugueses motivo da 
maior satisfa~ao e orgulho. Depois de ani
mada troca de impress5es, foi resolvido 
constituir uma comissao, composta pelos 
srs. Almeida Carvalho, Luis Palmela dos 
Santos, Jose dos Santos Ralha e Raul Pe
reira Inacio, para estudar a possibilidade 
de, em 1960, as comemora~oes em Alhandra 
serem assinaladas com wna exposi~ao fila
telica, a realizar no salao do «Cimento Te
JOB, para demonstrar que Alhandra, pre
sente desde 0 primeiro ano na interessante 
iniciativa da F.P.F. de comemorar 0 «Dia 
do Selo1>, continua, embora modestamente, 
a manter par essa iniciativa 0 mesmo inte
resse e entusiasmo». 

ANGRA DO HEROISMO 
Inicialmente previsto um born programa 

para 0 «Dia do Selo», organizado pelo Nu
cleo Filatelico de Angra do Heroismo, este 
pos tudo de parte devido ao falecimento 
do pai do Director sr. Teot6nio da Camara 
Ornelas Bruges, que era wn dos mais entu
siastas filatelistas de Angra. Contudo, aque
Ie Dia foi lembrado a todos os colecciona
dores pela emissora do Radio Clube de An
gra, onde foi lida uma noticia sobre 0 
significado do «Dia do Selo». 



20 BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL 

AVEfRO 
A comemora!;ao do «Dia do Selo» em 

Aveiro, este ano, excedeu muito tudo quanto 
ate hoje se tem feito para exaltar este dia. 

Em Dezembro de 1958, 0 «IV Dia do Se-
10» foi assinalado com uma bela Exposi
!;ao FilateIica, inter-socios da Sec!;ao Fila
telica do Clube dos Galitos, que serviu de 
preambulo a memonlvel e grande «l Expo
si!;ao Filatelica de Aveiro», integrada nas 
festas do Milemirio e Bicentemirio da ci
dade. 

Esse facto e outras demonstra!;oes de vi
da filateIica, que durante a primeira quin
zena de Dezembro do ano passado se rea
Iizaram, ja demonstravam que em Aveiro 
o filatelismo estava alastrando com arrei
gado sentido. 

Este ano, porem, os filatelistas aveiren
ses, no desejo de que a sua terra continue 
a brilhar em todos os meios onde as suas 
actividades a chamam, quiseram demons
trar que nao ficaram embalados nem ador
mecidos sobre os louros alcan!;ados pela 
sua Exposi!;ao, ha meses realizada. 

o entusiasmo, a anima!;ao e 0 interesse 
manifestados pela Sec!;ao Filatelica do Clube 
dos Galitos, nas comemora!;oes do uV Dia 
do Selo», demonstram bern claramente que 
os filatelistas aveirenses estao dispostos a 
nao deixar esmorecer 0 desenvolvimento da 
filateIia, nao s6 na sua terra, como em to do 
o distrito. 

A Direc!;ao da Sec!;ao Filatelica, sem se 
poupar a despesas nem a trabalhos - no in
tuito de representar condignamente a Fede
ra!;ao Portuguesa de Filatelia, que, por apre
ciavel gentileza, nela deIegou a incumbencia 
de fazer reaI!;ar as comemora!;oes do «V 
Dia do Selol> - organizou urn programa 
digno do melhor apre!;o. 

Dentro de urn admiravel espirito de cola
bora!;ao, abra!;ado a uma impressionante 
manifesta!;ao de fraternidade filateIica, a 
referida Direc!;aQ. conseguiu executar fiel
mente 0 programa das suas festas, recente
mente planeado. 

Feitos os convites, por circular, a todos 
os socios da Seq;:ao FilateIica, a todos os 
concorrentes a ultima Exposi!;ao de Aveiro, 
e aos simpatizantes do Selo e amigos da 
Sec!;ao, reunhrse urn grande nUmero de 
pessoas no Salao NObre do Clube, on de se 
deu inicio a festa com a passagem de al
guns filmes relacionados com as festas do 
Milenario e alguns diapositivos de selos clas
sicos que figuraram na I Exposi!;ao Filate
lica de Aveiro, trabalho muito apreciavel 

que foi realizado peIo Sr. Eng. Paulo Sea
bra, membro da Direc!;ao. Alem destes, ou
tros documentarios relativos 11 mesma epo
ca festiva foram exibidos pelo Sr. Alvaro 
Magalhaes , Presidente do Conselho Fiscal 
da Sec!;ao FilateIica, que igu·almente mere
ceram os aplausos dos presentes. Pela per
fei!;ao de tao interessantes trabalhos, os 
«operadores» foram muito felicitados. 

A seguir deu-se inicio ao beberete progra
mado, que a Direc!;ao ofereceu na sala das 
suas reunioes, 0 qual decorreu com anima
do entusiasmo e num impressionante am
biente de solidariedade. 

No decorrer de tao simpatica reuniao, 0 
s6cio da Sec!;ao Filatelica e Director da 
mesma, signatario, palestrou sobre a rna· 
neira de coleccionar selos tematic9s de acor 
do com 0 regulamento da F.P.F., citando 
algumas considera!;Oes feitas pelo Mestre 
da Filatelia Sr. 'Prof. Dr. Carlos Trincao, 
insertas no «Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal», n.D 95, onde 0 eminente filatelista 
orienta e esclarece, com seu douto saber e 
sua reconhecida autoridade, aqueles que 
pretendem optar pel a colec!;ao tematica. 

Referindo-se a critica feita ao ultimo cer
tame pelo Presidente do Clube Filatelico 
de Portugal; Sr. Dr. Vasconcelos Carva
lho, critica reconhecidamente isenta de pai
xOes, superior e construtiva- que nem a to
dos agradou, e certo, pelas desilusoes cau
sadas -, disse que nao podia deixar passar 
aquele momenta de confraterniza!;ao filate
lica sem lembrar aos bons Arnigos, ali pre
sentes, a vantagem que havia em aproveitar 
os seus pareceres e seguir os ensinamentos 
de quem tanto se interessa pela divulga!;ao 
da filatelia correcta e perfeita. 

Depois de varias considera!;oes a volta 
do mesmo assWlto, fez compreender aos 
assistentes que ao Dr. Vasconcelos Carva
lho, precursor indornito da filatelia, uma 
unica vontade 0 conduz, e urn unico objec
tivo 0 ocupa: construir filatelia pura, propa
gandea-Ia, valoriza-la e prestigia-Ia! 

Dirigindo-se a alguns filatelistas que con
correram a I Exposi!;ao de Aveiro, com par
te das suas colec!;oes, e com as quais nao 
conseguiram alcan!;ar os premios que espe
ravam, disse que, em sua opiniao, esse dis
sabor apenas se deve 11 falta de conheci
mentos filatelicos e regulamentares, dada 
'a maneira como foram apresentadas as co
lec!;Oes, visto que qualquer dos exposito
res prejudicados possui Hndas e valiosas 
colec!;oes que, em boa ordem, poderiam ter 
conquistado apreciaveis classifica!;Oes. 

Continuando na sua' «conversa», fez urn 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL 25 

cartao, a qual reproduzia os selos emitidos 
par aquele jovem Estado na decada que 
acabava de comemorar, eu dizia que Israel 
tinha uma politica filateIica, e sabia levar 
a itgua ao seu moinho. 

Claro que as palavras nao eram precisa
mente estas, embora quisessem significar 
isto mesmo. 

Acrescentava ainda que seria desejavel 
que 0 exemplo frutificasse e, doutras ban
das, . nos chegassem mesmo selos verdadei
ros. Passados dias recebi do Consul-Geral 
de Isarel, sr. Arieth Miron, a gentil oferta 
de alguns selos recebidos na corresponden
cia daquele Consulado, os quais distribui 
por alguns garotos portugueses, ainda prin
cipian'tes e, por certo, futuros coleccionado
res dos selos de Israel. 

Costuma dizer-se, quando queremos con
fidenciar urn segredo para ser calado, que 
toda a cautela e pouca, e ate as paredes tern 
ouvidos ! ... Era 0 meu caso, pois guardara 
metade do que pretend-ia dizer, e, afinal, as 
paredes tiveram ouvidos, e que paredes! ... 
as ministeriais! 

Na verdade, 0 «Dia do Selo de 1959" e 
dos que ficarao memoraveis na Historia da 
Filatelia POl'tuguesa. 

Sua Excelencia 0 Ministro do U1tnunar 
autorizou, como nos anos anteriores, oito 
carimbos comemorativos para serem ~utili
zados nas oito capitais das nossas provin
cias ultramarinas, e, como quis que 0 UI
tramar Portugues estivesse presente na Mae 
Patria, associando-se as comemora!;oes, en
cheu as montras do S.N.1. com os mais be
los selos do U1tramar, e no dia 2, dado que 0 

dia 1 era feriado, in augurou , com a pre
sen!;a dos filatelistas portugueses de maior 
relevo, seus convidados de honra, e que com 
a distin!;ao honradissimos ficaram, urna 
bela exposi!;ao de selos naquele born salao 
de exposi!;Oes. 

Sua Excelencia foi mais longe, informan
do, por interrnedio do Presidente do Clube 
Filatelico de Portugal, todos os filatelistas 
portugueses de que, a partir do proximo 
ano, havera no Ultl'amar Portugues, no «Dia 
do Selo», nao apenas carimbos, mas urn selo 
assinalando 0 faoto. 

E, durante 0 banquete, a uma centena de 
filatelistas, alguns dos maiores de Portugal, 
como Eduardo Cohen, Gonzalez Garcia, drs. 
Vasconcelos Can'alho, Cecilio Fernandes, 
Almeida Dias, etc., Sua Excelencia quis dis
tinguir com uma lembran!;a, c a todos foi 
entregue 0 bloco da India, com 0 tumulo 
de prata onde se con tern os restos mortais 
de S. Francisco Xavier. 

Isto de politica filatelica nao e para quem 
quer, mas para quem sabe, e Sua Excelencia 
mostrou que sabia. 

Foi POl' esta forma gentil, afavel e bela, 
que 0 Ultnunar esteve presente na' Mae pa
tria, no «Dia do Selo de 1959». 

Eo caso para n6s, filatelistas, dizermos: 
Que grande lan!;a em Africa!» 

A BELA EXPOSI<;:AO, NAS SALAS DO 
S.N.I., DOS SELOS DO ULTRAMAR 

Outro acontecimenlo que fascinou todos 
os coleccionadores foi, sem duvida, aquela 
exposi!;ao comemorativa do «Dia do Selo» , 
organizada pela Direc!;ao dos C.T.T.U., e 
levada a efeito sob a orienta!;ao do ilustre 
Director daquele departamento de Estado, 
Sr. Luis Candido Taveira, .a quem a filate
lia tantos servi!;os e tantas gentilezas deve. 

Esta exposi!;ao teve a honra de ser inau
gurada p elo Minis tro do Ultramar, e esteve 
patente ao publico nas salas do S.N.I., sen
do visitada pOI' niilhares de coleccionadores 
e simples curiosos. 

Os C.T.T.U. quiseram mostrar que, na 
confec!;ao dos seus selos, existe sempre 
todo 0 esmero em apresentar (I melhor pos
sivel, e mc strarnm, em dezenas de quadros. 
todas as fases do fabrico dos selos e pos
tais, desde 0 esbo!;o ate ao momento em 
que sao postos 11 venda nas nossas provin-

. c:ias ultramarinas. Tudo foi revelado aos 
coleccionadores , e estes fioaram cientes e 
agradec:idos. 

Estiveram prest'ntes no acto inaugural os 
Srs. Subsecretitrios de Estado da Adminis
tra!;ao Ultramarina e Fomento U1tramarino, 
Inspector-Superior das Alfftndegas do U1tra
mar, Secretario Nacional de Informa!;uo, 
altos funcionarios do Minis terio do U1tra
mar, representantes do nosso Clube, da Fe
dera!;ao e outras pel'sonalidades . 

LOURENCO MARQUES 

o «Dia do Selo» foi assinalado nesta ci
dade com uma Exposh;:ao Filatel:ica no Clube 
Filatelico de Mo!;ambique, a qt:al esteve pa
tente ao publico durante seis dias, sendo 
muito visitada. Expuseram selec!;oes da; 
suas colec!;Oes os srs. A. Ferreira de Almei
da, A. Pinto Macedo, Anl6nio Manuel Bispo, 
Jose Joaquim Mateus Saloio, Manuel M. Pi
res e Armando Mendes Ferreira, podendo 
admirar-se em lugar de destaque os selos 
do Continente 'de D. Maria e D Pedro V, e 
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COIMBRA 

A . Coimbra Filatelica» prestou optima 
colaboral;ao ao -Dia do Selo», realizando, no 
Rcs taurante Nicola, urn almo~o de confra-

• -~ 

, 1 

UI1l aspecto do banqt:ete de Coimbra 

terniza~ao , no qual estiveram presentes cer
ca de duas dezenas de filatelistas, nao so de 
Coimb ra mas tambem de outros locais do 
centro do Pais . No final, falou 0 Sr. Cunha 
Vaz, que se referi~ ao «Dia do Selo» e ao 
seu signif.icado. Tomaram depois 0 usa da 
palavra os Srs . dr. Frederico Lopes, Raul 
Proenl;a e Dr. Mario Vasconcelos Trepa, que 
se referiram ao Clube Filatelico do Centro, 
que se encontra ern organizal;ao, e cuj'J 
Estatuto 'esta prestes a ser aprovado oficial
mente. 

LISBOA 

Ja atlas vao feitas largas referencias as 
comemoral;oes lisboetas do «Dia do Selo». 
Porem, nao queremos deixar de reproduzir 
aqui, corn a devida venia, do jomal . Repu
blica», a secc;:ao filatelica publicada em 5 do 
corrente: 

o " Dia do Sero de 1959~~ 
ficari na hisUria da fllafalla porfuguesa 

«Numa feliz iniciativa da F .P.F., uma vez 
mais se realizou, no continente e no Ultra
mar Portugues, no pass ado dia 1 de Dezem
bro, 0 «Dia do Selo de 1959 •. 

Por todo 0 Imperio Portugues 0 facto foi 
assinalado de forrnas varias - banquetes, 
exposic;:oes, palestras e ate simples jantares 
de confraternizac;ao -, tendo ern Lisboa, on
de uma vez mais a sua execuc;:ao esteve, por 
incumbencia da Federac;:iio, a cargo do Clu
be Filatelico de POl'tugaI. atingido [oros de 
apoteose. 

Pela tarde, na Uniiio de Gremios de Lo
jistas, foi inaugurada a «I Exposic;:ao de Fi
latelia Tematica., qt.:-e se completou com 
outra, que ficou localizada na sala de honrll 
daquele organismo, a unica que, por todos 
os Htulos, the pertencia, a felicissima .Ex
posic;:ao dos Premios e Medalhas ganhos pe
los Filatelistas Portugueses nos certames :~ 
que tern cnncorrido». 

Esta uma exposic;ao valiosissima e talvez 

por JORGE DE MELO VIEIRA 

unica de Medalhistica; a outra, a primeira 
que se realiza no nosso Pais apos 0 apare
cimento da regujamentac;ao das tematicas, 
foi urn exito extraordinario, pois juntou 
trinta e cinco expositores, revelando temas 
curiosissimos, e alguns preciosamente tra
tados. 

o publico, curiosa e interessado, foi en
chen do os tres saloes de exposi~ao, toda a 
tarde e pela noite fora . 

Mas, como profetizara 0 Sr. dr. Vas
concelos Carvalho, na sua costr mada cro
nica do «Diario de Lisboa», 0 banquete de 
confraternizac;ao da familia filatelica foi 0 

ponto final do .Dia do Selo», que fechou 
com chave de oiro. 

Ainda ha pouco tempo, referindo-me a 
uma plaqueta que 0 Ministerio dos C.T.T. 
Israelita me remetera com urn gentiJissimo 
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Um aspecto do serda filatelico de Aveiro 

apelo especialmente dirigido aqueles que Sl:: 

senti ram prejl',dicados no ultimo certame, 
para se prepararem melhor para futuras ex
posil;oes, 0 que Ihes sera facil, des de que 
passem a frequentar corn maior assidui
dade a Secc;ao Filatelica, e a fazer uso da 
Iiteratura filatelica ja existente na sua pe
quena biblioteca, a qual muito podera al xi
liar aqueles que pretendam desenvolver e 
aperfeic;:oar os seus conhecimentos de fila
telistas. 

Terminou pedindo a todos os socios co
laborac;ao robusta, amizade sincera e entu
siasmo constante, para engrandecimento da 
nossa jovem Secc;ao Filatelica, e consequen
temente para elevar 0 prestigio do nosso 
glorioso Clube dos Galitos. 

As suas ultimas palavras, cheias de en
tl siasmo, ecoaram por toda a sala envol
tas numa prolongada salva de palmas. 

Apesar da hora ser ja muito adiantada, 
os entusiastas filatelistas passaram a grFlnde 
sala das sessoes da Direcc;:ao do Clube, que 
gentilmente a cedeu para 0 serao filatelico 
incluido no programa das comemorac;:oes do 
«V Dia do Selo». 

o entusiasmo com que 0 mesmo decor
reu, nao e necessario descreve-Io, bastando 
apenas dizer, para 0 demonstrar, que du
row ate as duas horas do dia seguinte. As 
fotografias sao expressivas e reveladoras! 

Estiveram presentes alguns filatelistas 
do distrito, que entusiasticamente acorre
ram ao convite da Direcc;:ao. 

o nosso prezado Amigo Sr. Sancho OsO
rio, conceituado comerciante filatelico de 
Lisboa, que neste meio goza de grandes 
simpatias nos seus numerosos C\ientes, des-

locou-se propositadamente da capital a esta 
cidade para corresponder ao convite que 
lhe fora dirigido, e 0 qual agradeceu com 
palavras de muita amizade. 

Nem apreciavel gesto de simpatia, pedlU 
para ser inscrito socio da Secc;ao Filatelica, 
para 0 que assinou a respectiva proposta. 

Finalmente, foram distribuidos por todos 
os filatelistas presentes varios sobrescritos 
comemorativos com carimbos de primeiros 
dias, oferecidos pelo Clube Filatelico de 
Portugal, e muitas- folhas «Torres., ofereci
das pelo signatario. 

M. C. 

Os filatelistas de Aveiro no «Dia do Sela» 

BARREIRO 

Pela primeira vez, 0 Dia do Selo mere· 
ceu especial atenc;ao aos filatelistas do Bar
reiro. 

Na verdade, tern sido digna c;le enc6mios 
a tarefa a que se devotou urn grupo de en
tusiastas barreirenses, 11 frente dos quais se 
encontra 0 Dr. Carlos Franc;:a. Assim, esta 
duzia de filatelistas, que constituem 0 NII
cleo Filatelico do Barreiro, conta ja no seu 
activo a organizac;:iio de duas excelentes Ex
posic;:6es, uma das quais atingiu certo des
taque - a 1.' Distrital de Setubal. 

Na senda trilhada pelos filatelistas bar
reirenses ha a registar, portanto, as come
morac;:oes levadas a efeito por ocasiao do 
ultimo Dia do Selo. 

Ern boa hora a Federac;iio Portuguesa de 
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Filatelia se dirigiu, aos filatelistas daquela 
Vila, no sentido de assinalarem a passagem 
do V Dia do Selo. 

Na manha d0 passado dia 1 de Dezem
bro, a coroar a actividade desenvolvida du
rante mais de uma semana de intenso labor, 
as montras dos principais estabelecimentos 
comerciais da grande vila - com mais de 3~ 
mil habitantes - surgiram adornadas com 
varios quadros medindo 60x70 cms., vistosa
mente decorados com folhas de selos per
tencentes aos srs . Dr. Carlos Fran!(a, Abilio 
de Sousa, Arcelino' Nogueira de Faria, Eze
quiel da Costa Cavaco, Fernando Sanchez 
Lopes, Francisco Horta Raposo, Hernfmi 
Lopes, Joao Manuel Capela Bolina, Jose de 
Matos Serras, Luis Durao e Mario Rodri
gues Dias da Silva. 

, "jf.~,·',Jr, ,_, ','J J I 
1 ~" '.' •• ~~, !. ; 

I I , , 

• 
III. 

Uma montra do Barreiro 

Surpreendidos ante tao agradavel con
jt:nto, os transeuntes quedavam-se junto 
das vitrinas, onde se encontravam expostos 
lindos e vistosos selos, especialmente esco
Ihidos para 0 fim em vista, reproduzindo 
flores, desportos, peixes, aves, insectos, etc. 
Ao alto de cada quadro, encontrava-se urn 
pequeno cartaz alusivo ao Dia do Selo, e 
liam-se interessantes frases como estas, en
tre outras: «Coleccionar selos da prazer 
espiritual» - «A hora do serao, 0 selo fa
la-nos sobre Historia e Geografia» - «0 co
leccionamento de selos ensina a ser met6-
dieo». 

Mas nao ficou por aqui 0 programa ela
borado. 

A noite, num restaurante local, teve lu
gar l m jantar de confraterniza!(ao filatelica, 
que serviu para maior aproxima!(ao de 
quantos na laboriosa vila se dedicam ao 

Um aspecto do jantar do Barreiro 

coleccionamento dos selos de correio. 
A terminal' esta simpatica reuniao, 0 Dr. 

Carlos Fl'an!(a desempenhou-se de uma mis
sao que ern todos deixou agradavel imp res
sao. E que 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, 
Presidente do nosso Clube, sabendo da rea
liza!(ao do referido jantar, havia enviado ' 
urna sauda!(ao amiga a todos os presentes, 
na qual se referia a actividade desenvol
vida pelo Nucleo Filatelico do Barreiro. 

Eis, em 'sintese, 0 que foi 0 V Dia do 
Selo no Barreiro. 

Esperamos que a iniciativa frutifique, e 
que nos proximos anos se repitam as Expo
si!(oes volantes, desta vez acolhidas com ge
ral agrado pela popula!(ao barreirense. 

BEIRA 

A sec!(ao filatelica do Grupo Dramatico 
Actor Eduardo Brazao realizou, de inicia
tiva propria, uma exposi!(ao relampago nu
rna das principais casas comerciais da ci
dade, a que concorreram 12 expositores com 
selos de Portugal e Ultramar. 

Realizou-se tambem urn almo!(o de con
fraterniza!(ao filatelica, que decorreu muit') 
anima do, constituindo urn precedente para 
o futuro. 

De tarde, no Pavilhiio da Mocidade Por
tuguesa, e a meio de uma sua festa, a sec
!(ao filatelica do G.D.A.E.B. fez uma distri
bui!(ao de 5.000 selos pelos filiados daquele 
organismo. 

BOMBARRAL 

Conforme estava anunciado esteve pa
tente no Teatro Eduardo Brazao, desta vila, 

• 
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nos passados dias 1 e 2, uma exposi!(iio fila
telica comemorativa do Dia do Selo. 

No interessante certame expuseram os 
seguintes filatelistas: Francisco Dionisio da 
Silva Jr., Antonio Maria Bandeira Jr. e es-

Um aspecto da exposi9QO do Bombarral 

posa sr." D. Elisete Monteiro Bandeira, Frall
cisco Pereira Bruno Nunes , Jorge de Almei
da Monteiro, Virgilio de Carvalho, Humber
to Sousinha Macatrao, Luis Carlos Baptista, 
Miguel Ramalho Pinto (Caldas da Rainha) 
e os jovens Miguel Fran!(a Ribeiro, Joaquim 
Manuel Mil-Homens, Julio Ricardo Lopes e 
Vitor Francisco Prazeres. 

o conjun~o expos to incluia, alem de co
lec!(oes gerais e tematieas, uma boa parti
cipa!(ao de sobrescritos comemorativos e de 
1.0 dia, cartas prefilatelicas, provas e en
saios, erros, postais maximos, fotografias, 
literatura, etc., devendo assinalar-se que 

mais de metade dos participantes figurava 
pelo primeira vez em exposi!(OeS filatelicas. 

No dia 2, a noite, depois de uns agra
daveis momentos de confraterniza!(ao com 
filatelistas caldenses, fez-se a distribui!(ao 
pOl' todos os expositores, de lembran!(as 
oferecidas pela Federa!(ao Portuguesa de 
Filatelia, Clube Filatelico de Portugal, An
tonio Mama Bandeira Jr., Sergio W. de SOl"
sa Simoes, Jorge de Almeida Monteiro e 
Humberto S. Macatrao, qt:e foi 0 delegado 
da Federa!(ao Portuguesa de Filatelia. 

H. S. M. 

CALDAS DA RAINHA 

Caldas da Rainha comemorou tambcm 
este Dia do Selo de 1959, como ja se vai 
tornando habito dos filatelis tas locais. 

Realizou-se uma Exposi!(ao Filatelica no 
Orfeao Caldense, simpatica colectividade 
que em prol da filatelia tern cedido a sua 
sala muitas vezes aos coleccionadores de 
Caldas da Rainha, e onde se tern realizado 
inumeras manifesta!;oes do genero. Colabo
raram inumeros filatelistas, que nos apre
sentaram parte das suas colec!;Oes. Assim, 
pudemos admirar uma colec!;ao completa 
do Paquistao, de que e possuido·r 0 Sr. Dr. 
Joao Vieira Pereira; uma nao menos bonita 
e valiosa tematica de flores, do Sr. Miguel 
Ramalho Pinto, a qual, para nos, constituiu 
uma verdadeira surpresa, nao so pela beleza 
dos exemplares apresentados, como tambem 
pela sua categoria; 0 Sr. Joao Maria Fer
reira expos RAU, constituida pelo Egipto 
~iria,. Palestina e Yemen, tudo completo: 
mclumdo as raras series e blocos; 0 Sr. 
Sergio W. de Sousa Simoes apresentou algu
mas paginas da st::'a «Gazeta Filatelica» 
interessante sec!;ao mensal da «Gazeta d~ 
~aldas». Participaram ainda os Srs. Agos
tmho Gomes Pnsta, cap. Dario de Carvalho 

Um aspecto do jantar dos filatelistas 
caldenses 

Ramos, Francisco Jose Paramos de Carva
lho e Luis Jardim Pereira, este ultimo com 
a tematiea Exposi!(ao Universal de Bruxe
las, completa. 

Na noite de 1 de Dezembro, realizou-se, 
c:Jmo e habito, urn jantar de confraterni
za!;ao no . pao de Lo-, ,de Alfeizerao. 

s. W. S. 
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Filatelia se dirigiu, aos filatelistas daquela 
Vila, no sentido de assinalarem a passagem 
do V Dia do Selo. 

Na manha d0 passado dia 1 de Dezem
bro, a coroar a actividade desenvolvida du
rante mais de uma semana de intenso labor, 
as montras dos principais estabelecimentos 
comerciais da grande vila - com mais de 3~ 
mil habitantes - surgiram adornadas com 
varios quadros medindo 60x70 cms., vistosa
mente decorados com folhas de selos per
tencentes aos srs . Dr. Carlos Fran!(a, Abilio 
de Sousa, Arcelino' Nogueira de Faria, Eze
quiel da Costa Cavaco, Fernando Sanchez 
Lopes, Francisco Horta Raposo, Hernfmi 
Lopes, Joao Manuel Capela Bolina, Jose de 
Matos Serras, Luis Durao e Mario Rodri
gues Dias da Silva. 

, "jf.~,·',Jr, ,_, ','J J I 
1 ~" '.' •• ~~, !. ; 

I I , , 

• 
III. 

Uma montra do Barreiro 

Surpreendidos ante tao agradavel con
jt:nto, os transeuntes quedavam-se junto 
das vitrinas, onde se encontravam expostos 
lindos e vistosos selos, especialmente esco
Ihidos para 0 fim em vista, reproduzindo 
flores, desportos, peixes, aves, insectos, etc. 
Ao alto de cada quadro, encontrava-se urn 
pequeno cartaz alusivo ao Dia do Selo, e 
liam-se interessantes frases como estas, en
tre outras: «Coleccionar selos da prazer 
espiritual» - «A hora do serao, 0 selo fa
la-nos sobre Historia e Geografia» - «0 co
leccionamento de selos ensina a ser met6-
dieo». 

Mas nao ficou por aqui 0 programa ela
borado. 

A noite, num restaurante local, teve lu
gar l m jantar de confraterniza!(ao filatelica, 
que serviu para maior aproxima!(ao de 
quantos na laboriosa vila se dedicam ao 

Um aspecto do jantar do Barreiro 

coleccionamento dos selos de correio. 
A terminal' esta simpatica reuniao, 0 Dr. 

Carlos Fl'an!(a desempenhou-se de uma mis
sao que ern todos deixou agradavel imp res
sao. E que 0 Dr. Vasconcelos Carvalho, 
Presidente do nosso Clube, sabendo da rea
liza!(ao do referido jantar, havia enviado ' 
urna sauda!(ao amiga a todos os presentes, 
na qual se referia a actividade desenvol
vida pelo Nucleo Filatelico do Barreiro. 

Eis, em 'sintese, 0 que foi 0 V Dia do 
Selo no Barreiro. 

Esperamos que a iniciativa frutifique, e 
que nos proximos anos se repitam as Expo
si!(oes volantes, desta vez acolhidas com ge
ral agrado pela popula!(ao barreirense. 

BEIRA 

A sec!(ao filatelica do Grupo Dramatico 
Actor Eduardo Brazao realizou, de inicia
tiva propria, uma exposi!(ao relampago nu
rna das principais casas comerciais da ci
dade, a que concorreram 12 expositores com 
selos de Portugal e Ultramar. 

Realizou-se tambem urn almo!(o de con
fraterniza!(ao filatelica, que decorreu muit') 
anima do, constituindo urn precedente para 
o futuro. 

De tarde, no Pavilhiio da Mocidade Por
tuguesa, e a meio de uma sua festa, a sec
!(ao filatelica do G.D.A.E.B. fez uma distri
bui!(ao de 5.000 selos pelos filiados daquele 
organismo. 

BOMBARRAL 

Conforme estava anunciado esteve pa
tente no Teatro Eduardo Brazao, desta vila, 
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pudemos admirar uma colec!;ao completa 
do Paquistao, de que e possuido·r 0 Sr. Dr. 
Joao Vieira Pereira; uma nao menos bonita 
e valiosa tematica de flores, do Sr. Miguel 
Ramalho Pinto, a qual, para nos, constituiu 
uma verdadeira surpresa, nao so pela beleza 
dos exemplares apresentados, como tambem 
pela sua categoria; 0 Sr. Joao Maria Fer
reira expos RAU, constituida pelo Egipto 
~iria,. Palestina e Yemen, tudo completo: 
mclumdo as raras series e blocos; 0 Sr. 
Sergio W. de Sousa Simoes apresentou algu
mas paginas da st::'a «Gazeta Filatelica» 
interessante sec!;ao mensal da «Gazeta d~ 
~aldas». Participaram ainda os Srs. Agos
tmho Gomes Pnsta, cap. Dario de Carvalho 

Um aspecto do jantar dos filatelistas 
caldenses 

Ramos, Francisco Jose Paramos de Carva
lho e Luis Jardim Pereira, este ultimo com 
a tematiea Exposi!(ao Universal de Bruxe
las, completa. 
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za!;ao no . pao de Lo-, ,de Alfeizerao. 

s. W. S. 



24 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

COIMBRA 

A . Coimbra Filatelica» prestou optima 
colaboral;ao ao -Dia do Selo», realizando, no 
Rcs taurante Nicola, urn almo~o de confra-

• -~ 

, 1 

UI1l aspecto do banqt:ete de Coimbra 

terniza~ao , no qual estiveram presentes cer
ca de duas dezenas de filatelistas, nao so de 
Coimb ra mas tambem de outros locais do 
centro do Pais . No final, falou 0 Sr. Cunha 
Vaz, que se referi~ ao «Dia do Selo» e ao 
seu signif.icado. Tomaram depois 0 usa da 
palavra os Srs . dr. Frederico Lopes, Raul 
Proenl;a e Dr. Mario Vasconcelos Trepa, que 
se referiram ao Clube Filatelico do Centro, 
que se encontra ern organizal;ao, e cuj'J 
Estatuto 'esta prestes a ser aprovado oficial
mente. 

LISBOA 

Ja atlas vao feitas largas referencias as 
comemoral;oes lisboetas do «Dia do Selo». 
Porem, nao queremos deixar de reproduzir 
aqui, corn a devida venia, do jomal . Repu
blica», a secc;:ao filatelica publicada em 5 do 
corrente: 

o " Dia do Sero de 1959~~ 
ficari na hisUria da fllafalla porfuguesa 

«Numa feliz iniciativa da F .P.F., uma vez 
mais se realizou, no continente e no Ultra
mar Portugues, no pass ado dia 1 de Dezem
bro, 0 «Dia do Selo de 1959 •. 

Por todo 0 Imperio Portugues 0 facto foi 
assinalado de forrnas varias - banquetes, 
exposic;:oes, palestras e ate simples jantares 
de confraternizac;ao -, tendo ern Lisboa, on
de uma vez mais a sua execuc;:ao esteve, por 
incumbencia da Federac;:iio, a cargo do Clu
be Filatelico de POl'tugaI. atingido [oros de 
apoteose. 

Pela tarde, na Uniiio de Gremios de Lo
jistas, foi inaugurada a «I Exposic;:ao de Fi
latelia Tematica., qt.:-e se completou com 
outra, que ficou localizada na sala de honrll 
daquele organismo, a unica que, por todos 
os Htulos, the pertencia, a felicissima .Ex
posic;:ao dos Premios e Medalhas ganhos pe
los Filatelistas Portugueses nos certames :~ 
que tern cnncorrido». 

Esta uma exposic;ao valiosissima e talvez 

por JORGE DE MELO VIEIRA 

unica de Medalhistica; a outra, a primeira 
que se realiza no nosso Pais apos 0 apare
cimento da regujamentac;ao das tematicas, 
foi urn exito extraordinario, pois juntou 
trinta e cinco expositores, revelando temas 
curiosissimos, e alguns preciosamente tra
tados. 

o publico, curiosa e interessado, foi en
chen do os tres saloes de exposi~ao, toda a 
tarde e pela noite fora . 

Mas, como profetizara 0 Sr. dr. Vas
concelos Carvalho, na sua costr mada cro
nica do «Diario de Lisboa», 0 banquete de 
confraternizac;ao da familia filatelica foi 0 

ponto final do .Dia do Selo», que fechou 
com chave de oiro. 

Ainda ha pouco tempo, referindo-me a 
uma plaqueta que 0 Ministerio dos C.T.T. 
Israelita me remetera com urn gentiJissimo 
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Um aspecto do serda filatelico de Aveiro 

apelo especialmente dirigido aqueles que Sl:: 

senti ram prejl',dicados no ultimo certame, 
para se prepararem melhor para futuras ex
posil;oes, 0 que Ihes sera facil, des de que 
passem a frequentar corn maior assidui
dade a Secc;ao Filatelica, e a fazer uso da 
Iiteratura filatelica ja existente na sua pe
quena biblioteca, a qual muito podera al xi
liar aqueles que pretendam desenvolver e 
aperfeic;:oar os seus conhecimentos de fila
telistas. 

Terminou pedindo a todos os socios co
laborac;ao robusta, amizade sincera e entu
siasmo constante, para engrandecimento da 
nossa jovem Secc;ao Filatelica, e consequen
temente para elevar 0 prestigio do nosso 
glorioso Clube dos Galitos. 

As suas ultimas palavras, cheias de en
tl siasmo, ecoaram por toda a sala envol
tas numa prolongada salva de palmas. 

Apesar da hora ser ja muito adiantada, 
os entusiastas filatelistas passaram a grFlnde 
sala das sessoes da Direcc;:ao do Clube, que 
gentilmente a cedeu para 0 serao filatelico 
incluido no programa das comemorac;:oes do 
«V Dia do Selo». 

o entusiasmo com que 0 mesmo decor
reu, nao e necessario descreve-Io, bastando 
apenas dizer, para 0 demonstrar, que du
row ate as duas horas do dia seguinte. As 
fotografias sao expressivas e reveladoras! 

Estiveram presentes alguns filatelistas 
do distrito, que entusiasticamente acorre
ram ao convite da Direcc;:ao. 

o nosso prezado Amigo Sr. Sancho OsO
rio, conceituado comerciante filatelico de 
Lisboa, que neste meio goza de grandes 
simpatias nos seus numerosos C\ientes, des-

locou-se propositadamente da capital a esta 
cidade para corresponder ao convite que 
lhe fora dirigido, e 0 qual agradeceu com 
palavras de muita amizade. 

Nem apreciavel gesto de simpatia, pedlU 
para ser inscrito socio da Secc;ao Filatelica, 
para 0 que assinou a respectiva proposta. 

Finalmente, foram distribuidos por todos 
os filatelistas presentes varios sobrescritos 
comemorativos com carimbos de primeiros 
dias, oferecidos pelo Clube Filatelico de 
Portugal, e muitas- folhas «Torres., ofereci
das pelo signatario. 

M. C. 

Os filatelistas de Aveiro no «Dia do Sela» 

BARREIRO 

Pela primeira vez, 0 Dia do Selo mere· 
ceu especial atenc;ao aos filatelistas do Bar
reiro. 

Na verdade, tern sido digna c;le enc6mios 
a tarefa a que se devotou urn grupo de en
tusiastas barreirenses, 11 frente dos quais se 
encontra 0 Dr. Carlos Franc;:a. Assim, esta 
duzia de filatelistas, que constituem 0 NII
cleo Filatelico do Barreiro, conta ja no seu 
activo a organizac;:iio de duas excelentes Ex
posic;:6es, uma das quais atingiu certo des
taque - a 1.' Distrital de Setubal. 

Na senda trilhada pelos filatelistas bar
reirenses ha a registar, portanto, as come
morac;:oes levadas a efeito por ocasiao do 
ultimo Dia do Selo. 

Ern boa hora a Federac;iio Portuguesa de 
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AVEfRO 
A comemora!;ao do «Dia do Selo» em 

Aveiro, este ano, excedeu muito tudo quanto 
ate hoje se tem feito para exaltar este dia. 

Em Dezembro de 1958, 0 «IV Dia do Se-
10» foi assinalado com uma bela Exposi
!;ao FilateIica, inter-socios da Sec!;ao Fila
telica do Clube dos Galitos, que serviu de 
preambulo a memonlvel e grande «l Expo
si!;ao Filatelica de Aveiro», integrada nas 
festas do Milemirio e Bicentemirio da ci
dade. 

Esse facto e outras demonstra!;oes de vi
da filateIica, que durante a primeira quin
zena de Dezembro do ano passado se rea
Iizaram, ja demonstravam que em Aveiro 
o filatelismo estava alastrando com arrei
gado sentido. 

Este ano, porem, os filatelistas aveiren
ses, no desejo de que a sua terra continue 
a brilhar em todos os meios onde as suas 
actividades a chamam, quiseram demons
trar que nao ficaram embalados nem ador
mecidos sobre os louros alcan!;ados pela 
sua Exposi!;ao, ha meses realizada. 

o entusiasmo, a anima!;ao e 0 interesse 
manifestados pela Sec!;ao Filatelica do Clube 
dos Galitos, nas comemora!;oes do uV Dia 
do Selo», demonstram bern claramente que 
os filatelistas aveirenses estao dispostos a 
nao deixar esmorecer 0 desenvolvimento da 
filateIia, nao s6 na sua terra, como em to do 
o distrito. 

A Direc!;ao da Sec!;ao Filatelica, sem se 
poupar a despesas nem a trabalhos - no in
tuito de representar condignamente a Fede
ra!;ao Portuguesa de Filatelia, que, por apre
ciavel gentileza, nela deIegou a incumbencia 
de fazer reaI!;ar as comemora!;oes do «V 
Dia do Selol> - organizou urn programa 
digno do melhor apre!;o. 

Dentro de urn admiravel espirito de cola
bora!;ao, abra!;ado a uma impressionante 
manifesta!;ao de fraternidade filateIica, a 
referida Direc!;aQ. conseguiu executar fiel
mente 0 programa das suas festas, recente
mente planeado. 

Feitos os convites, por circular, a todos 
os socios da Seq;:ao FilateIica, a todos os 
concorrentes a ultima Exposi!;ao de Aveiro, 
e aos simpatizantes do Selo e amigos da 
Sec!;ao, reunhrse urn grande nUmero de 
pessoas no Salao NObre do Clube, on de se 
deu inicio a festa com a passagem de al
guns filmes relacionados com as festas do 
Milenario e alguns diapositivos de selos clas
sicos que figuraram na I Exposi!;ao Filate
lica de Aveiro, trabalho muito apreciavel 

que foi realizado peIo Sr. Eng. Paulo Sea
bra, membro da Direc!;ao. Alem destes, ou
tros documentarios relativos 11 mesma epo
ca festiva foram exibidos pelo Sr. Alvaro 
Magalhaes , Presidente do Conselho Fiscal 
da Sec!;ao FilateIica, que igu·almente mere
ceram os aplausos dos presentes. Pela per
fei!;ao de tao interessantes trabalhos, os 
«operadores» foram muito felicitados. 

A seguir deu-se inicio ao beberete progra
mado, que a Direc!;ao ofereceu na sala das 
suas reunioes, 0 qual decorreu com anima
do entusiasmo e num impressionante am
biente de solidariedade. 

No decorrer de tao simpatica reuniao, 0 
s6cio da Sec!;ao Filatelica e Director da 
mesma, signatario, palestrou sobre a rna· 
neira de coleccionar selos tematic9s de acor 
do com 0 regulamento da F.P.F., citando 
algumas considera!;Oes feitas pelo Mestre 
da Filatelia Sr. 'Prof. Dr. Carlos Trincao, 
insertas no «Boletim do Clube Filatelico de 
Portugal», n.D 95, onde 0 eminente filatelista 
orienta e esclarece, com seu douto saber e 
sua reconhecida autoridade, aqueles que 
pretendem optar pel a colec!;ao tematica. 

Referindo-se a critica feita ao ultimo cer
tame pelo Presidente do Clube Filatelico 
de Portugal; Sr. Dr. Vasconcelos Carva
lho, critica reconhecidamente isenta de pai
xOes, superior e construtiva- que nem a to
dos agradou, e certo, pelas desilusoes cau
sadas -, disse que nao podia deixar passar 
aquele momenta de confraterniza!;ao filate
lica sem lembrar aos bons Arnigos, ali pre
sentes, a vantagem que havia em aproveitar 
os seus pareceres e seguir os ensinamentos 
de quem tanto se interessa pela divulga!;ao 
da filatelia correcta e perfeita. 

Depois de varias considera!;oes a volta 
do mesmo assWlto, fez compreender aos 
assistentes que ao Dr. Vasconcelos Carva
lho, precursor indornito da filatelia, uma 
unica vontade 0 conduz, e urn unico objec
tivo 0 ocupa: construir filatelia pura, propa
gandea-Ia, valoriza-la e prestigia-Ia! 

Dirigindo-se a alguns filatelistas que con
correram a I Exposi!;ao de Aveiro, com par
te das suas colec!;oes, e com as quais nao 
conseguiram alcan!;ar os premios que espe
ravam, disse que, em sua opiniao, esse dis
sabor apenas se deve 11 falta de conheci
mentos filatelicos e regulamentares, dada 
'a maneira como foram apresentadas as co
lec!;Oes, visto que qualquer dos exposito
res prejudicados possui Hndas e valiosas 
colec!;oes que, em boa ordem, poderiam ter 
conquistado apreciaveis classifica!;Oes. 

Continuando na sua' «conversa», fez urn 
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cartao, a qual reproduzia os selos emitidos 
par aquele jovem Estado na decada que 
acabava de comemorar, eu dizia que Israel 
tinha uma politica filateIica, e sabia levar 
a itgua ao seu moinho. 

Claro que as palavras nao eram precisa
mente estas, embora quisessem significar 
isto mesmo. 

Acrescentava ainda que seria desejavel 
que 0 exemplo frutificasse e, doutras ban
das, . nos chegassem mesmo selos verdadei
ros. Passados dias recebi do Consul-Geral 
de Isarel, sr. Arieth Miron, a gentil oferta 
de alguns selos recebidos na corresponden
cia daquele Consulado, os quais distribui 
por alguns garotos portugueses, ainda prin
cipian'tes e, por certo, futuros coleccionado
res dos selos de Israel. 

Costuma dizer-se, quando queremos con
fidenciar urn segredo para ser calado, que 
toda a cautela e pouca, e ate as paredes tern 
ouvidos ! ... Era 0 meu caso, pois guardara 
metade do que pretend-ia dizer, e, afinal, as 
paredes tiveram ouvidos, e que paredes! ... 
as ministeriais! 

Na verdade, 0 «Dia do Selo de 1959" e 
dos que ficarao memoraveis na Historia da 
Filatelia POl'tuguesa. 

Sua Excelencia 0 Ministro do U1tnunar 
autorizou, como nos anos anteriores, oito 
carimbos comemorativos para serem ~utili
zados nas oito capitais das nossas provin
cias ultramarinas, e, como quis que 0 UI
tramar Portugues estivesse presente na Mae 
Patria, associando-se as comemora!;oes, en
cheu as montras do S.N.1. com os mais be
los selos do U1tramar, e no dia 2, dado que 0 

dia 1 era feriado, in augurou , com a pre
sen!;a dos filatelistas portugueses de maior 
relevo, seus convidados de honra, e que com 
a distin!;ao honradissimos ficaram, urna 
bela exposi!;ao de selos naquele born salao 
de exposi!;Oes. 

Sua Excelencia foi mais longe, informan
do, por interrnedio do Presidente do Clube 
Filatelico de Portugal, todos os filatelistas 
portugueses de que, a partir do proximo 
ano, havera no Ultl'amar Portugues, no «Dia 
do Selo», nao apenas carimbos, mas urn selo 
assinalando 0 faoto. 

E, durante 0 banquete, a uma centena de 
filatelistas, alguns dos maiores de Portugal, 
como Eduardo Cohen, Gonzalez Garcia, drs. 
Vasconcelos Can'alho, Cecilio Fernandes, 
Almeida Dias, etc., Sua Excelencia quis dis
tinguir com uma lembran!;a, c a todos foi 
entregue 0 bloco da India, com 0 tumulo 
de prata onde se con tern os restos mortais 
de S. Francisco Xavier. 

Isto de politica filatelica nao e para quem 
quer, mas para quem sabe, e Sua Excelencia 
mostrou que sabia. 

Foi POl' esta forma gentil, afavel e bela, 
que 0 Ultnunar esteve presente na' Mae pa
tria, no «Dia do Selo de 1959». 

Eo caso para n6s, filatelistas, dizermos: 
Que grande lan!;a em Africa!» 

A BELA EXPOSI<;:AO, NAS SALAS DO 
S.N.I., DOS SELOS DO ULTRAMAR 

Outro acontecimenlo que fascinou todos 
os coleccionadores foi, sem duvida, aquela 
exposi!;ao comemorativa do «Dia do Selo» , 
organizada pela Direc!;ao dos C.T.T.U., e 
levada a efeito sob a orienta!;ao do ilustre 
Director daquele departamento de Estado, 
Sr. Luis Candido Taveira, .a quem a filate
lia tantos servi!;os e tantas gentilezas deve. 

Esta exposi!;ao teve a honra de ser inau
gurada p elo Minis tro do Ultramar, e esteve 
patente ao publico nas salas do S.N.I., sen
do visitada pOI' niilhares de coleccionadores 
e simples curiosos. 

Os C.T.T.U. quiseram mostrar que, na 
confec!;ao dos seus selos, existe sempre 
todo 0 esmero em apresentar (I melhor pos
sivel, e mc strarnm, em dezenas de quadros. 
todas as fases do fabrico dos selos e pos
tais, desde 0 esbo!;o ate ao momento em 
que sao postos 11 venda nas nossas provin-

. c:ias ultramarinas. Tudo foi revelado aos 
coleccionadores , e estes fioaram cientes e 
agradec:idos. 

Estiveram prest'ntes no acto inaugural os 
Srs. Subsecretitrios de Estado da Adminis
tra!;ao Ultramarina e Fomento U1tramarino, 
Inspector-Superior das Alfftndegas do U1tra
mar, Secretario Nacional de Informa!;uo, 
altos funcionarios do Minis terio do U1tra
mar, representantes do nosso Clube, da Fe
dera!;ao e outras pel'sonalidades . 

LOURENCO MARQUES 

o «Dia do Selo» foi assinalado nesta ci
dade com uma Exposh;:ao Filatel:ica no Clube 
Filatelico de Mo!;ambique, a qt:al esteve pa
tente ao publico durante seis dias, sendo 
muito visitada. Expuseram selec!;oes da; 
suas colec!;Oes os srs. A. Ferreira de Almei
da, A. Pinto Macedo, Anl6nio Manuel Bispo, 
Jose Joaquim Mateus Saloio, Manuel M. Pi
res e Armando Mendes Ferreira, podendo 
admirar-se em lugar de destaque os selos 
do Continente 'de D. Maria e D Pedro V, e 



26 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

da India os «NativosB, alem de uma boa 
tematica de «Religiosos». 

o nosso Cons6cio Sr. Virgilio de Moura 
Santos, numa montra da Coopemtiva dos 
F~ncionarios Publicos, expos algumas fo
lhas de album com selos, e editou wn so· 
brescrito alusivo. 

A mantra de Virgilio Moura Santos 

A Casa Filatelica Alfredo Dias distribuiu, 
por todos os coleccionadores de Mo~amhi· 
que, uma nova Lista de Pre~os, e urn cartao 
com 0 carimbo especial do «Dia do Selo». 

LUANDA 
o Delegado da Federa~ao, Sr. Fernando 

Jorge Vaz de Abreu, formou uma Comissao 
com os Srs. Amilcar Vaz de Carvalho, Ame
rico Barroso e Jose Costa, organizadora da 
3.' Exposi~ao Filatelica de Luanda, que me
receu a honra de urn carimbo comemora
tivo, reproduzido na seq;ao de «Marcofilia .. 
deste Boletim. 

A exposi~ao teve 0 patrocinio do Museu 
de Angola, e esteve aberta de 1 a 6 de De
zembro. 

Pela leitura do seu optimo catalogo, no
tamos que concorreram nada menos do que 
44 expo'5itores: 

I-Dr." Aida Aragao Athayde-Inteiros. 
2-Albano Nmres e Sousa - Tematica de 

Pintura e pintores. 
3-Alfredo Bento Morais - Selos Nacionais 

e Estrangeiros. 
4-Americo da Silva Barroso - Republica 

Arabe Unida. 
S-Amilcar Vaz de CarvaIho-Sobrescritos 

1.° Dia- Universais e tematicas de ani
mais e flores. 

6-Ant6nio Jorge de Soulia Costa-PoMnia. 
7-Armando Mario Delgado - Sobrescritos 

de 1.' Dia de Israel. 
8-Armando de Sousa Bolou - Selos Nacia

l1ais, Estrangeiros, Erros e duplas so
brecargas. Prollas de selos e Valores niio 
emitidos. 

9- Boaventura Jose de Magalhaes Pessoa 
Carvalho Simoes - Selos de Angola c/ 
sobrecargas locais, e marcofilia de S. 
Tome e Principe. 

10--Carlos Henrique Chaves - Selos Uni
versais. 

11-Dr. Eduardo Baptista - Marcofilia Uni
versal. 

12-Eduardo Castro de Sousa Martins - Te
matica desportiva. 

13-E. F. S. - Selos nacionais e estrangei
ros. 

14-Emerenciano da Silva Miranda - Blocos 
de Portugal e Provincias Ultramarinas. 

IS-Fernando da Veiga Leite Ferraz- Selos 
Nacionais. 

16-Gastao Celestino Rola da Silva - Suir;a. 
17-D. Graciette Barros de Sousa Martins

Tel1ldtica de Animais. 
18-D. Helena de Sousa Costa - Temdtica 

de flores . 
19-Ilidio Correia dos Santos Lima - Temd

ticas: U.P.U. e desportos. Selos Nacio
nais e Estrangeiros, sobrescritos de 1.° 

-Dia e curiosidades filatelicas. 
20--Dr. Joaquim Anacoreta Correia - Cor

reio aereo da Africa Francesa. 

No momenta da inaugurar;iio, 0 Sr. Dr. Maia Lou
reiro obliterando 0 primeiro sobrescrito, oferecido 

ao nosso Clube 

.A8 comemora~oe8 do 

~~D;a do Selo" 

em PORTUQAL, ILftAS E UL TRAMAR 

Em 20 de Outubro, isto e, com bastante 
antecedencia, a Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia dirigiu 0 seu habitual convite a 
algumas dezenas de filatelistas nas princi
pais localidades, para que fossem seus de
legados, e. para que as comemora~5es do 
«Dia do Selo» fossem assinaladas com as 
mais variadas manifesta~oes. Muitos acede
ram aos desejos da Federa~ao, tendo alguns 
ultrapassado 0 que seria de esperar, como, 
por exemplo, 0 nosso Clube, conforme re
portagem nOl)tro local, mas outros, infeliz
mente, nada fizeram. 

Vamos dar noticia aos nossos leitores, 
a tra~os largos, do que foram as manifes
ta~oes de que, ate este momento, temos 
conhecimento: 

ALHANDRA 
o Jornal «Vida RibatejanaB, no seu mi

mero de 12 do mes corrente referiu-se as 
comemora~5es em Alhandra nos seguintes 
termos: 

«Os filatelistas alhandrenses associaram
-se as manifesta~5es levadas a efeito em 
todo 0 Pais no dia 1 de Dezembro, por ini
ciativa da Federa~ao Portuguesa de Fila
telia, com um~ reuniao em que estiveram 
presentes os filatelistas locais. 0 delegado 
da F.P.F., sr. Almeida Carvalho, fez algu
mas conside~oes sobre 0 significado das 
comemora~oes que a Federa~ao vern Ievan
do a efeito para que 0 «Dia do Selo» mar
que bern nitidamente 0 interesse pela fila
telia, fazendo ainda varias considera~oes de 
ordem filatelica, e salientando os brilhantes 
resulfados obtidos pelos filatelistas portu-

Coordena!;8o de 

Jose Rodrigo Dlas Ferreira 

gueses na «SicHia 1959», em competi~ao com 
elevado numero dos mais conceituados fi
latelistas estrangeiros, 0 que deve ser para 
todos os filatelistas portugueses motivo da 
maior satisfa~ao e orgulho. Depois de ani
mada troca de impress5es, foi resolvido 
constituir uma comissao, composta pelos 
srs. Almeida Carvalho, Luis Palmela dos 
Santos, Jose dos Santos Ralha e Raul Pe
reira Inacio, para estudar a possibilidade 
de, em 1960, as comemora~oes em Alhandra 
serem assinaladas com wna exposi~ao fila
telica, a realizar no salao do «Cimento Te
JOB, para demonstrar que Alhandra, pre
sente desde 0 primeiro ano na interessante 
iniciativa da F.P.F. de comemorar 0 «Dia 
do Selo1>, continua, embora modestamente, 
a manter par essa iniciativa 0 mesmo inte
resse e entusiasmo». 

ANGRA DO HEROISMO 
Inicialmente previsto um born programa 

para 0 «Dia do Selo», organizado pelo Nu
cleo Filatelico de Angra do Heroismo, este 
pos tudo de parte devido ao falecimento 
do pai do Director sr. Teot6nio da Camara 
Ornelas Bruges, que era wn dos mais entu
siastas filatelistas de Angra. Contudo, aque
Ie Dia foi lembrado a todos os colecciona
dores pela emissora do Radio Clube de An
gra, onde foi lida uma noticia sobre 0 
significado do «Dia do Selo». 
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21-Jose dos Santos Ferreira- Temdtica de 
animais e flores. 

2p-Jose dos Santos Vie.gas -Japiio e Rtis
sia. 

23-Jose de Sousa e Costa-Republica da 
Cuine. 

24-D. Julieta Nobre de Carvalho - Temd
tica de animais e flores. 

25-Dr. Silverio de Figueiredo Godinho -
Portugal e C." do Niassa. 

26-Lu·ls Fernando da Concei~ao Sousa
Portugal e Ultramar. 

27-Dr. Manuel Joaquim Ribeiro Rela -
Seleq:iio de series comemorativas do 
Dia do Selo, seleq:iio de series raras 
comemorativas do Centendrio do 1.· selo 
e blocos, series comemorativas do ani
versdrio dos servir;os posta is de alguns 
paises. 

28-D. Maria do Carmo Calado Marques 
Exposir;iio Universal de Bruxelas. 

29-D. Maria Julia Gomes Moreira dos San
tos Lima - Temdtica de animais e flo
res. 

3D-Mario Castro de Sousa Martins - Qua
dras Nacionais e Estrangeiras. 

31-Clscar Gomes Sarmento-Rolanda. 
32-Pedro Maria Correia e Cunha- Temu

tica etnogrdfica. 
33-Dr. Pedro Paulo Barreto de Azeredo

CnlZ Vermelha. 
34-D. Rosa Branco de Oliveira - Portugal e 

Ultramar. 
35-Dr. Rui Araujo de Padua- Temdtica de 

animais. 
36-Vitor Manuel Coelho Pereira - C." de 

Mor;al11bique. 
37-Virgilio Alves Ferreira-Portugal e Ul

tramar. 
38-Alvaro Manuel de Aragao Athayde

Portugal e Angola. 
39-Henrique Jose das Santos de Sousa 

Martins - Temdtica desportiva. 
4O-D. Iolanda Maria Salgueiro Vieira Guer

ra - Angola e Mor;al11bique. 
41-D. Maria do Carmo Santos de Sousa 

Martins - Temdtica de flores. 

42-Direc~ao dos SeI'Vi~os dos C.T.T. de An
gola - Colecr;iio Universal cOl11emorati
va do 75.0 aniversdrio da Uniiio Postal 
Universal. 

43-Museu de Angola-Angola e Congo. 
44-Centro Filatelico de Angola - Completo 

sortido de material filatelico. 

Na sec~ao de Literatura Diversa, forarr4 
apresentados cataIogos, jornais e revistas 

Um aspecto da inaugtlrar;iio, vendo-se, ao centro, 
o Sr. Dr. Maia Loureiro, entre os Srs. Secretdrio 

Provincial e Fernando Abreu 

de varios proses e epocas, list as de ofertas, 
prospectos de propaganda, etc., numa pe
quena amostra da vastissima actividade da 
Imprensa Fil ateli ca. 

A exposi~ao foi solenemente inaugurada, 
as 17 horas do dia 1, por Sua Ex." 0 Sr. Dr. 
Maia Loureiro, Secretario Provincial em 
fun~oes Governativas, registando tamb6m a 
presen~a de outras altas individualidades 
da Provincia, entre e1es 0 Secretario GeraJ, 
Coman dante da P.S.P., Presidente da Cama
ra Municipal e muitos Congressistas estran
geiros do Congresso do Bureau Internacio
nal do Trabalho (O.I.T.), que nessa data se 
estava a realizar em Luanda. 

Durante a inaugura~iio, foi aberto ao 
publico 0 posta de correio, oode foi usada 
a marca de dia comemorativa. 

A distribui!;ao dos diplomas efectuou-se 
em 12 do corrente. 

A comissao organizadora editou urn ar
tistico sobrescrito comemorativo. 

LUNDA 
Dadas as caracteristicas desta localidade, 

e para coincidir com a XII Exposi!;iio da 
Casa do Pessoal de Diamang, 0 Delegado da 
Federa!;ao, Sr. Fausto Manuel de Sousa Mo
reira Rato, resolveu, e muito bem, que a 
mesma se integrasse no Dia do Selo. Esta 
exposi!;iio realizou-se em Andrada, de 26 de 
Dezembro a 2 de Janeiro. 
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MACAU 

Macau brindou-nos com urn magnifico e 
interessante sobrescrito comemorativo do 
«Dia do Selo. , editado pelos C.T.T. de Ma
cau. Este sobrescrito, impresso a 6 cores em 
litografia, pela Imprensa Nacional de Ma
cau, tern a particularidade de ser legendado 
em portl:·gues e chines. 

NOVA LISBOA 

Foram excepcionalment\! brilhantes as 
comemora~6es do «Dia do Selo» em Nova 
Lisboa, merce da excelente act~!;ao do de
legado da F.P.F., Sr. prof. Alberto Lopes 
de Melo. 

o Sr. Prof. Lopes de Melo ao proteri,. 0 seu disctLrso 

Assim, na tarde de 1 de Dezembro, roi 
inaugurada, no sal50 da Biblioteca da Asso
cia!;iio Comercial, a 3.' Exposi~ao Filatelica 
de Nova Lisboa. 

Realizou-se uma curta sessao, a que pre
sidiu 0 Chefe do Distrito, Sr. Coronel Ma
nuel Nascimento Vieira, ladeado pelos Srs . 
Bispo da Diocese, Comandante Militar, Vo
gal de Huambo no Conselho Legislativo, 
Presidentes da Camara Municipal e da As
socia"fio Comercial, e prof. Alberto Lopes 
de Melo . 

Como delegado da Federa!;ao e presi
dente da comissao organizadora das come
mora"oes, 0 Sr. prof. Alberto Lopes de Melo 
saudou as autoridades . presentes, agrade
cendo 0 apoio e as facilidades recebidas do 
Govemo do Distrito, sem 0 que pooco ou 
nada se podia ter feito, expressando tam
bern, ao Presidente da Associa"ao Comer-

Os Srs. Govenuulor do Distrito, Bispo da Di~cese 
. e Comandante MiUtar, admirando a exposil;iio 

cial, Agricola e Industrial do Huambo, 0 
seu muito reconhecimento pela ced~ncia 
das Sl,as salas. Falou do significado do «Dia 
do Selo», e do extraorclinario interesse que 
a filatelia csta despertando em todo 0 mun
do, promovendo a aproximac;ao entre os 
povos. E tel'ITlinou por destacar a circuns
tancia de ter sido emitido urn sobrescrito 
especial, alusivo aquela ExposiC;ao Filatelica, 
o qual, correndo mu.ndo, muito longe leva
r ia 0 nome de Nova Lisboa, onde. tanta 
voga e tanto prestigio tern, desde ha muito, 
todas as manifestac;oes culturais. 

Seguidamente, proferiu uma pequena 
palestra 0 Sr. Padre Alberto Gomes de Oli
veira, director do Colegio Alexandre Her
culano, que se referiu as origens do selo e 
ao seu valor, 11 tecnica exigida por parte 
dos coleccionadores, que nos selos encon
tram motivo para ocuparem seus mom en-

A mesa da presidt2ncia da sessilo solene em 
Nova Lisboa 

2 CR()NICAS 

1'itirio 
Heitor Sanchez, Embaixador 

da Filatelia Brasileira~ 
Heitor Sanchez, grande industrial hote

leiro em Sao Paulo, e urn velho, ou me
lhor, um antigo, apaixonado e muito sabe
dor filatelista, que tern corrido meio mundo 
a espalhar simpatia, a comprar selos chis
sicos brasileiros, e a fazer a propaganda 
da filatelia brasileira. 

Tivemos 0 prazer de conhece-lo aqui em 
Lisboa, na Internacional de 1953, integrado 
nesse grupo numeroso e qualificado de que 
faziam parte Hugo Fraccaroli, 0 almirante 
Magalhaes de Macedo, 0 advogado dr. Re
nato do Amaral Machado, os drs. Everaldo 
-Leite e Pericles da Silveim, 0 eng. Fernando 
Cravo e Horacio Matos da Silva, quase to
dos com as respectivas esposas. 

Esse conhecimento de entao, e 0 muito 
que, sobre ele, posteriormente lemos, a sua 
descendencia de urn dos mais famosos co
merciantes de selos do Brasil, seu avo Jose 
Dolz, os seus cinquenta anos de extraor-tii
nariamente intensa actividade filatelica, as 
suas constantes e valiosas adquisi~oes, as 
suas idas a quase todas as exposic;oes fiila
telicas internacionais, as noticias que delas 
de la espalha, as belas reprodu!;oes de selos 
raros, com que frequentemente obsequeia 
os amigos, os importantes premios que ins
tituiu no seu pais, com 0 nome de Fran
cisco Sanchez, - tudo nos levou a fazer de 
Heitor Sanchez 0 retrato muito aproximado 
desse homem que, sendo urn verdadeiro e 
grande embai~ador da filatelia brasileira, 
t! scmpre, c acima de tudo, um homem ex
cepcionalmente born e generoso. 

Mas 0 nosso retrato estava incompleto. 
Ha dias, nurn jantar em que nos reunimos 
com Jose Gonzalez Garcia e 0 dr. Almeida 
Dias, os grondes triunfadores portugueses 
da «Sicilia-59», - este ultimo, que em Paler
mo, e pela primeira vez, apresentou a sua 
notabilissima colec!;ao de selos dassicos do 
Brasil, referiu.-nos que, no fecho -tia exposi
!;ao, Heitor Sanchez, depois de ver e admi
rar, deslu.mbrado, 0 conjunto precioso do 
filatelista portugues, foi a sua propria colec
c;ao, escolheu uma das suas pe!;as mais in-

DO 

teressantes, e ofertou-a ao dr. Almeid!l Dias. 
Este dr. Almeida Dias, que na «Sicilia-59» 

arrancou uma medalha de aura e urn rico 
jarro de prata, recebeu das maos de Heitor 
Sanchez, daquele modo, 0 mais significativo 
dos seus premios. E esse grande e querido 
Heitor Sanchez teve 0 gesto que, valendo 
muitissimo mais do que a pe98 rara por 
ele ofertada, completou e aperfei~oou 0 belo 
retrato que dele ja tinhamos! - V. C . 

cEnsaios e provas de selos 
portugueses» 

Em quarto volume da excelente «Biblio
teca dedivulgac;ao filatelica», do editor Ela
dio dos Santos,acaba de ser posta a venda 
o livro «Ensaios e provas de selos portu
gueses», da autoria do nosso prezaclissimo 
amigo dr. A. H. de Oliveira Marques, urn 
jovem que e ja hoje, e de longe, 0 maior 
historiador do selo portugues. 

Este livr~, que recebemos ontem, e do 
qual mal tivemos tempo de fazer uma pri
meira e apressada leitura, vern acabar com 
uma extraor-dimiria lacuna da bibliografia 
filateIica portuguesa, circunstlmcia que, de 
per si, mostra a dificuldade e 0 valor do 
trabalho do dr. Oliveira Marques. 

Acresce que 0 autor de «Ensaios e provas 
de selos portugueses» usou dos processes da 
sua anterior e notavel uHist6ria do selo pos
tal portugues». E depois de ter estudado a 
cofec!;ao por Cad George legada 11 Casa cia 
Maeda, e as dos srs . brigadeiro Jose da 
Cunha Lamas e engenheiro Luis da Camara 
de Orey, alem cia do signatano, e toda a 
documentac;ao respeitante a especialidade
produziu urn trabalho conciso, objectivo e 
muito valioso. 

Evidentemente que este livro pode nao 
ser completo, e nao 0 e concerteza. Mas ele 
constitui a base. :£ mais urn grande servi<;o 
prestado pelo dr. Oliveira Marques a fila
telia portuguesa. Livro nao so absolutamen
te indispensavel a todos os coleccionadores 
da especialidade, mas a quantos, de hoje em 
diante, queiram estudar ou escrever sobre 
tema tao raro e tao aliciante. - V . . C. 
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Outro aspecto do banquete (Estudios 
Fotogrdficos de Odivelas) 

CoheIf, Dr. Vasconcelos Carvalho, Senhora 
de Eduardo Cohen, Jose Hip6lito, Brito e 
Cunha, Dr. Mar!;al Correia Nunes, Dr. Ceci
lio Fernandez, Dr. Dias da Silva, J . Ell, Co
ronel Pinheiro Correia, Barao Frederico Vi
lani, Eng. Monteiro de Almeida, etc., sen do 
de salientar que algumas destas pec;as a\can
c;aram a casa dos milhares de escudos .. . 

Este notavel leilao foi feito em benefi
cio dos cofres do Clube Filatelico ICl.e Portu
gal, da Federac;ao Portuguesa de Filatelia e 
da obra de beneficencia protegida pela Se
nhora de Prof. Doutor Carlos Trincao. 

E tudo istoalternado com fados e can
c;5es, dedicados a alguns dos presentes, pe-

los artistas privativos da "Severa», Fernanda 
Maria, Isabel Silva, Saudade dos Santos 
e Alfredo Marceneiro FiIho, acompanhados 
por Acad o Rocha e Pais da Silva. 
. Depois de novos brindes, a que todos 
gos tosamente se associaram, e depois de 0 
proprietario da «Severa. ter ofereddo urna 
p renda a todas as Senhoras , e de 0 Dr. 
Vasconcelos Carvalho ter ofereddo as m es
mas Senhoras uma curiosa carteira de fos
foros. que na parte externa continha a foto
grafia de cada urna das Senhoras, obtida 
durante a noite, - terminou, ja de madnt
gada, 0 banquete memonivel do «Dia do 
Selo» de 1959. 

UI1I recanto da sala da . Severa» 
(Esttldios Fotogrdficos de Odivelas) 

Centro de Turismo e Artesanato 
THE BEST SHOP IN LISBON 

TODOS OS ARTIGOS DO ARTESANATO PORTUGUES 
PORTUGUESE ART EXHIBITION 

THE AMERICAN TOURISTS SERVICE 

T elef. 733830 LISBOA 
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o Sr. Padre Alberto Gomes de Oliveira proferinLio 
a sua palestra 

tos de 6do, instruindo-se sob multiplos. as
pectos, pois que atraves desses papelinhos 
coloridos muito ha que aprender, ja que 
variadissimos sao os assuntos neles foca
dos, desde a hist6ria as ciendas, das artes 
a etnografia, etc., etc. Destacou p. drcuns
tanda de 0 «Dia do Selo» ser igualmente 
o «Dia da Mocidade», para logo referir que 
o conjunto filatelico nadonal nao inclui 
urn tinieo selo alusivo a infanda ou a ju.
ventude, 0 que e excepdonal, em relac;ao 
a qU3lie todos os outros paises. pelo que 
sugeriu se preenchesse esta lacuna nunl 
futuro pr6ximo. A terminar a st··a interes
sante palestra, 0 Sr. Padre Alberto Gomes 
de Oliveira felicitou vivamente 0 Sr. prof. 
Lopes de Melo, pelos esforc;os dispendidos 
para que tivesse lugar esta e"posic;:ao, que, 
modesta embora, devera ser 0 preludio de 
outras maiores e mais brilhantes . 

Foi depois inaugurada a exposi¢ao, com 
participacOes de 18 filatelistas : D. Maria 
Aldina Sousa e Silva, Padre Alberto Gomes 
de Oliveira, prof. Alberto Lopes de Melo. 
Alberto Nunes dos Santos, prof. Amfrndio 
da Costa Loureiro, Antonio Militao Ribeiro, 
Casimiro Machado Medeiros, Evaristo Car
neiro dos Santos, Fernando Eduardo Barno, 
Fernando Sotto krmas, Padre Jo,!quim An
tt:nes Pinto, Jose Magalhaes Coelho, Jose 
Maria Estevao Guerreiro, Jose da Silva, Ma
nuel Antonio Abrunhosa, Manuel de Mira 
Godinho e Rui de Magaihaes Coelho. 

Esta exposic;ao esteve patente ao publico 
ate 6 de Janeiro de 1960, sempre com gran
de e interessada afluenda dp visitantes. 

Foi editado urn bela catalogo, e tambem 
o sobrescrito rcferido pelo Sr. prof. Lopes 
de Melo, no seu discurso. 

Da grande reportagem publicada pelo 
jornal ,,0 Planalto», de 4 de Dezembro de 
1959, transcrevemos : ,,0 conjunto e deveras 
agradavel e altamente valioso, tendo me
rccido os mais rasgados elogios dos nume
rosos visitantes •. 

E da do jornal cA Provinda de Angola». 
de 6 do mesmo m es : cEsta exposic;ao ofe
rece interessante aspecto, constituindo pre
dose mostruario de selos de Portugal e 
outros paises, sendo grande 0 entusiasmo 
provocado' por parte da populac;ao dtadina, 
que ali teni oportunidade de se concentrar, 
como aconteceu no primeiro dia, ate ao fim 
da semana. 

Estao de parabens todos os expositores 
e a Comissao Organizadora, de que nos per
mitimos destacar 0 prof. Lopes de Melo, 
que tao bern c dedieadamente se soube de
sempenhar da representac;ao que the foi 
confiada pela Federac;ao Portuguesa de Fi
latelia». 

OLIVEIRA DE AZEMEIS 
Esta localidade conta com elevado nu

mero de activos coleccionadores, sempre 
dispostos a colaborar em manifestacOes fi
latelicas. 0 delegado Sr. Joaquim da Silva 
Ledo, a quem ja se devem muitlas dediea
c;5es, reuniu parte dos seus Amigos, e ex
puseram, de 29 de Novembro a 8 de Dezem
bro, nas montras dos '1>rincipais estabeleci
mentos comerciais da vila, alguns quadros 
com selos, em que predominavam os tema
tieos. Deram a sua colaboracao, alem do 
delegado, os Srs . Joao Campelo, Manuel 
Matos Barbosa e Ant6nio Pimenta Matias. 

No «Dia do Selo», -realizou-se um jantar 
de confraternizacao filatelica, a que assisti
ram os expositores e mais alguns filatelis
tas, nao faltando 0 nosso pequeno cons6cio 
Rui Joaquim Mateiro Ledo. 

OVAR 
Desconhedamos completamente a existen

cia do Clube Filatelico de Oval', que sabe
mos agora ter sido fundado em 1 de Janeiro 
de 1957, e ficamQs surpresos com a sua 
colaboracao no «Dia do Selo. . Este Clube 
obsequiou a filatelia com duas iniciativas : 
urn sobrescrito comemorativo, e urn jantar 
de confraternizac;ao. 

Neste jan tar estiveram presentes muitos 
sOcios do Clube. No final , num discurso 
cheio de humorismo, 0 Sr. Sl\rgio Santos 
Silva versou diversos temas da filatelia, pe-
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10 que foi rnuito aplaudido. Seguiram-se ou
tros omdores, tendo fechado a serie dos dis· 

Um aspecto do banquete de Ovar 

cursos 0 Sr. Manuel Leite, que teve palavras 
de carinho para todos os presentes, agrade
cendo as compan'!ncias, e fOI'IIlulando votos 
pelo progresso do Clube Filatelico de Ovar. 

POR,]}O 

o sr. Prof. Doutor Carlos Trindio deslo
cou-se 11 capital do norte, onde assistiu ao 
jantar do «Dia do Selo», que reuniu alguns 
coleccionadores nortenhos, entre eIes os Srs . 
Antonio Joaquim Correa JUnior, Presidente 
da F.P.F ., Claudino Romariz, Angelo Cor
reia, etc., etc .. 

PORTO AMELIA 

A cargo do Sr. Francisco da Camara 
Cylindo, 0 «Dia do Selo», na capital do Dis
trito de Cabo Delgado, foi comemorado com 
uma exposic;ao-relampago, efectuada na 
montra gentilmente cedida pela fiI'IIla Viei
ra Baptista & C.o, Sucr., a qual, apesar de 
simples, foi rnuito visitada por filatelistas 
e curiosos. 

o «Dhirio de Lourenc;o Marques», pel a 
pessoa do seu correspondentc em Portl) 
Amelia, fez uma referencia a esta demons
trac;ao filatelica . 

• 
DIADD StLD 

A mantra de Porto Amelia 

QUELUZ 

o Sr. Vasco da ConceiC;ao, presidente da 
Scq:ao FiIateIica do Centro de Recreio c 
CuItura do Bairro de Casas Economicas de 
Queluz, efectuou uma pequena exposic;1io f i
latelica . 

s. TOME 
o delegado da F.P.F., Sr. Joao Paulo 

Rego Teixeira, conseguiu quase 0 impossi
ve!. fazendo do «Dia do Selo» uma grande 
jomada de propaganda. Assim, teve lugar 
em S. Tome, nos passados dias 1 e 2 do cor
rente, a ExposiC;lio Filatelica comemorativa 
do «Dia do Selo», que se realizou '110 salao 
da BigJioteca da Camara Municipal de S. 
Tome. 

Foram em ntunero de algumas centenas 
as pessoas que interessadamente percorre
ram 0 cemame, que contou igualmente com 
a honrosa visita de Sua Excelencia 0 Go
vemador da Provincia, Senho.r Doutor Ma
nuel Marques de Abrantes Amaral, e de sua 
Excelentissima Esposa, que, depois de per
correrem demoradamente todas as colec
C;oes expostas, se retiraram visivelmente sa· 
tisfeitos. 

Tambem fizeram uma visita de estudo a 
exposic;ao os alunos do Liceu D. Joao II, em 
ntunero de 170, acompanhados do respectivo 
Reitor, Sr. Padre Manuel Neves, e de algu
mas professoras. 

Esta visita deu uma nota de vivo inte
rsese as comemorac;oes, mostrando-se todos 

(Continua na pdgina 38) 
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o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho ao entregar a 
11Iedalha de Aveiro ao Sr. Eduardo Cohen 

(Esttldios Fotogrdficos de Odivelas) 

Cohen e 0 sr. Coronel Pinheiro Cor,reia, 
presidente da Direcc;ao do AerQ Clube de 
Portugal, e a esquerda 0 sr. Dr. Almeida 
Dias, a Senhom de Dr. Cecilio Fernandez 
e 0 sr. Virgilio da Fonseca, presidente da 
Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa. 

Espalhadas por toda a sala, pequenas 
mesas ·acolhiam os restantes convivas, sem 
outra preocupac;ao de distribuic;ao que nao 
fosse a das suas afinidades profissionais ou 
amizades ja mais enraizadas. Pode classifi
car-se de brilhantissimo exito· esta reu.nUio, 
no decorrer da qual foram lidos inumeros 
telegmmas e houve oportunrdade de felici
tar calorosamente os filatelistas portugue-

Um aspecto do banquete da -«Severa _ 
(Estudios Fotogrdficos de Odivelas) 

ses que tao altas elassificac;6es tern obtido 
nas ExposiC;6es estrangeiras. 

Calorosos aplausos culminaram as pala
vras do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, ao 
anunciar que S. Ex." 0 Senhor Ministro do 
Ultramar prometera que no proximo ano 
havera urn selo «Dia do Se\o» para as pro
vincias Ultramarinas, e que Sua Excelen
cia, a quem os filatelistas e a Filatelia por
tuguesa ja tanto devem, se tornara uma vez 
mais credor do respeito e da sincera estima 
de todos os coleccionadores portugueses, 
porquanto enviara, para ser distribuida a 
todos os fiIatelistas presentes, uma pequena 
lembranc;a: um bloco de 9Tgs. da India Por
tugcesa, de 1952. 

Ao findar 0 banquete, optimamente ser
vido (houve quem nao se contentasse com 
as «emissoes» originais dos «selos» do «ca
talogo», e tivesse pedido sucessivas «reim-

Depois da entrega da medalha de Aveiro, 0 Sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho abrar;:a 0 Sr. Tenente-Coronel 
Cardoso Salgado (Estudios Fotogrdficos de Odivelas) 

pressoes»), procedeu-se ao leilao de varlas 
e valiosas pec;as filatelicas, para 0 efeito 
obsequiosamente oferecidas pelos Srs. Jose 
Hipolito, F. Castel Branco & Filho, Coimbra 
Filatelica, A. Schik, Carlos Maria Ferreira, 

. Dr. Jorge Vieira, Alberto Armando Pereira, 
Gasa A. Molder, Henrique Mantero, H. San
tos Viegas, J. Ell, Senhora .de Eduardo 
Cohen, Eladio de Santos, Edmll'do Cohen, 
Dr. Almeida Dias e Anastacio. 

Leiloadas por Henrique Mantero, com 
muita grac;a e no meio de indescritivel ani
mac;ao, tais pec;as foram arrematadas pelos 
Srs. Gonzalez Garcia, Dr. Almeida Dias, Jose 

«1.a ~%pCSifaC gila~~liea ~~ 

CcttlliIJ ;4~tIlC~-' 

A actividade do Clube Filatelico de Por
tugal, na valorizac;ao da Filatelia Portugue
sa, nao para, e, entre as demais iniciativas, 
avulta a das exposic;6es. 

Cabe-nos, desta vez, dar, em breves tra
c;os, noticia do que foi a «I Exposic;ao Fila
telica de Correio Aereo», que esteve patente 
ao publico nos belos saloes do Aero Clube 
de Portugal, de 12 a 20 de Dezembro, e que, 
como sabem, encerrou com chave de ouro 
o cielo de exposic;6es que, por sua iniciativa 
ou com 0 set:. patrocinio, 0 Clube Filatelico 
de Portwgal levou a efeito no ana de 1959. 

Para a Sal a de Honra foram convidados 
tres expositores, todos ' de categoria interna
cional, e ninguem tinha duvidas do valor e 
beleza das participac;oes que apresentariam. 

o professor Doutor Carlos Pinto Trin
cao levou-nos, dum voo, as Canarias, pas
sando por Espanha, e, num como no outro 
lado, deu-nos uma lic;ao, pois tudo estava 
estudado. A embelezar 0 conjunto «Los Ca
prichos» de Goya, ora desnudados de den
tes, ora vestidos com «muestras» de vario 
colorido, sobrecargas e ate erros de cor. 

Antonio Joaquim Correa JUnior trouxe 
a terreiro um pouco de tudo, mas no seu 
ramalhete floriam belos selos da Nova Gui
ne, um selo de 10 liras de Victor Manuel
coroa dourada - 0 Triptico do voo de re
torno N. Y. - Roma, uma valiosa serie do 
Chile, outm mais das Canarias, os primei
ros, preciosos, da Franc;a, um imponente 
bloco da Australia, e melhor sera parar-

P.lo 

Dr. Jorge de M.lo Vieira 

mos, para nao esgotarmos 0 papel a falar 
apenas da sua participac;ao. 

o Dr. Cecilio Fernandes apresentou, tam
bern, algumas lindas pec;as de Curac;au, Gua
temala, Costa Rica, Alemanha, etc., e esta
yam tao bem expostas que apetecia ficar a 
olhar para elas. 

Os ZepeIins, na colecc;ao do Dr. Cecilio 
Fernandes, sao tant-os e tao bons, que ate 
apetece embarcar neles ... mesmo no polar ... 

Deixemos tais preciosidades, para falar
mos agora da elasse de Competic;ao. 

o Dr. Marc;al Correia Nunes - Medalha 
de vermeil - 1.0 premio - e esta tudo dito! 
Mesmo assim, ainda direi, para os que nao 
puderam apreciar a sua participac;ao, que 
num quadro, e apenascom Macau estudado 
em todas as direcc;oes possiveis, meteu no 
bolso - passe 0 plebeismo - todos OS res
tantes . 

AMm de Correia Nunes, na paI!1:e da fi
latelia, merecem destaque Jose Hipolito, 
com uma bela participac;ao onde sobres
saiam os «correios militares alemaes» e os 
Zepelins, e 0 Capitiio Sidonio Pais, com 
umas formosas quintilhas da Condor Brasi
leim, umas boas pec;as da Companhia de 
Moc;ambique, ineluindo provas, etc., etc. Os 
restantes sao fracos, e salvou-os, em gran-
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de parte, a beleza e born sentido das parti
cipac;:5es apresentadas. 

Migt.:.el Saraiva, Antonio Ferreira Rodri
gues e outros mais, estao no born caminho, 
e, com 0 tempo, far-se-ao vedetas, como os 
da sala de Honra. 

Mais fracas - por restritas - e a preci
sarem de enveredar por novos · mol des na 
apresentac;:ao, as participac;:5es do Sr. Sousa 
Gomes - com dois belos sobrescvitos e dois 
selos bons da Franc;:a - e a do Sr. Gueifao 
Gal ri c;:a , bastante extensa no selo tipo da 
Espanha, e demasiado extensa nos moder
nissimos . 

No campo da Marcofilia Aerea, 0 Sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho voou bern mais alto e 
distante do que os seus competidores, mo
tivo por que Ihe tocou, e bern, medalha de 
venneil - como a Sid6nio Pais e Jose Hip6-
lito sucedera na parte da filatelia-, pois 
apresentou, quer do Continente, quer das 
Provincias Ultramarinas - desde 0 Lat. fa· 
m~so, ate aos voos de Macau. e S. Tome
toda a gama das melhores pec;:as. 

Para 0 Dr. Vasconcelos Carvalho nao ha 
dificuldades, pelo que ate 0 rarissimo so-

TOTAlMENTE GRA1UITO 
es el envio de nuestras ofertas 

quincenales 

EN ELLAS OFRECEMOS: 
Sellos de valor fotografiados 
Sellos y series de todos los paises 
Extensa liquidaci6n de sellos de 

poco valor 
Novedades mundiales . 
Restos de colecciones 
Articulos y obras fiIatelicas 
Lotes de ocasi6n 
Todas nuestras otertas son diteren
tes. Solicite su remesa gratuita y 
recibird nuestros listines durante 
toda la actual temporada 

CASA FILAT~LICA 

Eugenio Llach 
Fundada en 1915 

Plaza Catalufla, 21 - Telefono 217403 
BARCELONA 

brescrito da Expedic;:ao ao Polo, de 32-33, 
conseguiu apresentar-nos. 

Tamb6n 0 eng. Manuel Ribeiro Marques 
Gomes trouxe ao Aero Clube, lindamente 
apresentados, belos sobrescritos do Correio 
Aereo portugues. 

Emesto Patricio Franco que, neste cam
po, ha pouco debutara com pre-filatelicos, 
na I Exposic;:ao de Principiantes, segu-indo, 
depois, na I Exposic;:ao Filatelica Tematica, 
com sobrescritos comemorativos, apareceu 
agora com sobrescritos de Los voos. 

Por este andar, na pr6xima, trara sob res
critos especiais, e ate, talvez, lanc;:ados em 
orbita ... 

Eis uma resenha feita a correr, mas com 
o desejo de, embora paJida, dar a quem nos 
Ie, uma ideia de que, apesar das dificuloa
des qt:e existem para todos os colecciona
dores de participarem numa exposic;:ao de 
correio aereo, houve 19 participac;:oes, um 
conjunto bela e harm6nico, e, portanto, 
materia para novos e maiores voos. 

Para mostrar que assim e, veja-se que, 
na c1asse de competic;:ao, foram atribuidas 3 
medalhas de vemneil, 2 de prata, 5 de co-

SElJOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA 

E POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS E EST~NGEIROS 

MATERIAL FILAT£LICO 

BARATA DAS NEVES 
Av. da Liberdade, 164-4.0 

- Sala 11 
LISBOA 2 

(Por correspondencia) 

Banquete do ( D I A D·O SELO» 
Como ja e tradicional, realizou-se, no «Dia 

do Selo» de 1959, 0 banquete de confrater
nizac;:ao oa grande familia fiIateIica , que 
levou ao Restau-rante Tipico «A Severa» urn 
cento de coleccionadores, na grande maio
ria acompanhados pelas Senhoras de sua 

A mesa da presidencia do banquete (Estudios 
Fotogrdticos de Odivelas) 

familia, que davam a nota alegre e festiva, 
que doutro modo faltavia numa reuniao de 
cavalheiros, sempre propensos, nestas oca
sioes, apesar de todas as promessas em 
contrario, a falar pacatamente dos seus se
los, das suas Ultimas aquisic;:oes, etc. etc. 

Da organizac;:ao deste banquete encarre
gou-se, mais uma vez, 0 Dr. Vasconcelos 
Carvalho. Outrotanto e dizer q1.:e a organi
zac;:ao foi, a ·todos os titulos, impecavel, des
de a distribuic;:ao da ementa impressa num 
cartao picotado como se fora um 5elo, que 
em composh;ao fotognifica mostrava algu
mas das fases marcantes do brilhantismo da 
representac;:ao portuguesa nn Exposic;:ao da 
Sicilia, «selo» este com 0 carimbo (e assim 
que se diz? ou e mata-selos?) da «I Expo
sic;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica», ate 
a ~r6pria escolha dos acepipes, impressa no 
verso, e qt.:e era a seguinte: 

CATALOGO (ed. de «A Severa», 1960) 

Caldo verde, com variedades de cunhos it 
escolha do coleccionador. 

Peixes mixtos com al'roz a D. Pedro. 
Franguinhos na pucara a D. Luis. 

Pelo 

Dr. Anlonlo de Almeida Figueiredo 

Frutas sortidas da Madeira e dos A90res: 
com sobrecargas mais do que pequenas. 

Queijos com erros de denteado . Alguns, ate, 
tem mais denteados do que queijo .. . 

Torta, au qualquer outro doce a escolha do 
especialista Prof. Doutor Carlos Trincdo. 

Cafe de S. Thome e Principe. 
Conhaque da famosa marca Gonzalez Garcia 

(Grande Premia Sicilia-59). 

NOTA.-Antes, durante e depois, 0 proprie
tdrio de «A Severa», em homenagem a Se
nhora de Eduardo Cohen e demais Senho
ras presentes, mandard servir alguns tados, 
ou, pelo menos, para se-Ios. As Senhoras 
que gostarem dos tados, 0 proprietdrio da 
casa oferece uma pe9a rara. As que, aUm 
de gostarem dos tados, ainda por cima gos
tarem de se-Ios, 0 organizador oterece uma 
pe9a ~lnica, com certificado de garantia, 
«signb Dr. Peliculas. 

cDIA DO SELQ» 

Lisboa, 1-12-1959 

Presidiu a Senhora de Dr. Vasconcelos 
Carvalho, que tinha a direita, 0 sr. Jose 
Gonzalez Garcia, a Senhora de Eduardo 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho usando da palavra 
(Estudios Fotogrdticos de Odivelas) 
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constituidos, cada, por tri!s exemplares do 
seu Boletim, 10 folhas de album em cartoli
na e 10 sobrescritos de 1.0 dia ou comemora
tivos: A todos os expositores. 

o JUri lamenta ter de excluir a exce
lente participa~ao N.O 14, do Sr. Manuel 
Gueifao Galri~a, por nao ser tematica. 

Finalmente, 0 Juri aprovou exarar nesta 
acta a sua viva satisfa~ao pelo notabilissimo 
i!xito desta exposi~ao, onde avultam algu
mas colec'loes que devem servir de modele 
aos tematicos portugueses, e onde se paten
teia um grande aperfei~oamento geral na 
apresenta~ao das nossas colec~6es; e bern 
assim os selllS mais entusiasticos agradeci
mentos 11. Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa, na pessoa do seu distintissimo Pre
sidente, Sr. Virgilio da Fonseca, pelo valio
sissimo patrocinio mornl e material que deu 
a esta «I Exposi~ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica», designadamente pela generosi
dade que permitiu ao Juri a atribui~ao de 
tao grande nu.mero de medalhas. 

Lisboa, 3-12-1959. 

(as.) 

(as.) 

(as.) 

o JURI. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Antonio Carvalho Marques 

Dr. Antonio de Almeida Figueiredo _ 

-0--

Nas dependi!ncias da Uniao de Gremios 
de Lojistas de Lisboa, realizou-se simulta
neamente a primeira Exposi~ao de Meda
lhas e Trofeus ganhos pelos Filatelistas Por
tugueses em Exposi~6es Internacionais, que 
teve a orienta-Ia a mao-de-mestre de Hen
rique Mantero. 

Constituiu grande- SUl1Presa para 0 publi
co, quer pelo valor intrinseco de muitos 
premios, quer pelo seu nlimero. Nao ha du
vida: Parafraseando urn conhecido slogan 
radiofonic6, bem poderemos finalizar: -
No Hoquei e que nos somos bons; no H6-
quei, - e na Filatelia. 

A Coso A. Molder 
esta sempre compradora de 'colecc6es, stoks, varieda
des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es, etc. 

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir 
alguns selos, peca a nossa publicacao "0 SELO", que 
traz uma larga lista de selos, com os precos de venda, 
ou faca 0 seu pedido por manC'Jlh;ta, 0 qual sera pron
tamente executado. 

Rua 1.0 de Oazambro, 101·3 0 (elevador) 
Telefone 21514 LISBOA 
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bre e um premlO especial do Aero Clube 
de Portugal ao Sr. Engenheiro Antonio Fur
tado. 

Deixei, propositadamente, para 0 fim es
te expositor, por isso que, entre os seus 
quinze mil postais maximos, conseguiu es
colher umas quantas belas pe~as de correio 
aereo e, com elas, - pela magia que a bele
za con tern - enfeiti~ou quantas senhoras e 
pessoas de born gosto passaram pelas salas 
do Aero Clube de Portugal. 

A muitos dos que tiveram adita de vi
sitar esta Exposi~ao, ouvimos dizer que iam 
iniciar as suas colec~6es de postais maxi
mos,o que creio ser suficiente para nos dar 
uma ideia do i!xito obtido. 

Por isso 0 Sr. Engenheiro teve jus a me
dalha de prnta e ao premio que 0 Aero ChI-
be de Portugal resolveu conferir-lhe. 

Resta dizer que a Filatelia Portuguesa 
ficou a deverao Aero Clube de Portugal e 
ao seu Presidente, Sr. Coronel Pinheiro Cor
reia, uma boa parte do brilhantismo desta 
I Exposi~ao de Correio Aereo. 

E que, no encerramento da Exposi~ao, 11. 
compita, coleccionadores, Clube Filatelico, 
Embaixada Americana e comerciantes, en
cheram de dadivas todos os visitantes, como 
se, num fim de festa minhota, rebentasse 
uma girfmdola de foguetes. Foi uma entre
ga, a todo 0 publico, de mais de 5.000 pe~ 
filatelicas, esta bomba final de 1959. Pe~as 
oferecidas pelo Clube FilMelico de Portu
gal, pelos Servi~os Culturais da Embaixada 
dos Estados Unidos da America, pelo sr. 
Eng. Antonio Furtado, e pelos comerciantcs 
J. Ell, Sancho Osorio, Barata das Neves, 
Bastos & Campos, Ld.", F. Castel-Branco & 
Filho, lJd.", Eladio de Santos, Gomes de_ 
Sousa, Domingos Sacramento e Jose Maria 
Fialho de Macedo, aos quais aqui se con
signam sinceros agradecimentos. 

-0--

Inserimos seguidamente, na integra, a 
acta do Juri desta notavel exposi~ao: 

«Aos dezoito dias de Dezembro de 1959, 
reuniram os membros do Juri da «1.a Expo
si~ao Filatelica de Correio Aereo», no local 
da Exposi~ao, sede do «Aero Clube de Por
tugal», na Avenida da Liberdade, N.o 226, 2.°, 
em Lisboa, e, por unanimidade, deliberaram 
fazer a seguinte atribui~ao de premios: 

CLASSE DE HONRA 
Medalhas de vermeil, com felicita~oes e 

agradecimentos, aos tres expositores espe-

cialmente convidados para 0 efeito: Prof. 
Doutor Carlos Trincao, Antonio Joaquim 
Correa Junior e Dr. Cecilio Fernandes. 

CLASSES DE COMPETI<;AO 

Medalha de vermeil, . com felicita~5es do 
Juri (1.0 premio): Dr. Mar~al COI1reia Nunes. 

Medalhas de venneil: 
Jose Hipolito 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Capitao Sidonio Bessa Paes. 
Medal/za de vermeil, com felicita~5es do 

Juri, e ta~a do «Aero Clube de Portugal»: 
Eng. Antonio Fu·rtado. 

Medalha de prata: Eng. Manuel Ribeiro 
Marques Gomes. 

Medal/las de bronze: Antonio Ferreira 
Rodrigues, Ernesto Patricio Franco, Jorge 
Ribeiro Borralho, Manuel Gueifiio Galri~a e 
Miguel Pimentel Saraiva. 

Diplomas de participa{:iio: todos os de
mais expositores. 

Prenzios do Clube Filatelico de Portugal, 
constituidos por tri!s exemplares 'do seu Bo
letim, dez folhas de album de cartolina e 
dez sobrescritos de 1.0 dia ou comemorati
vos, cada: A tados os expositores. 

o Juri aprovou, seguidamente, exarar na 
acta cumpimentos a todos ds expositores, 
pelas participa~6es apresentadas, e pela for
ma como 0 fizeram, pois com grande satis
fa~ao sc regista estar a verificar-se nitida 
melhoria de exposi~ao para exposi~ao. 

Tambem, para alguns das Classes de 
Competi~ao, e para todos os das Classe de 
Honra, os cumprimentos do Juri, pelo estu
do cuidado e belas e valiosas pe~as expos
tas, 0 que -tudo, servindo de incentivo a 
alguns, serviu de recreio e de estudo a to
dos quantos puderam contempla-Ias. 

Finalmente, 0 Juri aprovou urn agrade
cimento 11 Imprensa, e outro ao «Aero Clube 
de Portugal», que possibilitou, e espiritual 
e materialmente acarinhou esta excelente 

- Exposi~ao, agradecimento este que se ex
pressa na pessoa do seu ilustre Presidente, 
Ex.mo Sr. Coronel Pinheiro Correia, com os 
melhores cumprimentos do Juri. 

Lisboa, 18-12-1959. 

o JURI, 
(as.) 

(Eduardo Cohen) 
(as.) 

(Henrique Mantero) 
(as.) 

(Dr. Jorge de Melo Vieira) 



Ministerio das Cowunic~o~ 

ADM1N1STRACAO-GERAL DOS CORREIOS 
E TEL~GRAFOS 

Direcfiio dos Servifos lndustriais 

PORTAR1A N.· 17.444 

30 de Novembro de 1959 

Manda emitir e per em cil'cula!;ao, com 
as que estao em vigor, uma emissao extraor
dinaria de selos postais comemorativos do 
X aniversario da N.A.T.O., com as dimen
soes de 42x25,5 mm., denteado 121/2, nas ta
xas, cores e quantidades seguintes: 

1$00 - figura branca sobre fundo 
violeta e preto .... .... .. ........... 9.000.000 

3$50 - figura branca sobre fundo 
cinzento - esverdeado e m 
dois tons .. .... .. .. .... .... .. .... 1.000.000 

UNIPEX 

' I 960 

InTfBnITIO nAL 
PHlLlTfLl[ 
EIHIBITIOn 
Johannesburg 

To commemorate the Goldan Jubl· 
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 st May-1960 

City Hall, Johannesbug, May 30 fh 
June ytb, 1960 

Comhlario em Portugal: 

H.MANTERO 
P. da Alegria, 58 - 2.· - A 

LIS BOA 

o nosso Clube acaba de mandar fazer 
urn bela emblema, excelentemente desenha
do e executado. 

Encontra-se it venda na Secretaria, ao 
pre!;o de Esc. 12$50 cada, e de esperar e que 
todos os filatelistas, mas especialmente to
dos as s6cios do nosso Clube, a adquiram e 
usem, para fitcilmente se reconhecerem e 
estreitarem rela!;Oes filatelicas. 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFILPO: 

v EXPO·Slelo FILATt

LlCA PORTUGUESA I 
FABRICAS DE PAPEL, 
CARTAO E SACC>S DE PAPEL 

-em -

Over - Argoncilhe - Sen.do 
O/eiros - Porio 

Manuel Francisco do 
Couto & Filhol 

92 
Tele,ono. PAC;OS DE .""DIO 

234 

Fabrlco de cartolln.s e todos os 
papels frlcclonados em resmas 

o boblnes ----

Fabrico -manual e 
mecanlco d. sacol 

Escrlt6rlo a Sede em 
S. PAlO DE OLEIIOS 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL II 

U m aspecto da exposlfao das medalhas,' As do 
Sr. Prof. Dot/tor Carlos Trinciio 

em principiantes, nao tirava 0 valor didac
tico que possuia. 

Nao poderemos continuar a enumerar 
em detalhe todos os expositores. 

Referimo-nos ainda 300 Dr. Joao Vieira 
Pereira, com Desportos, Medicina, Caminhos 
de Ferro e Europa. Gostamos especialmente 
da «Medicina». Mas parece-nos que lucraria 
em ser montada de novo, e levar algumas 
pequenas legendas elucidativas, qt:e a Re
gulamento das Tematicas permite. 

Nao diremos fazer como Manuel de Je
sus Baltazar, com «Historia de Portugai», 
ou Sergio de Sousa Simoes, com «Pintura, 
Pintores», que por pouco escreviam urn li
vro escassamente ilustrado com selos, mas 
sim dar ao grande publico, nao medico, 
uma especie de roteiro que, no decorrer 
dos quadros, the pel'IIlitisse conhecer onde 
se encontrava, e tambem a razao porque 
aqueles figuroes ali se encontravam, nos 
selos. 

A omissao que fazemos dos restantes ex
positores nao significa menos considera!;ao 
pelo seu trabalho ou pelo valor das suas 
colec!;oes. Testemunha apenas a falta de 
espa!;o com que lutamos. 

Transcrevemos seguidamente a acta do 
respectivo Juri: 

«Aos tres de Dezembro de 1959, na sede 
da Uniao de Grernios de Lojistas de Lisboa, 
reuniram os membros do Juri da II Expo
si!;ao Filatelica na Uniao de Gremios de Lo
jistas de Lisboa, design ada «I Exposi!;ao 
Portuguesa de Filatelia Tematica», que, POl' 
unanimidade, aprovaram atribuir os pre
mios seguintes: 

Medalha de vermeil, com felicitafoes do 
Juri (1.. premio): Gapitao F. Lemos da Sil
veira. 

Medalhas de vermeil: Eng. Ant6nio dos 
Santos Furtado e Anibal da Assun!;ao Ma· 
chado. 

Medalhas de prata: Eng. Emilio Cesar 
Monteiro de Almeida, Eng. Jose de Almeida 
Avila, Dr. Abel Salazar Carreira, Jose Hip6-
lito, Dr. Joao Vieira Pereira, Jorge Bmflio 
de Oliveira Pereira, Ant6nio Ferreira Rodri
gues e Dr. Henrique Pimentel Saraiva. 

Medalhas de bronze: Jose Augusto d'Oli
veira Alvarenga, Jose Joaquim Cabrita, An
tonio de Sousa Coelho, Eng. Paulo Seabra 
Ferreira, Ernesto Patricio Franco, Adelino 
Joaquim Brito Guapo, Felix da Costa Ilha, 
VitoI' Manuel Leite Freire de Liz, Capitao 
Sidonia Bessa Paes, Antonio do Nascimento 
Pinto, Miguel Ramalho Pinto, Miguel Pi
mentel Saraiva, Jose de Matos Serras, Ar
mando Avelas e Silva e Fernando Jose Viei
ra. 

DiplQmas de participafiio: Luis Filipe 
Baeta, Manuel de Jesus Baltazar, Jose da 
Purifica!;ao Morais Calado, Jose de Gois Ro
mao Coutinho, Policarpo Lemos, Sergio Wla
dimiro de Sousa Simoes, Raul Soares e 
Mario Araujo Sousa. 

PTI!mios Dr. Vasconcelos Cc,rvalho, cons
tituidos, cada, pOl' uma carta prefilatelica 
ou com selos classicos, uma carta ou postal 
com carimbo de Censura, 1 sobrescrito de 
1.. dia americano, e 10 folhas de album da 
marca Torres: Aos oito expositores distin
guidos com diplomas de participa!;ao. 

Premios do Clube. Filatelico de Portugal, 

Dutro aspecto desta notdvel expoSlfao: Os pre
mios do Sr. Jose Gonzalez Garcia 
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Um dos belos quadros do Sr. Eng. Antonio 
Furtado 

coleq:ao tematica. Augurnmos-Ihe os maio
res exitos, onde quer que a apresente. 

Born, francamente born, tambem, 0 es
tudo de AnibaJ. de Assunr;ao MaGhado, sobre 
Flora, Filatelia e Terapeu.tica, que mereceu 
o 2.° premio. 

A participar;ao do Dr. Abel Salazar Car
reira reflectia a fase de remanejamento em 
que se encontra. Dentro de poueo tempo, 
entrara com mais brilho nas competir;oes. 
Os Srs . Engenheiros Monteiro de Almeida, 
Almeida Avila e Seabra FeI1reira, com «Cen
tenarios do Selo», "Edificios» e «Exposir;ao 
Universal de Bruxelas», respeetivamente, 
deram-nos boas participar;oes, embora de 
valor muito dissemelhante, de eriterio dis
.cutivel, urna delas, e sem urn estudo, que 
em futuras Exposir;6es neeessitara de estar 
patente. 

Que dizer da participar;ao de outro Enge
nheiro, 0 Sr. Eng. Ant6nio dos Santos Fur
tado? Nada, nao e necessario dizer nada. 

Onde esta 0 Eng. Furtado esta, eoneerteza , 
Lma parte, boa, da melhor coleer;ao mun
dial de postais-maximos. 

Diremos portanto, apenas, que 0 Eng. 
Santos Furtado esteve presente. 

Nisto vai 0 seu melhor elogio. 
Bern gostariamos de dizer tambem, ape

nas, que 0 Capitao Sid6nio Paes estivera 
presente. Mas nao. Desta vez, 0 Sr. Capitao 
Sid6nio Paes deu-nos uma participar;ao que 
nao estava de harmonia nem com 0 seu 
saber, nfllI1 com 0 seu valor. Demais sabe 
o sr. Capitao Sid6nio Paes que urna tema
tica de barcos nao e somente um eonjunto 
de paginas de album com selos de barcos. 
De resto, estava por essa altura patente ao 
pllblieo a «I Exposir;ao Filateliea para Prin
cipiantes», no Clube Filatelico de Portugal, 
na qual figumva uma esplendida tematica 
de bareos, onde uma escassa meia dUzia de 
pequenos deslizes, mais do que desculpaveis 

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho entre os Srs. Tenente
-Coronel Cardoso Salgado e Cap. Lemos da Silveira 

maQCO I L I 

Carimbo comemorativo da 1." Exposir;ao 
Portuguesa de Filatelia Tematica. 

Lisboa - 1 de Dezembro de 1959 - Posto 
de cor reia na Rua Castilho, 14. 

N. R. - Esta exposir;ao esteve integrada 
nas eomemorar;oes do «Dia do Selo». 

Carimbo eomemorativo da 1.' Exposir;ao 
Filatelica de Correio Aereo. 

Lisboa - 12 de Dezembro de 1959. Posto 
de correio na Avenida da Liberdade, 226. 

ANGOLA 

Luanda - 1 a 6 de Dezembro de 1959-
3.' Exposir;ao Filatelica de Ll!anda. 

ESTADO DA INDIA 

eTT 
-GOA-

Goa -1 de Dezembro de 1959 - Carimbo 
de 1.0 dia da serie "Moedas». 

ULTRAMAR PORTUGU:£S 
Carimbos eomemorativos do «Dia do Se-

10», para cada uma das provincias Ultra
marinas . 

CO''''',os · 
~ 

I .. 
• · .. .. 

l1MCIR_ids • 
DI\.I 



e 0 Filotelio 

Em seguimento de urna converl/a havida 
entre 0 nos so Presidente, Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, e 0 Sr. Arnaldo O. 
Neto, da Embaixada dos Estados Unidos da 
America em Lisboa, recebemos do Sr. Fran
cis J . McArdle, distinto Director dos Servi
(,:os de Informa(,:ao da mesma Embaixada, 
urn gentilissimo oficio acompanhado de 850 
sobrescritos de 1.. dia, comemorativos do 
150.· aniversario do grand~ Presidente Lin
coln, para serem distribuidos gratuitamente 
entre os nossos s6cios. 

FOl-aIll ja oferecidos aos corp os directi
vos deste Clube e a outros associados, e os 
exemplares restantes encontram-se na Secre· 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

E M EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E S~PIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEC;A, EM QUALQUER COMER

eIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

'TORRES 

taria, ao dispor dos coleccionadores da es
pecialidade. 

Juntamente, foram-nos enviados mais 100 
exemplares do mesmo sobrescrito comemo
rativo americana de que a mesma Embai-

~.~Z 
~ 

xada, ha meses, nos tinha enviado alguns 
centos de exemplares, conforme destacada 
referenda muito mereddamente feita nas 
paginas desta revista. 

Estes ultimos exemplares foram dist!'.;
buidos gratuitamente, no dia do encerra
ment-o, a todos os visitantes da «I." Exposi· 
~ao Filatelica de Correio Aereo». 

Em nome dos nossos associados, e no 
nosso proprio, aqui expressamos vivissimos 
agradecimento ao Sr. Francis J. McArdle P 

aos e.xcelentes Servic;os de Informac;ao da 
Embaixada dos Estados Unidos da America. 

ESCRITdRIO FILAT~LICO 

Fundado em 1920 

F ~ CASTEL·BRANCO 
& fILHO, L. DA 

Raridades de Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
tematicos. Remessas a escolha e 

p~r mancolista 

Avenida Rocha Paris, 54-1.· 

A;Jartado n.· 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Telefone n.· 22020 

End. Telegrafico: REPERFILA 

9ortugue8a 

de c:!Jf ilatelia CCOemalicaJ) 

Integrada nas comemora(,:oes do "DIA do 
SELO. , inaugurou-se em 1 de Dezembro de 
1959, nos amplos e belissimos saloes da 
Unifio de Grt!mios de Lojistas de Lisboa, a 

Um aspecto da exposir;iio 

«l Exposi(,:ao Portuguesa de FilateLia Tema
tica», organizada pelo Clube FilateLico de 
Portugal. 

Digamos, des de ja, antes de a descrever
mos, que a manter-se 0 ritmo, e 0 alto ni
vel filatelico das participa~oes, as Exposi
c;oes na Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa, que, pel a sua incondidonal col abo
ra~ao, fidalgo acolhimento e largas facilida
des concedidas, se tornou credora do mais 
sincero reconhecimento dos filatelistas,
estas ExposiC;6es, diziamos, depressa se tor
nariio pedra fundamental no xadrez da fila
telia portuguesa. Passamo a ser esperadas 
com 0 mais vivo interesse, quer por parte 
do publico, desejoso de as visitar, quer por 
parte dos filatelistas, que se sentimo hon
rados em nelas participar, sobretudo a me
dida que uma selecc;ao de valores, cada vez 
mais exigente, paSsar a conferir urn grau 
de distinc;ao s6 pelo facto de nelas ser admi
tido. 

A «I Exposic;ao Portuguesa de Filatelia 
Tematica» reuniu urn grupb regularrnente 

Pelo 

Dr. Anf6nlo de Almeida Figueiredo 

homogeneo de 35 expositores. Claro que a 
diferenc;a entre 0 primeiro e 0 Ultimo era 
enorme, enorrnissima. Mas, no conjunto, e 
para a primeira manifestac;ao deste genero, 
temos de reconhecer que a quase totalida
de das participa~oes tinha urn valor real 
bastante aproximado. 

o grande vencedor da Exposic;ao foi 0 

Sr. Capitao F. Lemos da Silveira. Outro me
rito nao tivesse a sua participaC;ao, que te
ria pelo menos 0 de reconciliar com as te
maticas muitos anti-teruaticos. Mas nao. 

o Capitao Lemos da Silveira apresentou
-nos uma vevdadeira colecc;ao tematica, na 
qual nem sabemos bern que mais distin
guir, se 0 valor das pec;as, algum:!s de gran
de raridade, se 0 esplendido, 0 extraordina
riamente born desenvolvimento do tema, se 
a 6ptima apresenta(,:ao. 

Enfim: Deu-nos urna participac;ao com 
cabec;a, meio e pes, completa, clara, de urn 
valor incisivo sob qualquer ponto de vista 
em que se queira encarar, e gue constituiu 
uma insuperavel lic;ao sobre 0 que e uma 

Outro (lspecto desta bela exposir;iio 
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Premios do Clube Filatelico de Portugal, 
constituidos por 10 folhas de albwn e 10 
sobrescritos com carimbos comemorativos, 
cada: A todos os expositores. 

Ao concorrente Ernesto Patricio Franco, 
atribui-se apenas diploma, com felicita!;oes 
do Juri, por a sua participa!;ao niio estar 
prevista no Regulamento. 

A excelente participa!;ao do concorrente 
Antonio Ferreira Rodrigues nao foi admi
tida a competi!;ao, par este nao poder ser 

UI7l aspecto d?L exposi~iio 

considerado principiante, nos teI1Il1OS do art. 
6." do Regulamento. 

A sec!;ao V nao teve qualquer expositor. 
Lisboa, 29-11-1959. 

o JURI, 
tas.) 

Dr. A. l. de Vasconcelos Carvalho 
(as.) 

Dr. Antonio de' Almeida Figueiredo 
(as.) 

Dr. lorge Melo Vieira 

-So. 
: 

::: :;: ~.:; ........ . .. ." ..... ... ... " ... , ... . 
,,~. :':- 1«. ~ .. , -OIl- <#'! • 

;::;: i.:.! --: 

"'. m 
._c-~ 

Dutro aspecto da exposi~iio 

J 

~la~i" ~~ Sanl."s - «CjlUil~g" ~4! S4!l"S ~It 7>"tb4gal 

It: UlttjllHat», 1960. 

Temos presente a 21." edi!;ao - 1960 - do 
catalogo de selos de Portugal e UItramar, 
editado em Lisboa por Ehidio de Santos, 

Edi!;iio, como as anteriores, muito agra 
dave!, com born aspecto grafico, impressiio 
cuidada e boas gravuras, que nao receia 
confronto com muitos e muitos catatogos 
estrangeiros. 

Esperamos que nas futuras edi!;oes os 
pre!;os sejam mais cuidadosamente revis
tos e actualizados, visto que, nao obstante 
as nwnerosas altei'a!;oes este ana verifica
das, ainda estao bern lange de representar 
a rea!idade. 

Por outro lado, para que constitl.:,a como 
sempre urn born guia do coleccionador, ha
vera que come!;ar a referir os erros e va
riedades dos selos modernos, algumas bern 
conhecidas ja, mesmo que, par motivos fa
ceis de caIcular, nao sejam feitas ainda 
quaisquer cota!;oes. Mas, pelo menos, 0 co
leccionador ficaria a saber da existencia ave
riguada de detenninadas variedades, que 
passaria a procurar com mais cuidado. 

Sem falar nas variedades dos selos da 
India, referidas. ja nas paginas deste Bole
tim, ha uma variedade em selos de Portugal 

I 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Es'irangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filateIico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R . MA R I A ANDRADE, 55 

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

Pelo 

Dr. Ant6nlo de Almeicia Figueiredo 

• ... • 
SELOS DE POfnUGAL 
JLHAS I; UL TRAMAR 

" ..... 1.0 
111 50 

- a impressiio descentrada do selo de 1 
escudo do «Dia da Mae» de 1956, tambem 
referenciada e comprovada fotograficamente 
no Boletim do C.F.P., e que nao se ve ci
tada em nenhwn dos catatogos portugueses. 
E ela e, de longe, muito mais importante, 
por exemplo, e abrindo 0 catatogo ao acaso, 
do que as variedades do Ceres 233a verde 
amarelo, e 233b vevde amarelo claro. 

I ~ Segure os seall selos em 

. A~UNDIAL 
Laroo do tblado, 8 • Tel. 30194 

• 
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(ContinllQ!;lio da pagma 30) 
os rapazes e raparigas basbante interessa
do com os selos e outros motivos expostos, 
impressao que se confirmou com nova visi
ta, mais tarde, de alguns deles, acompanha
dos de pessoas de familia. 

Correspondendo ao interesse manifesta
do, e para que os ja coleccionadores, e os 
que 0 hao-de ser, mais se entusiasmem, os 
organizadores ofereceram, a tados os pro
fessores e alunos do 4.° e 5.° anos, sobres
critos comemorativos com 0 carimbo espe
cial dos C.T.T. 

A exposi~ao em si era naturalmente mo
desta, devido ao pouco tempo em que teve 
de ser organizada, e a limita~ao do meio. 

No entanto, como demonstra~ao filate
lica, mostrou 0 seu valor, e as possibilida
des quase certas de, no pr6ximo ano, se 
organizar uma Exposi~ao em toda a acep
~ao do termo, incluindo a atribui~ao de pre
mios as participa~5es mais destacadas. 

o certame deste ano teve a valoriza-Io 0 

importante contributo dos C.T.T. locais, que 
enquadraram a participa~ao dos filatelistas 
individuais com algumas dezenas de folhas, 
quase todas relativas 'a selos estrangeiros, 
de variados paises e diferentes motivos, nu
rna demonstra~ao do que podera ser uma 
participa~ao mais efectiva deste departa
mento do Estado, na pr6xima Exposi~ao, 
pois tern gran des possibilidades para 0 efei
to, devido ao intercambio que estabelece 
com os organismos congeneres de todo 0 
mundo. 

Os expositores individuais foram os se
guintes, por ordem alfabetica, 

Angelo Carlos Alberto de Laet Mendes, 
com selos de Portugal e Ultramar, destacan
do-se a serie completa comemorativa da Ex
posi~ao de Bruxelas. 

Fernando Ferreira de Castro, com diver
sos sobrescritos «1." dia», sobressaindo al
guns de S. Tome. 

Giordani Ventura, que apresentou uma 
duzia de folhas, algumas com desenhos a 
pen a alusivos as varias series exibidas. Este 
expositor tambem apresentou cartas de 
1854, 1856 e 1860, com os respectivos selos e 
carimbos da epoca. 

Henrique Corte-Real, que exibiu uma se
rle de folhas com selos novos de Portugal, 
Ultmmar e Estrangeiro, destacando-se os 
das Borboletas de Mo~ambique, Flores de 
Timor, Desportos de S. Marino e a serie 
alusiva as obras de Julio Verne, emitida em 
M6naco. 

Jolio Paulo Rego Teixeira, que expos a se
rie completa dos sobrescritos comemorati-

vos editados pelo Clube Filatelico de Por
tugal. 

Joaquim Celio Bizarro de Almeida, com 
uma interessante participa~ao de sobrescri
tos diversos, nacionais e estrangeiros, com 
destaque para os de S. Tome e Principe, em 
especial os relativos aos 1."s VODS postais S. 
Tome-Principe, Principe-So Tome e S. Tome
-Fernando P6, alguns blocos do Ultramar, a 
colec~ao de Flores de Macau na sugestiva 
moldura editada pelos C.T.T. daquela Pro
vincia, e, em separado, urna sec~ao desti
nada apenas a selos de S. Tome e Principe, 
na qual figuravam os dois erros da serie 
Frutos: a virgula no' primeiro zero do selo 
da taxa de 2$00, e 0 pequeno rectangulo no 
bordo da folha da «manga», no selo tie 
10$00. 

Por ultimo, Manuel de Jesus Vieira da 
Silva apresentou urna valiosa selec~ao de 
selos novos do UItromar, em sugestivas se
ries completas, como ados Peixes de Mo
~ambique, Aves de Angola: Insectos da Gui
ne, Flores de Macau e Timor, e Mapas e 
Brazoes do Estado da India. 

Foi, sem duvida, uma excelente tentativa 
para elevar a fiIatelia local a urn nivel com
pativel com a evolu~ao deste interessante 
e util passatempo, servindo ao mesmo tem
po de prepara~ao e incentivo para maio res 
comemora~5es no pr6ximo ano. 

Oxala nessa ocasiao se confirmem os 
bons auspicios agora verificados, e que as 
entidades oficiais competentes dispensem, 
mais uma vez, 0 seu valioso e simpatico 
acolhimento a semelhantes iniciativas, como 
em tao boa hora 0 fizeram este ano. 

No dia I, das 8 as 11 horas da manha, 
foi aposto, nas correspondencias apresen
tadas ao balcao dos C.T.T. de S. Tome, 0 
carimbo comemorativo do "Dia do Selo», 
tendo-se registado grande movimento. A 
Comissao organizadora da exposi~ao fiIate
lica editou urn sobrescrito especial, que te
ve larga venda. 

Em S. Tome, houve mais duas edi~oes de 
sobrescnitos, uma do Sr. Joaquim Celio Bi
zarro de Almeida, e outra do Sr. Jose da 
Purifica~ao Baptista Bispo, que 0 of ere cera 
a qcem 0 desejar. 

VIANA DO CASTEllO 
F. Castel-Branco & Filho, Ld.a , delegados 

da Federa~ao, tam bern colaboraram no «Dia 
do Selo», distribuindo, atraves do Clube Fi
latelieo de Portugal, dezenas de sobrescri
tos com selos, para propaganda da filateIia 
entre a juventude. 
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to e Vi tor Manuel Marques Luis Viana, em
bora na infancia da fiIateIia, devem ter 
recolhido ensinamentos, resultantes do pri
meiro embate com 0 publico, que Ihes ser
viraG em novas competi~5es. 

No c.ampo das Tematicas, Rolando Alva
ro Mendon~ tinha uma boa col~ao de 
selos desportivos que, depois de esquema
tizada e disposta nos moldes do Regula
mento da F.I.P., fara, em qualquer exposi
~ao, urn brilharete; D. Maria da Concei~ao 
Hernandez estudou 0 tema dos barcos, de
senvolveu-o como era mister, e, se tern le
vado a sua colec~ao a uI Exposi~ao de Fila
telia Tematica», e Dr.avasse batalha com as 
outras esquadr.as que por la vi, par mim, 
garanto que ganhariaa batalha a primeira 
bOl'dada das pe~as de bombordo ou de esti
bordo; e Miguel Pimentel Saraiva apresen
tou me,ito bern, e plena de interesse, a sua 
Tematica de Edificios dos Cor.reios, trans
portes de correio atraves dos tempos e sua 
distribui~ao, faltando-Ihe - 0 que aeonselbo 
- wna mem6ria descritiva do que expos, 
pois 0 art. 8.° do Regulamento nao s6 Iho 
facilita mas, segundo penso, imp5e. 

Trota-se de urn «dever sen. que me pa
rece, salvo melhor opiniao, de caracter «im
perativo». 

Todos os expositores tematicos tern jus 
a ser medalhados, com a excep~ao de Luis 
Filipe Pires Baeta, que noutra ocasiao, e en
tre valores menores, a apanhara, e foi con
templado com urn premio do Clube FiIa
teIico de Portugal. Fernando Jose de Al
meida, ruem do mais, apresentou urn for
mosissimo e largo conjunto de sobrescritos 
franceses - comemorativos e de 1.° dia -
grangeadores de medalha e enc6mios do 
Juri. 

o conjunto de pre-filatelicos apresentado 
por Ernesto Patricio Franco nao e mati, 
mas, como 0 Regulamento da Exposi~ao 0 

nao comportava, houve que, com os curnpri
mentos do Juri, deixa-Io a margem da com
peti~ao. 

Joao Domingos Carpenter Robertson e 
Jose Eduardo Pereira Rodrigues tiveram, 
alem do mais, 0 merito de apresentar os 
sobrescritos do Clube Filatelico de Portu
gal, 0 que muito os eleva e dignifica. 

Antonio Ferreira Rodrigues, com uma 
formidavel U.P.U., expos a margem da com
peti~ao, porque, para novato ja era creSCI
do, pois tinha os loiros ua «I Exposi~ao 

da Uniao de Gremios de Lojistas de Lisboa». 
Todos estao de parabens, ja que todos 

cumpriram pam alem do que se espemva, 
e por isso direi, eomo Cesar ao atravessar 
o Rubicao: «alHa jacta est ... ". 

Publicamos seguidamente, na integra, a 
acta do Juri desta exposi~ao: 

I EXPOSIg.A.O FILATELICA 
DE PRItNCIPIANTES 

ACTA DO JURI 

Aos 29 de Novembro de 1959, reuniram, 
na sede do Clube Filatelico de Portugal, os 
directores que constituem 0 Juri da I Expo
si~ao FiIateIica de Principiantes, 0 qual, por 
unanim.idade, resolveu : 

a) FeIicitar todos os concorrentes, alguns 
deles de notavel categoria, e quase todos 
revelando nitidos conhecimentos na apre
senta~o das suas colec~5es; 

b) Atribuir premios pela ordem seguinte: 

SECt;AO I 
Medalha de prata, com ' feliciba~5es do 

Juri (1.0 premio): Dr. Montenegro Carneiro. 
Diplomas: Eduardo Luis Ruivo Serpa e 

Vitor Manuel Marques Luis Viana. 

SECt;AO II 
Medalha de prata: Carlos Mendes Seixas. 
Medalhas de bronze: Fernando Jose Viei

ra e D. Maria Paula de Vasconcelos Vieira. 
Diplomus: Eng. Arribal Joao Pinto de AI

.meida Marques, Eng. Jose de Almeida Avila 
e Jose Manuel de Almeida Pinto. 

SECt;AO III 
Medalhas de bronze: Rolando Alvaro de 

Mendon~a, D. Maria da Concei~ao Hernan
dez e Miguel Pimentel Saraiva. 

Diploma: Luis Filipe Pires Baeta. 

SECt;AO IV 
Medalha de bronze, com felicita¢es do 

Juri: Fennando Jose de Almeida. 
Diplomas: Jose Eduardo Pereira Rodri

gues e Joao Domingos Cal1Penter Robertson. 
Foram tambem atribuidos: Premios do 

Clube Filatelico de Portugal, constituidos 
por lotes de selos com valor superior a 5.000 
Frs., cada: Eduardo Luis Ruivo Serpa e 
Luis Filipe Pires Baeta, por serem dos mais 
principiantes. 



Pediram-me para fazer a resenha desta 
Exposi<;ao que, por ter side urn exito, e 
t:ltrapassado todas as previsoes, tern sido, 
tambem, 0 falat6rio dos meios filatelicos da 
capital. Creio, assim, que esta Exposi<;ao 
marcani uma nova etape na directriz das 
preocupa<;oes e iniciativas do Clube, e que 
a direc<;ao, sempre desejosa de prestighi-Io, 
de proporcionar aos s6cios 0 maior numero 
possivel de vantagens e regalias, e de, mui
tas vezes, com prejuizo econ6mico e esfor<;o 
fisico, elevar, 0 nivel da filatelia portuguesa. 
nao regateani esfor<;os neste sentido. 

Foi, podemos dize-Io, com tenacidade, 
boas vontades e muita despesa, que conse
guiu erguer-se esta «I Exposi<;ao Filatelica 
de Principiantes". 0 exito, porem, foi tao 
estrondoso que todos, incluindo mesmo os 
comerciantes que, regra geral, nos nao com
preendem, nem ajudam, 0 sentiram, e dai 
um maior animo pa:ra cometimentos con
generes, e ser-se cada vez mais esfor<;ados . 

Oxala todos compreendam 0 que 0 Clube 
faz em prol da filatelia, e prestem, cada urn 
pela forma que melhor possa, a ajuda e 
colabora<;ao a que nao devem esquivar-se, 
pois, cedo ou tarde, verao multiplicada em 
benesses a quota parte do esfor<;o dispen
dido. 

Apenas um apontamento, na certeza de 
que meia palavra basta para quem tenha 
vontade de percebe-Ia: 18 expositores; urn 
catruogo gratis, sem qualquer anlincio! ... ; 
montagem de mais de meio cento de qua
dros de que s6 existiam, por oferta do Sr. 
Engenheiro Ant6nio Furtado, as molduras; 
15 ldias de luz; empregados para montagem 
das participa<;oes; expediente vario; entrada 
gratuita; e, alem do muito mais, uma du
zia de medalhas de prata e cobre. 

P.retende-se fazer mais, mesmo bastante 
mais, mas born sera que, quer os s6cios, 
quer os expositores, quer os comerciantes, 
deem 0 seu auxilio econ6mico e outro, nao 
menos valioso: a sua colabora<;ao. 

Passemos, que ja e tempo, a analise das 
participa<;Oes apresentadas. 

No tocante a Portugal e Ultramar, se 
houvesse urn premio de honra - que quase 
po de dizer-se que houve, pela atribui<;ao do 

Pelo 

Dr. Jorge de Melo Vieira 

1." premio, medalha de prata, ele seria para 
o Sr. Dr. Montenegro Carneiro. 

Este expositor, alem da simpatia e boa 
vontade que demonstrou, ajudando a mon
tar os quadros, apresentou uma selec<;ao 
de selos da Companhia do Nyassa, selec<;ao 
bastante boa, onde avultam quadras, blo
cos de seis e oito selos, e mesmo certa es
pecializa<;ao numa serie com 0 centro in
vertido, alguns blocos, quadras e provas. 
Como se deixa ver, e urn principiante que, 
no Nyassa, eshi a par, se nao alem, de mui
tos avan<;ados. 

Eduardo Luis Ruivo SeI'pa, com selos de 
Mo<;ambique, e Vitor Manuel Marques Luis 
Viana, com Portugal, sao, na verdade, dois 
principiantes, mas a quem nao faltou 0 

animo para debutarem, animo que devem 
manter, pois sao esperan~osos, tendo 0 pri
meiro urn premio oferecido pelo Clube Fila
telico de Portugal. 

Dos selos estrangeiros, apareceram boas 
participa<;oes, pelo que houve que atribuir 
varias medalhas . 

Carlos Mendes de Seixas deu-nos a idei<l 
de ter passado pelo Liechtenstein e com
prado, a eito, tudo quanto os correios emi
tiram, vis to que nada faltava. Foi, como era 
natural, distinguido com medalha de prata. 

Fernando Jose Vieira creditou-se entre 
os avan<;ados, com uma esplendida partici
pa<;ao da Alemanha - pant la da Cortina de 
Ferro - e, ainda, Baden, Reno-.Palatino e 
Wurtemberg. 

Maria Paula de V'asconcelos Vieira apre
sentou uma selec<;ao de selos do Reinado de 
Isabel II, onde sobressaiam as series uas 
for<;as na Coreia, Nova Guine e Nauru, -
Ghana - e Col6nias Inglesas - principal
mente Nova Zelandia e Nova Gales do Sui, 
com uma meia dlizia de ciassicos. 

As participa<;oes do Eng. Jose de Almeida 
d'Avila-,Republicas do Togo, Malgache, 
Guine e Arabes Unidas-, e Eng. Anibal Joao 
Pinto de Almeida Marques-Laos e Arabes 
Unidas - dao-.nos urn apontamento do valor 
dos dois expositores, com quem, no futuro, 
ha que contar. Jose Manuel de Almeida Pin-
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VILA REAL DE SANTO 
ANT6NIO 

o Sr. Emilio Diogo Costa, como deleg<,· 
do em Vial Real de Santo Ant6nio, procurou 
os coleccionadores locais, e fez bastantc, 
dentro das suas possibilidades. Em varios 

Algumas das folhas exposla:j 

estabelecimentos desta vila, estiveram ex· 
post as folhas das colec<;oes dos Srs. dr. 

Reinaldo Raul Prazeres, Capitao Inaci'J 
Monteiro Pacheco, Ant6nio Pedro da Luz, 
Jose Manuel Pereira, Joaquim Soares, Joao 
de Almeida Cavaco, Pedro Parreira, Jose Ra
mos Viegas, Ant6nio do Patrocinio Madeira, 
Jose Martinho Afonso e Jaime M. Ca:;tanhei
ra de Oliveira. 

Lamentada foi a ausencia do Sr. JUlIO 
Mendes, que a morte levou, e que foi 0 ini
tiatdor destas comemora<;oes em Vila Real 
de Santo Ant6nio. 

VISEU 

Nesta cidade, houve uma dupla comemo
ra<;ao filatelica: 0 1.' Aniversario do Clube 
Filatelico e Numismatico de Viseu, e 0 V 
«Dia do Selo». 0 Clube editou uma vinheta 
referente a estes dois acontecimentos. 

Ao almo<;o de confraterniza<;ao, levado a 
efeito pela Direc<;ao do Clube, presidiu 0 

Sr. Coronel Helio Lobao Ferreira. Aos brin
des, usaram da palavra os Srs. Afonso de 
Magalhaes, em nome da Direc<;ao, estimu
lando os cons6cios a servirem-se do Clube, 
e saudando a Imprensa; e Dr. A. Santos Pe
reira, representante da Imprensa local, que 
acentuou 0 brilho e a inteligente actividade 
dos filatelistas, agradecendo as homenagens 
prestadas. Finalmente, falaram os Srs. Gil
berto de Carvalho e Jaime de Oliveira, so-. 
bre algumas curiosidades filatelicas. 

Automatica Electrica Portuguesa 
S. A. R. L. 

Fabricantes de material telef6nico 
e de 

SEDE 
Av. SId6nlo Pals - 18 _1.0 

Tel. 57146 

Sina Iizacoo 

FAIRleA 
Avenlda Infante Santo-C. Rulvo 

Tel. 389019 

AUTOMATICA ELECTRICA PORTUGUESA 
s. A. R. L. 

LISBOA 

Issotlada DO firupo de fompanblas I. T. f. 
INGLATERRA 



ANONCIOS 

SELDS 
Pllgu bern. 1-'ol'tugal I Vendo antlgos e mo-
e Ultrsmar. ColeccOes, demos. Bons deacon-
pac(\tes, stocks e ao tOB. Lista preco 9 
quUo. GRATIS ' 

Ferreira da SUva - Pra!ta do MunicIpiO, 
32-5." (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar
dez. Goa. India portuguesa. 86clo AP8, 
CFP, CIF, NP8. Fornece selos portugue
sea, especiaJmentil In~a; EnlVelopea dil 
I ." Dla; M!x1mos e Intelros. Pre!t!rlo a 
pedJdo. • 

Vendo selos de Portugal e UItramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrangel
ros a $03 cada franco. :ro~ Pinto Duarte 
- Rua de MO!tamblque, 56-3."-Esq.-Lts
boa - Telefone 842083. 

GrRnde!'! e pequenas quantldades de 
selos de Portugal ou UItramar Portu
Jru~s . troco POI' selos para a sua colee
<;!io, mediante mancollsta. 

SANCHO OSORIO 
Rue_ de Medelene, 80-3." - L1SBOA 

Send, registered mail, 10 or 20 
unadressed first day covers, all dif
ferent or 3 of each, any Country. 
Receive same Brazil. I buy and ex
change FDC. Oswaldo Campana, 
Box 12833-VM, Sao Paulo, Brazil. 

COLECCIONADORES TEMATICOS 
Call1inhos de Ferro 
Socio n ." 2486. 
Centencirio do Selo Postal 
Socios n." 1942; 3395. 
Desportos 
Socios n." 3395; 3535. 
Dia do Selo 
SOcio n." 1942. 
Fauna 
Sodos n.· 3395; 2902 dol 3; 3535. 
HistOria 
Socio n." 3535. 
Mapas 
S60ios n ." 2902 dol 3; 3213. 
Religiosos 
S6cio n." 3395. 
Sputniks 
Socio n." 3253. 

ECONOMICOS 
Selos comemoratlvos de Portugal e 

UItr8lIlall', aos centos, pago 'bons prec;os, 
ou traco POI' selos Portugueses ou estran
gelros para a sua colec!tao. A. SIMOES 
- Po Renova!tRo, 9-2.·-Dt.· - Almada. 

Walter Bercht - Caixa Postal 72 - Porto 
Alegre - Rio Grande do SuI - Brasil. De
sejo receber selos usados de todo 0 mundo, 
comemorativos. Alem disso, tematicos de 
animais, flores e crianca,s, novos. Dou Bra
sil, Argentina, revistas, moedas ou selos em 
geral. Corr. port., ing!., esp., alemao. 

ISRAEL. vende-se mna coleq;ao quase 
completa. Selos usados e novos, estes com 
e sem banda. Faltam 17 valores. Dao-se l"S· 

c1arecimentos e aceitam-se ofertas. EDUAR
DO DOUTEL DE ANDRADE - Mirandela. 

Troco selos da Pol6nia, comemorativos, 
novidades, temolticos, em especial desporti
vos, fauna e flora, e aviao, por selos de Por
tugal e provfncias ultramarinas portuguesas. 
Ofere!;o todos os pafses novos e usados, 
emissoes recentes e antigas. Maximos, e So
brescritos de 1.0 dia. Tambem troco base 
Yvert, Michel e Scott. Correspondencia em 
ingles, alemao, frances e latino. Garant6 
pronta resposta. Por favor, franquear 0 so
brescrito com muitos selos comemorativos 
diferentes, e enviar por via aerea, Dr. M. A . . 
Lipinski. Jelenia Gora - Skr. 14 - Kowary 
- Pol6nia - Socio CFP n.· 2843. 

Interessado em ·troca de selos novos e 
usados, sobre Desportos e Fauna de Hun
gria, It:iJia e S. Marino. Correspondencia em 
Frances, Ingles e Portugues - Antonio Ser
ras de Oliveira --;- Rt:a do Prior Coutinho, 
254.· - Lisboa 2. 

VENDEM-SE 
Series Novas 

Vasco da Gama, Inhamb. 24 val.. .. ... 55$00 
Viagem Presid., S. Tome 3. ,. ...... 65$00 
Camilo, A!;ores 20 "...... 40$00 
Gago Coutinho, Portug. 16 ,. .. .... 12$00 

Selos usados 
taxas isoladas D. Henrique, St." Ant6nio 1895 
Portugal c/ 60% desc. 
I." voo Principe-So Tome 50$00 

Compram"se 
em quantidade, blocos Brotero, Esc. Naval, 
Exp. Filat., selos usados D. Dinis, Caravel a 
ate 11 taxa de 5$00, Lusiadas, Ceres, come
morativos, etc. Katz, R. Emenda, 58-2."
Telef. 24965. 

As medalhas da «Interposta» 

Por sugestiio do nosso Clube, em oticio 
de ha meses para 0 respectivo Embaixador, 
efectuou-se na Embaixada da Alemanha a 
entrega, aos filatelistas portugueses, das 
medalhas POI' eles ganhas na Exposic;ao Fi
latelica Internacional de Hamburgo, Inter
posta-1959. 

Recebidos na Embaixada pelo respectivo 
e distinto Adido Cultural, Sr. Prof. Ivo 
Dane, foram por este saudados muito efusi
vamente, nurn breve discurso em que aquele 
diplomata salientou os Ja!;os da amizade 
luso-alema. 

Foi servida uma ta!;a de champanhe, em 
seguida ao que 0 Sr. Prof. Ivo Dane fez 

U Sr. Prof. Ivo Dane, Adido Cultural, 
proferindo 0 seu discurso. 

emtrega das referidas medalhas aos Srs . 
Coronel Vitorino Godinho, Prof. Do~tor 
Carlos Trincao, Eduardo Cohen, Antonio 
Joaquim Correa Junior, Jose Gonzalez Gar
cia, brigadeiro Cunha Lamas, Jose Hip6lito, 
Dr. Cecilio Fernandez Fernandes, Arnaldo 
Ferreira Gon!;alves, Dr. A. J. de Vasconce
los Carvalho, capitao Sid6nio Paes, Dr. Mar
!;al Correia Nunes, Dr. A. H. Oliveira Mar
ques, Clube Filatelico de Portugal e Hen

rique Mantero. 

Em nome dos filatelistas p resentes, 0 Sr. 

brigadeiro Cunha Lamas proferiu algumas 

palavras de agradecimento. 

o Sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 
recebendo a sua medalha 
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Muitos meses depois, alguem passou pelo 
nosso escrit6rio de Advogado, e entregou hi 
uma caixa COIIIl dez ou doze gran des e bells
simas borbole1Jas, deixando dito que 0 seu 
remetente nos iria escrever. 

GUaI'damos a caixa com as borboletas. 
Passaram meses. A carta nunca chegou. Pas
saram ja mUtitos aIlOS. E as borboletas con
anuam na caixa, sofrendo os trambolh6es 
dhirios da mulher da limpeza, e de vez em 
quando ambicionadas pelos nossos filhos, 
para ·as suas colec~6es . Destino que efecti
vamente lhes daremos, se deste pequeno eco 
nao resultar a descoberta do enigma das 
bOI'bole1Jas que nos mandaram, para uns 
selos que ainda nao foram emitidos .. . 

Titulo semi romanesco, semi policial, que 
aqui muito sinceramente recomendamos ao 
distinto escritor e nosso querido Amigo 
Americo Faria .. . 

OS SElJOS E A ALF A.NDEGA ... 

Noticiaram os jornais que os produtores 
de gado premiados em Madrid foram, no 
regresso, recebidos pelo Senhor Sub-Secre. 
tdrio de Estado da Agricultura. 

Nao noticiaram os jarnais, mas noticia
mos nos, que as participat;oes portuguesas 
d Exposit;ao da Sicilia, onde ganharam as 
mais altas recompensas, ticaram, no regres
so, . retidas na Alfiint;1ega portuguesa. 

Na sua simplicidade, as notleias dispen
sariam, talvez, 0 comentdrio que lhes tare
mos. 

Nao esperdvamos, claro esta, que 0 Go
verno aguardasse a chegada dos participan
tes, para lhes entiar, d pressa, 0 hdbito de 
Cristo. Nao esperdvamos. 

Nao esperdvamos; tambem, que a multi
dao fosse sacd-Ios em ombros, e os pas
seasse em concorrido cortejo pela cidade, 

como se tem feito a outras representat;oes 
nacionais que noutros campos e sectores 
tem elevado, bem alto, no estrangeiro, 0 

nome de Portugal. Nao esperdvamos. 
Tambem nao esperdvamos que 0 S.N.I. 

lhes enviasse £1m simples postal (sessenta 
centavos de despesa, cinquenta para 0 selo 
e dez para 0 impresso) em que lhes dissesse 
mais ou menos isto: 0 S.N-J. tomou conhe
cimento do exito da participat;ao portugue
sa na Exposit;ao da Sicilia. Congratulamo
-nos com 0 facto, pelo que representa de 
prestigio para Portugal, e felicitamos V . pela 
honrosa c1assificat;ao obtida. Nem ista es· 
perdvamos. 

Mas que as participat;oes filatelicas te
nham ficada retidas na Alflindega, qualquer 
que seja 0 pretexta invocado, isto era, since
ramente, a ultima coisa que poderiamos 
esperar. 

Enfim, colegas filatelistas. Rasguemos es
ses bocadinhos de papel multicolorido, e 
despejemo-Ios no cauote do luo. 

E vamos todos dedicar-nos d criat;aO de 
bodes, carneiros e burros, estes sobretudo, 
que tern larga saida, por exemplo, para la
zer [ambo de vaca e bifes de vitela ... 

A. F. 

L USO- VINI COLA, LDA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COIIU:RCIO INTERNO E EXTERNO 

S t DE: RUI da MIDUIID~D 18· 10 LI 58 0 I 
I R M I I E I: CARREGADO - Bllrro Bm 

( fone LISBOA 8812111 
Tele < • CARREGADO 77 

l gramaa LUSOV 

" ESPANHA 

1.° CONQRESSO INTERNACION4L DE FILATELI4 

Barcelona. de 26 de Mar(:o Q 5 de Abril de 1960. 

Coml .. 6rio para Portugal: 

HENRIQUE MANTERO 
PRACA DA ALlIlGRIA, 68·2.··A 

LIS80A 
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Compro selos usados aos quilos e aos 
centos, pagando os melhores pre~os. For
ne~o material filatelico nas melhores con
di~6es. Traco selos estrangeiros usados por 
Portugal e Ultramar. - Apartado 1203-
Telef. 59046 - Lisboa 1. 

Contre 300/500 timbres, Portugal, Outre
mer et autres pays, je donne meme nombre 
Belgique, Congo et Scondinaire - DELNEU
VILLE, 62, Rue Cesar Franck - Liege -
Belgique. 

Exchange wanted with Portugal and 
Overseas t:·nused cpl set. I give in exchange 
same value from Hungary. Adresse: 

ANDRe KOZMA 
Dudapest XIV. - Bauld Donath - ucca 24 

HUNGARY 

The IndonesIan Philatelic Exchange 
Smite 

(I. P. E. S.) 

TEROMOLPOS 922/DAK. - DJA
KARTA·KOTA 

INDONE.SIA 

Serving all philatelists throug
hout the world with information 
and philatelic items concerning In
donesia. Offer exchange to all who 
are interested. Apply to us for fur
ther particulars. 

UDiio Pormguesa 
de Fnatelia Crista 

«5. GABRIEL» 

Sede: Rua das Pedras Negras, n." 1 
LISBOA-2 

Quota anual : Esc. 50$00 
Boletim peri6dico, gratis. 

FOR WORLD-WIDE CONTACTS I 
AN IDEAL OPPORTUNITY TO 

JOIN 

«PHILATELIST 
INTERNATIONAL» 

The Exchange Club of India, with 
members allover the world, every 
alternate month - Your name and 
address published . with philatelic 
interest and other details avery al
ternate issue. 
YARLY SUBSCRIPTION Rs. 51-; 

Sh. 7 6 (Sterling) OR $1.00 (U.S.A.) 
Write to-day for free particulars and 
specimen copy of the journal to 

D. K. LASKARJ. 
Pervin Mansion, Plot 69, Sian (West) 

Bombay-22, India. 

COMPRO 
PORTUGAL e Ultramar Portu· 
gu~s: Series novas, usadas, selos 
ernassados e quilos, 56 de boa 

m1stura, pago multo bern. 

ALFREDO SCHICK 

Apartado 842 
LISBOA·2 Telef. 58312 

flf'II 

rosviECAS 
IfOtlzflf'IIbrO,45- 3' 
LIS BOA 



LISTA DE SOCIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlnA OfL ~B[r - MI&LlfDfRLlHf - Mf.BfR~ mTE - mn DES ME.BRES 

Altera,oes - Reingressos - HOYOS 
, . 

50CIOS 

Portugal 
4-CASA A. MOLDER-Rua 1." de De

zembro, 101-3." - Lisboa - COl1u!roio 
de Selos, Qtladros e Moedas. 

94 - Dr. Walter E. Alexander Katz - Rua 
da Emenda, 58-2.0 - Telefone 24965-
Lisboa - Po, Fr, In , AI , T. C. V. 

162 - Ernesto A. Ennes - Avenida Antonio 
Serpa, 9-1.°_Dt.u 

- Lisboa - Po, Fr, Es, 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 90. 94. seulement 
ser sa demande, so a seu pedido. 

392 - Jose de Sousa Gomes - Avenida Bar
bosa du Bocage, 9O-6.0-Esq.-Lisboa 1. 

911- Fernando Jose Vieira - Praceta 4 -
Lote n.O 66-1.°-Dt. (Bairro do Janeiro) 
- Amadora - (M) Po, Fr, In, Es, T. 
N. U. 60. 65. 10. 17. 20. 24. 26. 31. Aus
tria. 90. 97. 

1163-A. Raposo - Apartado, 1203 - Lisboa 1 
- Telefone 59046 - Revende material 
filatelico. 

1676--Joao Antonio Caldeira Martins-Bair
ro Dr. Oliveira Salazar - Praceta He
rois da India, ric - Portalegre - (P) 
Po, Fr, It, Es, In, T . N. U. 60. 1. 2. 
90. 93. 

1748-Joao de Jesus Santos - Rua da Pal
ma, 282 - Lisboa - Po, Fr, In, T. C. 
V. N. U. 60. 3. 

2396--Carlos Henrique Jourdan da Cruz Fi
dalgo - Rua Mateus Vicente de Olivei
ra, IS-r/c-Dt. - Queluz - (P) Po, Fr, 
In, Es, T. C. V. N. U. Temas: -flo
res, animais, desportos, religiao e so
brescritos de 1.0 dia . 90. 94. 

2640-Joao Carlos Ferraz Duarte - Avenida 
Gago Coutinho, 113-r/c-Dt. - Amado
ra - (P) Po, In , T . C. U. 60. 1. 3. 
90. 93. 

2948-Americo Renato Pereira Cardoso .:... 
R. Afonso Lopes Vieira, 8-2.0-Dt. - Lis-

boa - (P) Po, Fr, T. U. 60. 1. 2. 19. 
21. 90. 93. 

3178-Virgilio Lopes Vaz - Rua 5 de Outu
bro, 52 - Castelo Branco - (M) Po, 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

335S-Alberto Lino da Camara Soares-Ave
nidados Combatentes da Grande 
Guerra, 82-1.°-Esq. - Amadora - (M) 
Po, Fr, In, T . C. V. N. U. 60. 1. 2. S. 
12. 15. 30. 90. 

338S-D. Veva Adao e Silva-Avenida do 
Aeroporto, Lote 64 - Lisboa - T. 60. 

3382-Jaimeda Silva Paiva - Rua Antonio 
Sardinha, Lote B - 2-Esq. (Bairro do 
Janeiro), Amadora - (P) T . C. N. U. 
60. 1. 2. 10. 21. 90. 94. 

3440-Germano Antonio de Mello Leal e Vil
la Nunes Ribeiro - Rua B. Lote 4' r/c
-Dt. - Rio de Mouro - Linha de Sin
tra - (M) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
1. 2. 90. 

352S-Jose Agusto ' dos Santos Alves - Rua 
Nun'Alvares - Cas a Rainha Santa , ric 
Esq . - Guarda - (P) Po, In, Fr, T. r: . 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 93. 94. 

3530-Dr. Jorge Domingues - Rua da Pal
ma, 183-5.° - Lisboa. 

3542-Jose Manuel Vieira Barbas - Largo 
das Freiras, 10 - Guarda - (P) Po, 
Es, Fr, T. N. U. 60. 3. 94. 

3543-Jose Eugenio de Resende Tropa-Rua 
D. Francisco Manuel de Melo, 13-2.°
Lisboa - (P) Po, Es, T. C. N. U. 60. 
1. 90. 92. 

35SO-Joao Manuel da Luz Capela Bolina
Rua Aguiar, 217-1.°-Esq. - Barreiro -
(B) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. Temn
tica Desportiva, F. D. C. 1. 2. 5. R_ A. 
U. 90. 94. Torrens. 

3551-Francisco Martins Duarte - Largo do 
Carmo, 9-3.0 - Lisboa. 

3553-Francisco Celorico de Azevedo e Cas
tro - Rua da Fe, 3 - Caldas da Rai-

QUATRO SENHORAS QUE SAO 
QUATRO GRANDES S6CIAS 

Hd um ano, durante 0 banquete do «Dia 
do Selo», a Senhora de Eduardo Cohen ins
creveu-se socia do «Clube. Filatelico de Por
tugal», com a elevada cota mensal de cem 
escudos. 

No grande banquete do ultimo «DiG. c/o 
Selo», a que notUro Lugar se altlde, as Se
nllOras de Jose Gonzalez Garcia, de Dr. Ce
cilio Fernandes e de Dr. A. J. de Vasconce
los Can'alho, seguiram 0 , exemplo daquela 
Senhora de Eduardo Cohen, e igualmente se 
inscreveram como socias do nosso Clube, 
com iguais cotas mensais de cem escudos. 

Quatro Senhoras que gozam de grande 
simpatia e merecida considera9iio por parte 
de todos os filatelistas portugueses, beijam
-lites as miios, respeitosa e agradecidamente, 
os dirigentes do «Clube Filatelico de Portu
gal». 

SELOS PORTUGUESES PARA 
A PRINCESA BENEDITA DA 

DINAMARCA 

Informado do interesse da Princes a Be
nedita da Dinamarca, filha mais nova do 
Rei, pelas colecc;oes de selos, 0 Embaixador 
de Portugal em Copenhaga, Dr. Antonio de 
Seves, pediu ao Correio-Mor e ao Agente 
GeraI do Ultramar colecc;5es de selos portu
gueses da Merropole e das Provincias Ultra
marinas. 0 Correio-Mor mandou fazer um 
album ricamente enca:dernado, para os se
los do Continente, e 0 Agente GeraI do Ul
tramar ofereceu as coleq;oes do Ultramar, 
em sobrescritos respeitantes a cada Provin
cia Ultramarina. 

Para manifestar 0 seu aprec;o e agrade
cimento, 0 Rei da Dinamarca recebeu 0 Em
baixador de Portugal em audiencia especial, 
no Palacio de Amalienborg. 

FILATELISTAS DE AVEIRO E 
DAS CALDAtS DA RAINHA 

Os filatelistas de Aveiro, designadamente 
os nossos queridos Amigos eng. Pawo Sea
bra Ferreira, Morais Calado e Carlos Leitao, 
que ainda recentemente tinhllm vindo a Lis
boa, fazer pessoalmente a entrega, aos expo
sitores da Sala de Honra e aos membros do 
Juri, das belas medalhas da sua magnifica 
«1 .' ExposiC;ao Filatelica de Aveiro», - volta
ram pouco depois a capital, para visitarem a 
«I." ExposiC;ao Portuguesa de Filatelia Te
matica». 

Tambem varios filatelistas das Caldas 
da Rainha, entre e1es os tambem nossos 
queridos Amigos dr. Joao Vieira Pereira, 
W. de Sousa Sim5es e Miguel Ramalho Pin
to, agora vieram por varias vezes a Lisboa , 
tmzer-nos as suas participac;oes as duas ulti
mas exposic;5es filateIicas. 

Acentuando aqui quanto pr<\Zer nos dao 
estes contactos, queremos acentuar, princi
paimente, quanta vantagem deles pode ad
vir, nao apenas para os filatelistas, mas 
tamb6m para a pr6pria Filatelia. 

AS BORBOLETAS QUE NOS 
MANDARAM PARA UNS SELOS 

QUE AINDA NA:O FORAM 
EMITIDOIS ... 

Aqui ha uns anos, recebemos, de urn 
nos so correspondente do Ultramar, carta 
amavel em que nos anunciava ir remeter
-nos brevemente ,algumas borboletas da res
pectiva provincia ultramarina, para nos ten
tamlOs conseguir, do ilustre Director dos 
C. T. T. do U., nosso ilustre Amigo Luis 
Candido Taveira, uma nova serie das borbo
letas. 

Guardlimos aquela carta, e ficamos 11 es
pera das bol'boletas . 



A acoio do 

Clube Filatelico de Portugal 

registada na I mprensa 

A AC9AO DO CLUBE FILAU-LICO DE 
PORTUGAL PELA MAO EXPERIENTE 
DO SEU PRESIDENTE 

Com este titulo, 0 sr . . dr. JOI'ge de Melo 
Vieira publicou., na sua secc;ao filatelica na 
«Republica», urn artigo sobre a «La Expo
sic;ao Filatelica de Correio Aereo» , no qual 
se Ie: 

«Assim, 0 Presidente do Clube Filate1ico 
de Portugal teve a ideia, feliz a todos os ti
tulos, e em que todos nos colecciimadores 
nos sentimos pelo cora+iio irmanados, de, 
aproveitando 0 encerramento, no proximo 
domingo, da I Exposi~iio Filatelica de Cor
reia Aereo, que levou a efeito nas salas do 
Aero Clube de Portugal, Avenida da Liber
dade, 226-2."-distribuir nesse dia, por quan
tos visitarem a Exposi~iio, um verdadeiro 
Bodo Filatelico». 

E mais adiante: 
«Niio queremos terminar estas linhas 

sel11 assinalar um facto que sumamente nos 
agrada: - 0 de que come~a a existir, por 
parte dos coleccionadores e dos comereian
tes, 0 entendimento exacto do esfor~o, do 
sacrifieio, da tenacidade e in.quebrantcivel 
for{:a de animo que, atraves de todas as 
dificuldades, 0 Clube Filatelico de Portugal, 
pela miio experiente do seu Presidente tem 
feito, ou tido, para valoriza+lio da Fil~telia 
Portuguesa». 

AS rlLTIMAS EXPOSI9QES FlLATELICAS 
REALIZADAS EM LISBOA 

Na sua secc;ao filatelica no .Diario dos 
Ac;ores», e precisamente na cr6nica que 
alcanc;ou 0 n.O 100, Dinarte Costeira escre
veu: 

«Nas comemora~{jes do 5." «Dia do Selo» 
Portugues, realizadas em todo 0 PaIs no 
passado dia 1 do corrente, tres pormenores 
nos il11pressibnaram a ponto de nao querer
mos deixar de os real~ar nesta rdpida cra
nica de abertura. 

o primeiro refere-se ao esfor{:o extraor
dindrio e unfeo do Clube Filatelico de Por
tugal, patroeinando todas as exposi~{jes que 
se realizaram naquela altura na capital: a 
2." Exposi~lio Filatelica na Unilio de Gre
mios de Lojistas de Lisboa, a 1." Exposi~lio 
Portuguesa de Filatelia Temdtica, e a 1." Ex
posi~iio Filatelica de Correio Aereo, nas sa
las do Aero Clube de Portugal, e integrada 
nas comemora~{jes do cinquentendrio desta 
prestigiosa colectividade. Por essa surpreen
dente actividade em prol da Filatelia Por
tuguesa, daqui felieitamos calorosamente 0 

ilustre presidente do C. F. P., sr. dr. Vas
concelos Carvalho». 

Aos respectivos autores, os nossos me
Ihores agradecimentos. 
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nha - (P) Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 
3. 90. 94. 

3554--Francisco Eduardo Matos Lopes da 
Fonseca - Rua Joaquim Ant6nio de 
Aguiar, 45-4.0-Dt. - Lisboa 1 - (P) Po, 
Fr, In, AI, Arabe. T. C. V. N. U. 6G.. 
3.90. 

3555-Alberto Jose Gonc;alves de Gimenez 
Queiros - Av. da Liberdade, 220-5." -
Lisboa - (P) Po, Fr, AI, In, Es, Des
portos. Hist6ria Universal. Aviac;ao. 
Marinha. T. C. N. U. 60. Tematicos 
de 90. 

3556-Julio Antonio Las Casas Netto Mar
ques - Av. da Liberdade, 65-4.0"Dt. -
Lisboa - (P)· Po, Fr, In, AI; T. C. N. 
U. 60. 3. Desportos. 

3557-Jose Maria Roxo Ferreira - Rua An
tonio Jose Baptista, 147-1.°-Dt. - Se
tubal - (P) Po, Fr, In, AI, Es, T.N.U. 
60. 3. 90/1957. 94/1960. 

3558-Joao Alberto Correia da Fonseca Cae
tano - Rua Gay-Lussac, 7 - Barreiro 
-(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 3. 94/ 1960. 

3559-Jose de Matos Serras - R . Dr. Ant6-
nio Jose de Almeida, 4-C-r/c - Barrei
ro - (M) Po, Fr, In, Es, T . C. N. U. 
60. 1. 2. 19. Tematica de Caminhos de 
Ferro 90. 94. 

3560-Ant6nio Gonc;alves Borralho - Rua 
Domingos Sequeira, 66-1." - Lisboa -
(P) Po, Fr, In, T. N. U. 60. 1. 2. 21. 94. 
Torrens. 

3561-Jose Manuel Romao da Silva - Insti
tuto Santo Ant6nio - Castelo Branco 
- (M) Po, Fr, In, AI, Es, T. C. V. U. 
60. 3. 72. 90. 94. 

3562-J ose Emidio Borrego - Rua Acacio 
de Paiva, 18- 1."-Esq. - Lisboa - (M) 
C. u. 60. 

3563-Eng. Anibal de Abreu Freire - Quinta 
da Fonte - Leceia - Barcarena -
(M) Po, Fr, AI, Compreende In, Es. 
It, T. N. Prefere U. 60. 1 2. 5. 10. 15. 
90. 

3564--Joao Luis Belo - Mirandela - (M) 
Po, T. C. N. U. 60. Tematicos religio-
50S. 90. 94. 

3565-Menina Esther das Neves Ribeiro -
Campo Pequeno, 16-r/c-Dt. - Lisboa
- (P) Po, Fr, T. V. U. 60. 3. 

3566-Hartwig Hilmer - Vieira de Leiria
- (M) Po, AI, In, Fr, Es, T . 60. 1. 2. 
6. 7.8. 

3567-Delfim Marques dos Santos - Aveni
da do Brasil, 5-2." - Lisboa - (M) C. 
N. U. 60. 1. 2. Tematicos de flores e 
religiosos. 

3568-Dr. Adelino Alberto de Sousa Araujo 

-Carvicais - Moncorvo - (P) Fr, In, 
T. U. 60. 1. 2. 3. 15. 19. 21. 24. 30. 90. 94. 
60. 1. 2. 

3570-Menina Conceic;ao Lidia Sant'Ana de 
Mendonc;a - R. Dr. Justino Cumano. 
17 - Faro - (P) Po, Fr, In, T. N. \.1 . 
60. 1. 2. 3. 90. 

3571-Edmundo Nunes - Rua Joao Chagas, 
44-r/c-Dt. - Aiges - (P) Po, Es, Fr. 
T. 60. 1. 2. Israel. 10. 93. 94. 

3572-Roby Marques de Almeida - Avenida 
Salazar, 33-1.°-Dt. - Aveiro - (P) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 

3574-Dr. Manuel Castela de Lemos Ala -
Agueda - (P) Po, Fr, In, Es, T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 19. 21. 90. 93. 

3575-J ose Augusto de Oliveira Alvarenga
Rua Alvares Cabral, 129 - Vila Nova 
de Gaia - (A) Po, Fr, In, Es, T. C. C. 
Tematicos Israel. N. U. 30. 90. Ger
hons. Masden. 

3576--Eurico Ernesto Castanheira Ribeiro
R. de S . Mamede ao Caldas, 21 - Lis
boa - (M) T. C. N. U. 60. 3. 

3577-D. Maria da ConceiC;ao Hernandez -
Estrada de Benfica, 285-1.°-Dt. - Lis
boa - (M) C. N. U. 60. Tematicos 90. 

3578-Jose Carlos Valente - Ru·a Correia 
Teles, 37-1.°-Dt. - Lisboa - (P) Po, Fr, 
T. C. N. U. 60. 1. 2. Tematica Animais. 
90. 92. 93. 94. 

3579-Antonio Ferreira Soares - Arco do 
Carvalhao, 25-3.0-D - Lisboa - (P) Po, 
Fr, T. C. N . U. 60. 1. 2. 10. 21. 90. 92. 
93.94. 

3580-Fausto Jorge Canova de Magalhaes 
Xavier - Rua do Forno do Tijolo, 19-
_1." - Lisboa - (M) Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. 23. 

3581-Padre Antonio Martins Bel6m - Es
tarreja - Fr. Latim. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Motivos religiosos. Flores. 

3582-Francisco Dionisio da Silva JUnior -
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 5 
Bombarral - (M) Po, In, T. C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

3583-Cap. Antonio Paulo Bracourt Pestana 
de VasconceJos-Rua Luis de Cam5es, 
lote 1l-r/c-Dt. - Alges. 

3584--Antonio Pedro Conc~ic;ao da Silva -
Rua Carvalho Araujo, n.O 99-cave-Dt."
Lisboa - (P) oP, In, T. C. N. U. 60. 
3. 93. 

3585-Jorge Freitas Silva Melo - Rua Arti
Iharia Urn, 22-1.°-Dt. - Lisboa - (P) 
Po, Es, It, AI, In, T. C. N. U. 60. 3. 

3586-ManueI Fernando de Almeida - Rua 
do Cabo, 11-4.o-Esq. - Lisboa - (M) 
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• 
Po, Fr, Es, T. V. 60. 1. 2. 6. 15. 21. 24. 
90. 93. 94. 

3587-Antonio Noel de Vasconcelos Barbosa 
- Rua Projectada Ul Trav. de S. Do
mingos de Benfica), Lote 22-2.0-Dt. -
Lisboa - (P) T. N.U. 60. 3. 90. 94. 

3588-Jos6 Julio de Campos Santos Coral;ao 
-Av. 5 de Outc.bro, 17-2.0-Esq. - Lis
boa - (P) Po, Fr, Es , T. N. U. 60. 1. 
2. 3.94. 

3589-Dr. Edmundo Gonl;alves Pargana
Fabrica Cimento Tejo - Alhandra. 

3590--Luis Alberto Antunes Correia - Ladei
ra do Hospital Militar - Torres No
vas - (P) Po, Fr, T . N. U. 60. 1. 2. 93 . 

3591-Fernando Telles de Vasconcelos - Es
toril Palacio Hotel - Estori!. 

3592-Cap. Carlos Marques Loureiro - Co
mando da P.S.P. - Faro - (P) C. N. 
60. 1. Desportos. 

3593-Alvaro Mamede Ramos Pereira - Pra
I;a Paiva Couceiro, 8-3.0-Esq. - (M) Fr, 
In, Es, Po, C. N. U. ISO. 1. Tematicos 
Economicos e Artistas. 21. 28. 31. 

3594-Ant6nio Serras de Oliveira-Rua Prior 
Coutinho, 254.° - Lisboa - (P) T. I::. 
N. U. 60. 3. 

3595-Jos6 Lino Carneiro - Av. Antonio Ma
ria Baptista, 70 - Santan!m - (P) T. 
V. N. U. 60. 3. 

A QORES 
3549-Jorge de Melo Mendes Calisto-Angra 

do Heroismo - (R) Po, Es, Fr, T. C. 
V. N. U. 60. 1. India. 94. 

ANGOLA 
2800--Dr. Orlando de Albuquerque - Sonefe 

- Caixa Postal, 12 - Dondo - Po, Fr, 
In, It, T. C. V. 72. 

3539-Joaquim Ant6nio Paulo Fernandes Soa
res Beirao - (M) Po, Fr, In, T. C. N. 
U. 60. 1. Tematica de Nautica e Fauna. 
90. 93. 

3544-Jose dos Santos Viegas - Caixa Postal 
5220-C - Luanda - (M) Po, Fr, In, 
Compo Es. It. T. N. U. prefere U. 3. 90. 

CABO VERDE 
3302-Pmf. Joao Lopes Junior - Vila da 

Ribeira Brava - S. Nicolau - (P) T. 
C. U. 60 e 67 de 1. 2. 94. 69. 

MACAU 
3573-Leonel Augusto Luis - Av. Conselheiro 

Ferreira de Almeida - (M) Po, T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

MADEIRA 
994 - D6cio Manuel Rodrigues de Araujo 

-Prazas do Povo-Funchal - (M ) 
Po, Fr, In, T. C. N. U. 3. 

3597-Thomas Lovel William Mullins
Caixa Postal, 166 - Funchal - (M) Po, 
Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2. 5. Ociden
tal. 18. Estoppey. Suil;a. 90. 94. 

MOQAMBIQUE 
1809-Virgilio Moura Santos - Caixa Postal 

1676-Louren1;0 Marques 7-(M) Po, 
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

3073-Joaqu,im Marques Leitao - Rua Coro
nel Galhardo, 8-A - Lourenl;o Marques 
-T. N. U. 60. 

3552-D. Ivone Carmelina Vicente Frazao
C. Postal. 326 - Lourenl;o Marques·
(M) Po, In, T. C. N. U. 60. 1. Ilhas . 
2.94. 

BRASIL 
3546-Alicio Ramos - Rua General S~vaget, 

4O-Mal-Hermes - Rio de Janeiro -
(P) T . N. U. 60. 90. 

3S47-Joaquim Pereira dos Santos - Rua 
Frei Caneca, 26-1.· loja - Rio de Ja
neiro. 

ESPANHA 
2626-Nicolas Miranda - Amparo 88 - Ma

drid, 12 - T. C. V. N. U. 60. 3. 
3131-Gonzalo Martin Herranz - Marque~ 

de Valladares, 17-4-D - Vigo - (M) 
P, F, In, Es , T. 1. 2. 3. 19. 20. 60. Flo
res. 90. 

3474-Ant6nio Garcia Soto - Calle de la Villa 
2, 2.0-D - Madrid, 12-Espanha-(Mj A) 
T. C. V. N. U. 1. 2. 3. 60. 60A. 61. 62. 
64. 66. 71 . 80. 90. '3. Cigar Bands. Nao 
envia primeiro. Contesto sempre. 

ARGItLIA 
3548-Legionario Juan Lobo de Campos

S. P. 88734 - 3.° Comp.o 3.° Seccion -
A.F.N. - Norte d'Africa. 

INGLATERRA 
J596-R. C. Feline - 18, Chestnut Grove, 

New Malden, Surrey - Fr, In, T. N . 
U. 60. 1. 2. Israel. 10. 17. 18. Indonesia. 
Russia. 30. Austria. 91. 

ITALIA 
3482-Carlo Giulietti - Viale delle Argonne, 

39 - Milano - Fr, Compreende Es, Po, 
T. 60. 1. 2. 90. 

RUSSIA 
3545-Junis !talo Weitners - Maksa iela, 

4-2.° - Riga 4 Letonie - T. 60. 3. 
Lipsia. 

fAN 0 X I I I N.o 102 DEZEMBRO DE 1959 ) 
~~.--------------------------------------------------------------------~) 

CUm c:Jtomem 

CUma YiJarta 

Do eminente filatelista e nos so querido 
Amigo Sr. Eduardo Cohen, ilustre Adminis
trador da Sacor, recebemos a carta se
guinte : 

EDUARDO COHEN 

Lisboa, 22 de Dezembro de 1959 
Rua da Palmeira, 6 

Ex.mo Senhor 

Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

Ilustre Presidente do «Clube Filatelico de 
Portugal» 

Rua Nova do Almada, 24-2.· Esq . 

Meu Ex.mo Amigo: 

Primeiramente, quero exprimir-lhe a mi
nha admira~iio pelo grande esfor~o dispen-

dido, e apresentar-lhe as minhas telicita~{jes 
pelos sucessos obtidos nas diterentes expo
si~{jes que 0 nosso Clube, sob a orienta~iio 
do mel! Ex.mo Amigo, organizou nestas ril
timas semanas. 

Perm ito-me enviar junto um cheque, que 
e uma insigniticante contribui~iio para 
cobrir uma parte das despesas teitas pelo 
nosso CIl,lbe com essas iniciativas. 

Com os meus melhores cumprimentos, 
pe~o-Ihe me creia, 

alJligo dedicado, 

(as .) EDUARDO COHEN 

A carta aqui fica. E sem quaisquer comen
tarios nem adjectivos. Pois que nem ela ne
cessita daqueles, nem destes necessita 0 

Homem que a subscreveu. 
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DISPENSADA DE CENSURA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAGAO PORTUGUESA DE FILATELhA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.'-Dt.' - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND!;NCIA: APARTADO 2869"':" LlSBOA - PORTUGAL 

EXPED[ENTE- Ter'ills e Serills-feirlls, dlls 2[ ~s 24 horlls, II Sablldos, dlls [6 ~s 20 horel 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIYA COTIZACAO: 

Oontinente (excepto Lisboa.) Ilha5 e Provfnalas Ultramarin88 

Efe~tivos ..... .. .. .. .. 60$00, por ana t ou equivalente em moeda local 
Juruores .. .... .. .. ..... 30$00, por ana ( 

,e5ras.iJ. .. .. ............. ..... ............. .. .. Cr. $30, por ano 
LISBOA - Efectivos . .. .. .. .. 10$00, por mes; J uniores ..... .... 2$50, por mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AQENTES DO CLUSE FILATELICO DE PORTUQAL 

ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel 
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal, 
2056. 

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

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenr;o 
de Gouveia - Rua das Dificuldades, 
28-30. 

S TOM~ - Henrique-Yidal de L. A. Corle 
Real. 

INDIA E PAQUISTAO - Belgaum Camp 
- Domingos Fernandes - Secretary 
Catholic Book Crusad - 7 Haveleck 
Road. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436, 
14 th Avenue - Sacramento 20-
California. 
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EfACTOS DE BORRACHA 

T elefone n.· 10 - V ALE N G A 

-DE-

~NZALEZ, SUC.RA 
A.NTAS- VALENQA 

'ORTUGAL) 

vulcanizado e todos os artigos de 
lcha em geral 

6 Lit 0 
, , 

ALTA QUALIDADE 

FOOOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTJ
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER. 
PRENSAS HIDRAULICAS. ETC •• ETC. 

ETO. 

IPOLITO, L.DA , 

·ELEF.3 E 53 PORTUQAL 

) 

~--------------------------~) 
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~"Er4~' PAGAMOS BONS PRE<';OS 
POR 

SERIES - ISOLAOOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
Como somas 41 meior cese filet'lice de Am6rice, estemol coni

tentem.nte 41 comprer grendes quentided.s de selos de tode. e. 
partes do mundo. Actuelmente, estemol perticulermente interelledol 
.m comprer: 

• SELOS EM silRIlS I De valor baixo e mMlo. Completas ou 
Incompletas, novas ou ulladas. 

• SILOS ISOLADOS I Variedadell baratas e atraetlvas. 
• PACO'IS I Feitos cUldadosamente, com selos perfeitos. 

• GIAMDIS QUAMTIDADIS E IESTOS 01 .STOCkS. de todos os gllneros. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre pepel. 
• PAIA 0 MOSSO HEG6CI0 DE RITALHO, tamb~m desejamos comprar quanUJade 

mals pequenas de selod em sllrles, de preeo mlldlo e mhls elevado. 
Que;ra mandar-nos a sua /isfa de olerfas, que merecera a nossa pron

fa e cuidadosa afen~lo. 

GRA'IS. A PEDIDOI A no ••• nov. II.t. de compr •• , 
.Os melhores preeos por selos dos Estados Unldos e Canadl\. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

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

A SEVERA 
RUA DhS GAVEAS. 55-57 * LISBOA 
TELEF.34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

R£STAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUTT 
OPEN ALL NIGHT 

Co .... e.G. ~ 
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CARIMBOS DO cOlA DO SELO. NO ULTRAMAR. VER GRANDE REPORTAGEM NO INTERIOR 

( :ANO X I ~ I : N." : 102 : : D~ZEMBRO DE 1959 1 
n E V I S T A M E N S A L 

t l TJRAGEM 3.500 
1 EXEMPLARES J 




