
SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL 
To collectors Interested In fine stamps we are able to offer an approval service 
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the following. 
periods: -

British Commonwealth-1840/1951. 
All other countrles- Mainly 1843/1880, particularly Imperforlltes. 

Below we list some of the countries In which we are particularly strong at the moment · 
Refereces essential. 

Afghanistan 
Austria 
Austrian Italy 
Argentine 
Bclgulm 
Brazil 
Boll'·la 
Chile 
China 
Colombia 
Colombia States 
Denmark 
Egypt 
Finland 
France 
France Used 

Abroad 

French Colonies 
Greece 
Germany 
German States 
Hungary 
Italy 
ItaliAn Ftates 
Japan 
Luxembourg 
Mexico 
Mongolia 
Mongolia Used 

in China 
NorwbY 
Netherlands 
Netherlands Indies 

Peru 
Poland 
Portugal 
Portuguese Outr. 
Roumanla 
Russia 
Spain 
Sweden 
Tibet 
Turkey 
U.B.A. 
Uruguay 
Venezuela 
Great BritaIn 
GreRt Britain Used 

Abroad 

British Gui&na 
Canada 
Ceylon 
Hellgoland 
Hong Kong 
India and I.E.F. 
New Zealand 
New South 

Willes 
Palestine 
s t . Helena 
South Africa 
South Australia 
South· West' 

Africa 
Victoria 

J. A. L. FRANKS, LTD 
18D, FLEET STREET, LONDON, E.C." 

200 yards from fhe Law Courts Holborn 0274 I 
------------------------------------------
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Bevista mensal enviada a todos os socios do Clube Filatelico de Portugal 
DISPENSADA DE CENSURA 

CLURE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;:AO PO RT UG UESA DE FILATELlA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70·3.··Dt." - LlSBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE- Ter'iils e Sextils.feiras, das 21 os 24 horas, e S&bados, dils 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE SOCIOS, E RESPECTlVA COTlZACAO: 

Continente (excepto Lisboa) , Ilhas e Provincias Ultramarinas: 

Efect:vos .. .... .. .. .. 60$00, por ana 
Juniores .. .. .. .. .. ... 30$00, par ana ou equivalente em moeda local 

Brasil ........ .. .... .. .. .... .. ....... .. .... . Cr. 1)30, par ana 
LISBOA- Efectivos .. .... ... 10$00, por mes; Juniores .... .. ... 2$50, por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQU E, VALE. DINHE IRO O U SELOS NOVOS EM CURSO 
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AQENTES DO CLU6E FILATELICO DE PORTUQAL 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Domingos Fernan· 

C. P. 143 - Macau. des - Secretary Catholic Book Crusad 

MADEIRA - Funchal- M. M. Louren~o de Beolgaum Camp - 7 Haveleck Road. 

Gouveia - Rua das Dificuldades, 28-30. 

S TOM£-Joao Paulo Rego Teixeira-S . U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,14 th 

Tome. Avem:.e - Sacramento 20 - Calif6rnia 

( 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.dere<;o telegrafico: LUSITANA Telefone n.- 10 - VA LEN <; '" 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS - VALENCA 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal"ado vulcanizado, e todos os artigos de 
borracha em geraI 

hlp6tltO 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS cMARMONIER. 
PRENSAS H1DRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUQAL 

, 



FA B R IC A S D EPA PEL. 

CARTAO E SACOS DE PAPEL 

-em-

Ovar -Argoncilhe-Se r ze cia 

O/oiros - Poria 

Manuel Francisco do 
Couto & Fllhos 

92 
Tol.'on.. PA(:O DE BRAND.t.O 

234 

Fabrlco de cartollnas e fodos os 

papels fracclonados em resmas 

---- e boblnes ---

~ 
Fabrlco manual e 

mecanlco de sacol 

Escrlt6rlo • Sede em 

S. PAlO DE OLEIHOS 

Centro Filatelico 
de Angola 

SELOS PARA COLEC(;OES 

MATERIAL FILAT~LICO 

Caixa Postal 2688 

LUANDA - ANGOLA 

Distribuidores exdusivos em 

Angola do material 

phi-stico Hawid. 

INTENSIFIQUE AS SUAS 

TROCAS FIL1TELICAS 

servi ndo-se d os 

nossos Anuncios 

Econ6micos, e pre-

~os muito beretos. 

Se]os de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro, N ovidades, Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 

dia, Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, l.DA 
R. MARIA ANIDRAiDE, 55 

7'elef. 834108 

LlSBOA (PORTUGAL) 

Porque, por urn lado, este mIme
ro e dedicado as comemora~oes do 
VII «Dia do Selo», e, por outro la
do, porque, sem vaidade, nos e gra
to reconhecer que ainda ha alguns 
que nos compreendem, e com ami
zade correspondem a amizade que 
so temos pena de nRO poder esban
jar ainda mais, - transcrevemos 
hoje a carta seguinte: 

«Meu querido Amigo: 
Apenas duas linhas, duas pala.

vms e uma saudaf}ao, para 0 ajudar 
a enxugar aquela furtiva Uigrima 
que 0 indiscreto do dr. Jorge Viei
ra, nosso querido Amigo, lhe de
nunciou, ao receber, do grande, 
eminente e elegantissimo Eduardo 
Cohen, 0 preito da sua gigantesca 
dedicaf}ao d Filatelia e ao nosso Cl~ 
be. 

Fiquei muito satisfeito ao ler a 
noticia, e, se nao fosse por «vergo-

nha», tambbn teria deixado esca.
par tao significativa manifest(U)ao 
de sensibilidade, por ver que ainda 
lui, H omens Grandes em todo 0 8e~ 
tido das palavras, que sabem dar 
valor a quem 0 tem, e agradecer os 
constantes e enormissimos sacrifi
cios prestados d causa que nos OIpai
xona enos une, a Filatelia! Se nao 
fosse ela, eu nao teria haje tao boa 
I~aude, pode crer! 

Por tudo 0 qwe 8e passou, e por 
tudo quanta de si pensQ, daqui lhe 
envio um fraternal abr(U)o, cheio de 
amizade, admiraf}ao e solidarieda.
de. 

Serrupre seu dedicado amigo, 

MORAIS CALADO 

Uma carta destas, mesmo com 
os seus exageros amigos, nRO se co
menta, nem sequer se agradece. 
Guarda-se aqui, mas guarda.-se, 
principalmente, no cora~RO, 



A nossa grande camp'anha de recolha de selos 

~~,..- "'-- .. 

para urn leilao lem 

do terrorismo 

Por absoluta falta de espa~o, em parte 
por motivo do extraordinario desenvolvi
mento que alcan~ou a nossa reportagem 
das comemora!;oes do «VII Dia do SelOD, 
adiantc publicada, -nao nos e possivel con
tinuar hoje a inser~ao da lista das ofertas 
para 0 anunciado ~eilao de selos e demais 
material filatelico, em prol das vitimas do 
terrorismo em Angola, 0 que faremos no 
proximo mimero. 

A TODOS OS FILATELISTAS! 
A TODOS OS COMERC/ANTES! 

Por hoje, limitamo-nos a anrmar que as 
ofertas recebidas, embora muitas e valiosas, 
e stao longe da nos sa espectativa, e, sobre
tudo, muito longe da finalidade que se pre
tende atingir, e muito longe da conhecida 
generosidade de todos os filatelistas portu
gueses, e, tambfun, do seu acendrado pa
triotismo. 

Publicamos ja a rela~ao de parte das 
ofertas, que, repetimos, continuaremos no 
proximo nUrnnero. 

Mas a verdade e que: 

, 
prol das vftimas 

em Angola 

a) Faltam «inda as ofertas de quase todos 
as grandes filatelistas porlugueses! 

b) E faltam ainda as ofertas de todos as 
comercia1ltes de selos! 

Nos nao queremos comentar estas fal
tas, .. Porque queremos, antes, esperar que 
as respectivas remessas nos sejam feitas 
imediatamente 1 

o LEILAO NA CASA «SOARES & MEN
DON(:A» 

Claro que esta call1lPanha nao pade de
morar mais do que urn ou dois meses, ma
ximo, Entre tanto, registaremos as ofertas 
recebidas. Depois, sera , elaborado 0 catcilo
go do leilao, a distribuir largamente, pel<?5 
nossos cons6cios, ofertantes, Imprensa, etc. 
E 0 respect .vo ~eilao tera lugar, logo apos, 
nas salas da conhecida firma Soares & 
Mendon~a, que generosamente se ofereceu 
para efectua.Jo. 

a respectivo p roduto sera entregue, con
forme tambem ja anunciamos, a Cruz Ver
melha Portuguesa. 

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LlCO DE PORTUGAL 39 

CanjiJrOes antigos, e candeeiros e can:J!

deias ,de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro ou, 0 dobro do valor, em selos 
movos de POl'tugaJl e Ultramar. Cartla a Se
cretaria, ao n." 22. 

Desejo corresponder·me com raparigas e 
rapazes de outros Palses a fim de trocar 
selos, fIamulas, m oedalS, 'etc. Cor. em por
tugues frances ou espanhol. - Geraldo 
Barbosa de Castro - Rua Lamartine, 285 
- Carantinga - Minas Gerais - Brasil. 

Desejo selos do Ultramar portugues (ani
m ais, p eixes). Dou em troca selos de Itilia, 
S. Marino e Alemanha "- Mario iBertazzoni 
- Gem ' to 10, Bologna - Italia. 

Deseja receber novidades ,de Portugal, 
Inovos e usados . Da em troca novidades de 
Italia, Vaticano e S. Marino. Vitali Angelo 
- Via Marafanti 7 - Cinisello Balsamo -
Milano - Itcilia. 

Stamp exchange 100 for 100 all ccuntrie5, 
correspondence english, french, ge:man. 
Carl W. Greiner, Hebbelstr. IS, Kiel Wes
tern - Germany. 
r 

I wish compl. mint sets all countries 
sports, flora, fauna, Europa - Base cat. 
Yvert, Zumstein, Michel 1962 or for acc. I 
-give Poland, Russia - Zbigniew Albrecht
ul. Reja 23 m.8 Szczecin 5 - Pol6nia. 

TROCO EUROPA 1%1, NOVaS, por: Bo
letim tN.o 6 do Clube; Sobrescritos de 1.0 
,dia, tambem do Gube, n.·s 1 e 4; Se!o de 
50$00 do Correio A.ereo; Cruz Vermelha, 
133 a 126; Encomendas Postais, 1 a 17, in
cluindo os n.·s 12a e 15a (numera~ao Ela
dio) todos novos, para completar minhas 
'colec!;oes. Resposta a 'secretaria do Clube, 
ao n.· 35. 

Desejo corresponder e trocar selos com 
amigos de Mo~ambique - Angola - TimQll' 
- Cabo Verde - Guine - India - A~ores 
- Macau e S. Tome - a base selo pOor 
selo, espero ofertas e remessas p rimeiro, 
respondo sempre, e desejo tambem corres
pondente em Portugal, que seja correcto, e 
se comprometa a fornecer todas as novida
des a partir do Padre Cruz, que eu remere
rei todas as novidades do Brasil - AI :ides 
Figueiredo Santiago - C. P. 642 - Rua Sao 
Vicente, n.O 13-68 - VILA BBLA - BAURU 
- ESTADO DE S. PAULO - BRASIL. 

t 

I 
PAGAMOSBONSPRE~OS 

POR 
SI:RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos a maior casa filat'lica da Am'rica, astamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de salas d. todu as 
partes do mundo. Actualml!nte, estemos particularme,,~. inl.ressadol 
om comprar: 

• SILOS EM SIl.IIS. De valor baixo e mMio. Completas ou 
incompletas, novas ou usadas. 

• SILOS ISOL ... DOS I Vanedades baratas e atractivas. 
• PACOTIS. Feltos culdadosamente, com selos perfeltos. 

• G .... HDIS QU ... HTlD ... DIS E RESTOS DE «STOCKS .. de todos os g6neros. 
• MISTURA ( ... 0 QUILO) sobre papel. 
• PAR ... 0 HOSSO MEGOCIO DE RITALHO, tamb6m desejamos romprar quantlJ.ades 

mals pequenas de seloe. em s6nes, de pre co m6dio e mhls elevado. 
aueira mandar-nos a sua /isfa de o/erias, que meracer. a noss. prOA

fa e cuidadosa afen,§o. . 

G. J.. 'I S, ... P E DID 0 I ... nos & a n 0 y a I I & t. d a com P r. &. 

·Os melhores precos por selos dOB Estados Unldos e Canada. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO 

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



• 
ANONCIOS 

SELDS 
Pago bern. t'ortugal I Vendo antigos e mo-
e Ultramar. Coleccoes, demos. Bons descon-
pacotes, stocks e ao tOil. Llsta de precos 
qullo. G R .AT! 8 

Ferreira. da. SUva. - Prac;a do MunicIpio. 

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

Grandes e pequenas quantldades je 

selos de Portugal ou Ultramar Purtu· 
.gu~s, troco por selos para a sua colee 
GAo, mediante mancollsta 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalana. 80·3.' _. L1SBO,,-

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troro, 
au compro, pagando bern. Resposta a seare
taria do Clube, ao n.. 22. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6oio APS, 
CFP, CI,F, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobrescritos de 1.0 

Dia; Maximos e Inteiros. Prec;ario a pedido. 

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

Selos com erras, novos, de Portugal e 
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
a Secretaria, ao n.G 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50%+20%, e estrangeiros a> 2$50 
cada N. F. Jose Pinto Duarte - Rua de Mo
«;ambique, 56·3.G-Esq. - Lisboa - Telefone 
842083. 

Tematicos, Caminhos de Fevro, novos, 
desejo pOI' troca ou compra, propostas .a 
RAUL SOARES, R. Gomes da Silva, 9·r/<:; 
Esq., Lisboa 1. 

Je donne timbres Outremer Portugais, 
neurs et uses, jusqu'a 1905. Je cherohe co
lonies aJnglaises, neufs ou uses, seulement 
Victoria et Edouard, surtout Australie, Ma
lacca et Hong-Kong. Dr. A. Sianonic, Rijeka 
III. Trg Br. Mazuranica, 8 - Yougoslavie. 

ECONOMICOS 
POI' selos comemorativos de Portugal e 

UItramar, novos e usados (aceito ate 100 do 
mesmo), dou 30% mais em comemorativos 
a minha escoIha, da Europa, com «Europa_, 
Jogos Olimpicos, tematicos, etc. Base Yvert. 
POI' selos de animais, aves, borboletas, pei· 
xes, flores, frutos, do Ultramar Portugu~, 
dou 100% mais. Faz remessas registadas s6 
quando superiores a 100 NF; para valor 
inferior, remessas simples. Respondo sem
pre, maximo 8 dias ap6s a recep«;ao. Muito 
serio. Correspond~ncia em franc~s, alemao. 
espanhol e portugu~. MAZZACHIODI, B. 
P. 117 BASTIA (Corse), Fran«;a. 

Troco selos todo mundo, comemoratIivos, 
aereos, UItramar, tambem novidades. Res· 
posta imediata. A. Rezende - Caixa Postal 
2725 - S. Paulo - Brasil. 

GHANA Airmailletter d1rect at yoUJr ad
dress with COIIllpd. set and wi>th. 10 diffe
rent both ag,ainst 4 set Europe 61. RimdaI. 
SkandeI'borg, Denmark. 

Please sen.d me 100/ 200 la~ge size pictorial 
st,amps of all world, speoialy Poland, Cze· 
ohOlsilovakia, Hungaa-y, Frnnce, and other 
coU!mnries. I give in excha:nge 'Stamps of POII'
tugal, Angola and all POl'tuguese overseas 
countries. Stamp against stamp. All sen
·ding registered. Rill AlexalJJdre G. Angeri
.llIha - P. O. Box n.G 179 - Lobito (Angola) 
- Portuguese West Mrika. 

Pour 300 grand format PoII'tugal et Ou
tremer - 1 it 10 du merne, je donlIle 50 elM· 
ferents grand format URSS - DeIneuville 
- 62 Rue cesar Franck - liege - BeLgique. 

Desejo troca de selos de Portugal e Pro
vineias ultramarinas, Estados Unidos e Va
ticano, base Yvert, ou selo par selo. Dou 
Brasil, novos e usados. CorrespOllld!ncia em 
portugu~ ou espanhol, registada. Dano d~ 
Mello - Piurmhy - Oeste de Minas Gerais 
-Brasil. 

BARATA A FEIRA - Vendo: D. Maria II 
de 20$00 u. por 11$00. Avia«;ao de 20$00 u. por 
5$00. 1000 estrangeiros dif. 'Por 45$00. 100 
dif. da Fran«;a, da Alemanha, da Belgica, 
da ItaIia ou da Espanha, 100 de cada pais 
- 6$50. 100 dif. da Suecia, da Holanda ou 
dos E. U. A., 100 de cada pais, pOI' 9$00. 
Pre«;o mais porte. Pagamento em vale ou 
envio it cobran«;a. ANTONIO BRITO E 
CUNHA - Roo Castilho. 17 cave, esq -
LISBOA. 

2 CRONICAS 
-

1)itirio 
Os selos portugueses 

Europa ·1961 (3) 

A prop6sito da nossa cr6nica anterior, 
sobre 0 mesmo assunto, e, designadamente, 
em referencia a nossa afirma«;ao de que 6s 
tres selos da serie portuguesa Europa-1%l, 
com 0 valor facial de 6$00, estavam entao, 
quinze dias depois, a ser vendidos a 35$00, 
-houve urn an6nimo (sempre urn an6ni
mo, claro!) que, ingenua ou malevolamente, 
nos enviou 0 recorte de urn anUncio publi
cado no «Diario de Noticias» de 18-10-61, a 
oferecer tal serie ao pre«;o de 4$30... :e. 0 

que consta, efectivamente, da pa,gma 12, 4." 
coluna, pedindo R. ao Rossio 11, ao nit
mera 1880 ... 

Mais do que malevolo, consideramos in
genuo 0 nosso an6nimo correspondente, 
pois que se, no mevcado, a serie se vendia, 
a semaJna passada, a 35$00, - como e que 
alguffin, a nao ser a brincar, poderia ofe
rece-la a 4$30, salva' a estupida e impro
ficua pretensao de, com tal publicida:le 
de venda, tentar compra-ila mais barata? 1... 

Nisto dos selos, ha sempre que contar 
com os ingenuos, - e com os malevolos ... 
N6s, calejados como estamos, contamos 
sempre com uns e com outros. E tanto, que 
ate nos damos ao traba1ho de responder 
ao nosso an6n:mo correspondente, para Ihe 
dizermos, a ele e aos outros, que a sene 
em referencia, de domingo passado ate ho
je, ja subiu de pre«;o, de 35$00 para 55$00 ... 
E para the dizermos, sobretudo, que so
mas urn pouco mais espertos do que ele, 
ja que, POI' virtude de urn anUncio para 
compra, que mandamos publicar dias antes, 
ficamos sabendo, pelas respostas, quais fo· 
ram as felizardos (nao fiIatelistas) que nos 
S.LR. adquiriram maiores quantidades de 
selos da emissao Europa-1%1... 

E, ja agora, - continuaremos no prO. 
ximo domingo, como nos folhetins ... 

v.c. 

DO 

Os selos portugueses 
Europa ·'1961 (4) 

Acentuamos, na penUltima cr6nica, a ati
tude pronta, energica, inteligente e dignis
sima, do sr. eng. Couto dos Santos, iIustre 
correio-mor, no sentido de que aos mate· 
!istas portugueses nao deixassem de ser 
satisfeitas as suas requisi«;Oes de selos da 
serie Europa-1961. 

Identica atitt:.de hemos .ae averbar a ere
clito do sr. eng. Manuel Gra«;a, distintissimo 
director dos Servi«;os IndustTiais dos C.T.T., 
igualmente sempre pronto a compreendeT e 
a deferir as pretensoes e os anseios dos fi
latelistas portugueses. 

o mesmo, infelizmente, nao podemos di
zer, desta vez, dos servi«;os encanegados 
da venda dos selos para os fiIateIistJas, as 
S.I.R., que, ao entregarem os selos desti
nados aos s6cios do Clube Filatelico de 
Portugal, seus requisitantes, nos mandaxam 
dizer, POI' intermedio de urn nosso empre
gado menor, que para a !proxima vez nilo 
sera assim ... 

Ora n6s nao temos que agradecer-lhes, 
aos S.I.R., nem muito nem pouco, tal re
messa, feita merce da acentuada justi«;a 
dos referidos srs. eng. Couto dos Santos e 
eng. Manuel Gra«;a. E nao s6 nada temos 
que agradecer-Ihes, como, principalmente, 
nos cumpre acentuar que aquilo que acaba 
de verificar-se, escandalosamente, com a 
serie portuguesa Europa-1961, COIIll 0 valor 
.facial de Esc. 6$00, e que, urn m~ depois, 
ja esta a vender-se a cerca de Esc. 100$00, 
- mostra, exuberantemente, que algo esta 
errado nos S.IlR .. 0 que mostraremos do
mingo proximo. 

v. C. 



• 

A SEVERA 
RUA DAS GA. VEAS, ISIHi' • LISBOA 

TELEF. 34:006 * B~O ALTO -PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPleO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

• 

LUBRIFICANTES 

GAICIDlA 

MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L. 

LOUREM~O MARQUES 

• 

d 

ELADJO SANTOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ii 
9 

10 
11 
12 

CASA FUNDADA EM 1922 

R. Bernllrdo lima, 27 LlSBOA 1 Telef. 49725 

ALBUNS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

FornULto 22 X25 

EDICAO DA NOSSA CASA 

Portugal Continente ................................. .. 
IIhas Adjacentes, Ultramru- e Africa ........ . 
·Angola e Congo ....................................... .. 
Cabo Verde ............................................... . 
Guine ......................................................... . 
M09ambique - I." parte ......................... .. 
M09ambique - 2." parte - Inhambane, 
K:onga, Louren90 Marques, Quelimane, 
Tete e Zambezia ..................................... .. 
Companhias de M09ambique e Niassa .... .. 
S. Tome e Principe ................................. .. 
1ndia .......................................................... .. 
Macau ...................................................... . . 
Timor ......................................................... . 

Os doze volumes ............................. . 

folbas 
115 
52 
56 
31 
31 
51 

46 
35 
35 
56 
39 
31 

568 

Luxo 
166$00 
81$00 
88$00 
50$00 
50$00 
77$50 

55$00 
54$00 
54$00 
88$00 
59$50 
50$00 

850$00 

Edl~io de luxo com capas 

[arloliu 
85$00 
44$50 
49$00 
28$50 
28$50 
42$00 

30$00 
29$50 
29$50 
49$00 
33$00. 
28$50 

453$50 

Plpel 
74$50 
39$60 
43$00 
26$00 
26$00 
34$00 

24$00 
23$50 
23$50 
42$50 
27$00 
26$00 

3861109 

Nesta edi~iio de luxo as tol/zas dos albuns siio de cartolina. cam dobradi,as, 
para faoilitar 0 seu manuseamento, e tern folhas de papel cristal intercaladas. 

folbas Em pele 1/2 pele Tela 8IUl 
Portugal e Ultramar 4 voll'mes ............... 568 1.590$00 1.266$00 1.190$00 

idem, com estojos de luxo .................. 1.790$00 1.466$00 1.390$00 

Em volumes separlldos contendo os segulntes IIlbuns 

I Volume com album n.D 1 .................... 115 350$00 270$00 250$00 
Idem, com estojo de luxo ..................... 400$00 320$00 300$00 

II Volume 'Com os albuns n.Ds 2, 3. 4 e 5 170 452$50 371$50 352$50 
Idem, com estojo ·de luxo ..................... 492$50 511$50 402$50 

III Volume com os albuns n.Ds e, 7, 8 e 9 157 425$50 344$50 325$50 
Idem, com estojode luxo ..................... 475$50 394$50 375$50 

IV Volume com os albuns ,n.Ds 10, 11 e 12 126 382$50 301$50 282$50 
Idem, com estojo de luxo ..................... 432$50 351$50 332$50 

Pagamanta com a encomenda au a cobran~a. 
Partes, registo a embalagem ate 2 albuns, 10$ i cad a album a mais 5$ 

Pa~a gratis a nossa revlata «0 Filat.lilta », bem como listas de pre-
~os de series ' campi etas, lelol avullOI e tad a a material 'ilatelico que 
temol a venda . 

• .. 
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amarelo, azul, encarnado, azul-viol4.ceo, 
raxo. 

4000000 da taxa de $30 - preto, encarnado. 
verde, amarelo-torrado, azul, castanho. 

2 SOD 000 da taxa de $4O-,preto, azul, casta
nho, amarelo, enoc:amado, granate, cinzen
to, verde. 

2 000 000 da taxa de $60 - preto, castanho, 
azul, amarelo, verde, encarnado, vermelho 

de Veneza claro. 
5 000 000 da taxa de 1$50 - preto, encamado, 

castanho, amarelo-toI'l'ado, azul-turquesa, 
violeta. 

2000000 da taxa de 2$00 - preto, castanho, 
azul-claro, granate, lilas, castanho-esver
deado. 

5 000 000 da taxa de 2$50 - preto, castanho, 
cncarnado, amarelo, granate. 

500 000 da taxa de 3$00 - preto, azul, amare-
10, granate, iVerde-seeo, rosa, castanho. 

500000 da taxa de 4$OO-preto, .castanho, la
ranja, azul, castanho-forte, ci!nzento-esver
deado. 

1 000 000 da taxa de 5$00 - preto, castanho, 
encarnadogroselha, amarelo, azul-c1aro, 
purpura. 

500000 da taxa de 7$50-preto, encarnado, 
'castanho, amarelo, azul, castanho havalllo, 
amarelo-torrado-forte. 

250 000 da taxa de 10$ - PTeto, encarnado, 
azul, ,eastanho, granate, amarelo-alaranja
do, amarelo. 

250000 da tcuua de 15i-preto, eastanho, en
eaI1Ilado, amarelo, azul, malaquite, cin
zento-rosado. 

250 000 da taxa de 25$ - preto, castanho, 
azu'I, en earn ado, amarelo, sepia, rosa ve
lho. 

250 000 da taxa de 50$ - preto, castanho, en
carnado, azul, cinze:nto. 
Ministerio do Ultramar, 27 de Novembro 

de 1961. - Pelo Ministro do Ultramar, Ma
nuel Rafael Amaro da Costa, Subseeretario 
de Estado do Fomento Ultramarino. 

Para ser publicada no Boletim OliciaI de 
Angola. - A. da Costa. 

MINIST£RIO DAS COMUNICAf;(JES 

Administrat;iio-Geral dos Correios, 
Telegrafos e Telefones 

Direc{:iio dos Sen'i{:os Industriais 
PORTARIA N." 18849 

Tendo-se reeonhecido a conveniencia de 
alterar 0 plano da emissao extraordimiria 
comemorativa do 8.0 centenario da cidade 
de Tomar, estabeleeido pela Portaria n .O 
18457, de 3 de Maio de 1961: 

Manda 0 Gaverno da RepUblica Portu
guesa, pelo Ministro das Comumea~Oe~, 
que, ao abrigo das disposi~Oes do artigo27.0 
do Deereto-Lei n.O 32417, de 27 de Julho de 
1959, a emissao eomemorativa do 8.° rente
nario da cidade de Tomar seja constituida 
pelos 'selos das seguintes taxas e cores: 
1$ - Castelo preto, em fundo de 

ouro, com rasgados, aguas e ta-
xa azul ...... ................................. 9 O:JO 000 

3$50 - Castelo preto, em fundo de 
ouro, com ornatos a verIIlelho, 
rasgados e aguas a lillis, e taxa a 
branco ............................... ........ 1 000 000 
Ministmo das Comunica~oes, 27 de No

vembro de 1961. - 0 Ministro das Comuni
ca~Oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Direct;iio-Geral de Obras Publicas e 
Comunicagoes 

Servi{:os de Valores Postais 
PORTARlA N.o 18851 

Manda 0 Governo da Republica Partu
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mos do artigo 2.° do Decreto n.O 37 OSO, de 
8 de Setembro de 1948, que sejam eunitidos 
e postos em circu1a~ao, na provincia de S. 
Tome e Principe, SO 000 bilhetes cartas-av'ao 
(aerogramas),da taxa de 1$50, confecciona.
dos em papel de eserita branco, no fOrIIla:o 
de 250mrnx176mm .(abertos), com fundo em 
cinzento-azulado, representando safu da re
ferida provincia, com ee,rcadura a verde e 
vCrIIlelho, texto a preto e verIIlelho, eo selo, 
com as dimensOes de 25mmx17mm, impres
so nas cores preto e roxo-claro, reproduzin
do a aerogare do Aeroporto Salazar. 

Ministerio do Ultramar, 28 de Novembro 
de 1961. - Pelo Ministro do Ultramar, Ma
Inuel Rafael Amaro da Costa, Subsec retario 
de Estado do Fomento Ultramarino. 

Para 'ser publicada no Boletim Oficial de 
S. Tome e Principe-A. da Costa. 

SELOS 
Portugal. Ultramar e Estrangeiro 

COMPlRA * VENDE 

CASA A. MOLDER 

R . I." Dezembro, 101-3." 

Telefone 321554 LISBOA-2 

C.ONICA DO 

XXII 

1 EMEX-61 
ConfirIIlaram-se :nrlnihas previsoes. A ex

posi~ao filatelica internacional de colec~Oes 
teniaticas, que se realizou no mes de Outu
bro, em Buenos Aires, nao s6 foi sucesso 
pela quanti dade de col~es imrportantes 
expostas, como tambem pelas actividades 
de elementos de destaque no sector tema
ti~o, de diversas partes do mundo. 

Tivemos a ;prese:n~a dos elementos maxi
mos da tematica dos seguintes paises: Bel
giea, Alemanha, Sui~, ItaIia, Espanha, Es
tados Unidos da Ammca do Norte, e Ar
gentina, e eu representei 0 Brasil. 

·Me:ntalidades d if e re ntes. Concep~Oes, 
pontos de vista, interpreta~oes variadas, e 
ista, naturalmente, deu choques e mais cho
ques. DiscussOes e mais discussOes. CoIlIVer
sas e mais conversas, tudo em franc!s, in
gles, castelhano e portugues, e, as vezes, 
um paueo de alemao ... 

Foram do' s os campos de batalha. 0 pri
meiro, no pr6prio jUri, dUTallte 0 seu Ion
guissimo trabalho de julgamento, e 0 se
gundo 1Il0S dois dias reseI'Vados as Jorna
das Filatelieas, onde, em mesa redon:la, s~ 
reuniram, alem das 9 membros do juri, al
guns elementos da filatelia tematica argen
tina. 

Todos os trabalhos, discussoes e cheques, 

~------------- Por --------------, 

HUGO FRACCAROLI 

foram feitos em nivel elevado, com a Uinica 
inte:n~ao de resolver e soluoionar problema'S 
que estavam em equa~ao, pontos divergen
tes e pouco esolareoidos no actual Regula
mento da FIP e FIPCO, algumas modifica
~Oes que a pnitica e 0 que se estava veri
ficando lila exJpOsi~o aconselhava de manei
ra indiscutivel, e, finalmente, na procura de 
facilitar a compreensao geral da col~o 
tematica, levando-a a urn denominador co
mum, facilmente eompreensivel, de manei
ra a ser aecite e natura:lmente 'Ser obede
cido pelos verdadeiros tematicos de todos 
os paises do mundo. 

Nao tenho possibilidades de abordar 
com idetalhes, nesta cr6nica, tudo que tive
mos, se passou e 'se reso}.veu em Buenos 
Aires, bern como informar 0 que foi a ex
posi~ao. 0 esp~o que tel'ho a Ill!ilniha dispo
si~ao e pequeno, assim procurarei transmi
tir, em er6nicas seguidas, e 0 mais fielmente 
pos3ivel, os pontos e ·resolw;oes d~ maior 
interesse. 

Nesta, vou indicar os .resultados con
quistados pelos filatelistas brasileiros. Con-
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GROIIGA 
D E E S PAN H 

Par MANUEL R. RODRIGUES GERMES 
Presidente de la Soc'edad Fllatellca de Madrid 

El acontecimiento mas destaoado de la 
actualidad filatelica espanola ha 'Sido la 
«Exposici6n del Sello Espana!», celebrada 
en Oviedo, durante los dias 26 a 30 de no
viembre ultimo, con ocasi6n del XII Cen
ten-ariode la Fundaci6n de dicha Ciudad. 
Dentro de un extenso ;programa de aetos 
cuiturales, el Ayuntamiento de Oviedo, por 
la eficaz gesti6n de su Alcaide, D. Valentin 
Masip Acevedo, ha !ogrado presentar la mas 
formidable selecci6n del sella de .Espana, en 
la «Galeria de Exposiciones» de la Caja de 
Ahorros de Asturias. Han concurrido las 
colecciones de Espana de los Sres. Guerin, 
de Barcelona, Gran Premia de la Expos]
ci6n Internacional de Baocelona, CIF 60; 

, 
quistamos 7 medalhas de ouro, 3 de ver
meil, 7 de prata e 2 de bronze, mah 7 pre
mios Especiais. 

o Grande Premio foi conquistado pelo 
filatelista argentino Jose Romanelli, e a se
guir 'Veio 0 Premio da Federal(ao Argentina, 
pelo brasHeiro A. Barreto do Amaral, de
pois 0 Premio da Presidencia da Na~ao, pe-
10 brasileiro Almte. Mario Fralol(a, Premb 
OFITA, pelo argentino Repuilles, e P·remio 
Na~Oes Unidas, pelo luso..brasHeiro Silva 
Cravo, Premio Bonacosa, .pelo brasileiro 
Rapaport, Premio Comite Olimpico da Ita
lia, pelo brasileiro Wilton Liguori, e Premia 
«LA NACION», pelo bt1aSileiro Dr_ S':dv'no 
da Fonseca. 

Detalhes destes e de outros !premios, da-

Navasqiies, Arman y Montsenv, de Madrid; 
Melon, de Gerona, y Conde, de Oviedo, to
dos ellos Medoallas de Oro e Medallas de 
Oro-palta en el OIF~ y en otras Exposicio
'nes nacionales y extranjeiras. Sin duda, son 
los majO'fes sellas de Espana, pues solo fa!
t6 la colecci6n del Sr. Dwpont, de Belgica, 
que obtuNO el Gran Premio de la Interpos
ta ,de Hamburgo, y que tiene eIgunas de las 
gran des rarezas del sello espano!. Sin em
bargo, el Sr. Dupont ha,bia reservado pasaje 
para el avi6n a Espana, y preparado su co
lecci6n, pero a punto de partir sufri6 una 
desgracia fan).iliar que Ie dmpidi6 a Ultima 
hora su salida. Otro gren colecclonista es
panol, el Sr. Senabre, habia fallecido e1 pa-

rei noutra ocaSlao, po:s sao interessantes, 
para ter-se uma ideia· de como 0 Brasil 
«abafou a banca». 

Na Litemttira, tambem nossa figura foi 
destacada, pois conquistamos uma meda
lha de vermeil, duas de prata e 5 de bronze. 
Nosso briIhante e conhecido dr. Benjamim 
Camozato obteve a de vermeil, e Bar-ros Pi· 
mentel e Heitor Fenicio as de prata. 

Urn Premio Especial fei dado a Joao 
Lucasze, pela sua magnifica cole:l(ao espe
cializada de plcotagens em selos do Brasil, 
que nao foi considerada como tematica, 
mas foi muito apreciada pelo seu ineditis
rna e valor filat61ico. 

Eis 0 resultado da !participal(ao bra~Hei
ra 11a TBMEX 61. 

r \ -
LEGISLA~AO 

Direcf)iio-Geral de Obras Publicas e 
Comunicagoes 

Servi90s de Valores Posta is 
PORTARIA N.· 18.780 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mas do artigo 2.· do Decreto n.· 37050, de 8 
de Setembro de 1948, que £ejam emitidos e 
postos em circulal(ao, na provincia de An
gola, 1 000 000 de bilhetes cartas-aviao (aero
gramas), da taxa de 1$,50, con<l'eccionados 
em papel de escrita branco, no formato de 
250mmx75mm (abertos), com tarja a verde 
e vermelho, brasao' e texto a preto, e 0 fun
do a violeta-acinzentado, reproduzindo flo
res do algodoeiro, sendo 0 ·selo, com as di
mensOes de 23mmx22 .... , em que se repro
duz a edificio dos correios, telegraios e te
lefones de Benguela, impressa a preto e 
azu I-turquesa-claro. 

Ministerio do Ultramar, 16 de Outubro 
de 1961.-Pelo Ministro do Ultramar, Joao 
da Costa Freitas, Subsecretario de Estado 
da Administral(ao Ultl1amarina. 

Para ser publicada no Bo!etim Oficial de 
Angola. - J. Costa Freitas. 

Direcciio-Geral de Obras Publicas 
e Comunicacoes 

Servi{;os de Valores Posta is 
PORTA RIA N.· 18827 

Mll'llda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mas do Artigo 2.· do Decreto n.· 37.050, de 
8 de Setembro de 1948, que Isejam -emitidos 
e postos em circu1al(ao, no Estado da India, 
450.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogramas), 
confeccionados em papel de escrita branco, 
nas dimen-sOes de 250mmx175mm ('alberto,), 
assim di'Stribuidos: 
150.000 da taxa de 2$80 - fundo represen

tando fruta de jaca, impresso a 
azul-ultramar-forte, brasao e texto a 
preto, e tarja a !Verde e verme'ho .. 0 
selo, que reproduz urn .artifice tra
balhando em o~aria, e impresso a 
preto scbre fundo amarelo-esverdea
do, no formato de 22mrnx28mm; 

------------------------~) 

150.000 da taxa de 3$20 - fundo represen
talodo ananas, impressa a sf!pia. 
brasao e texto a preto, e tarja ·a ver
de e vermelho. 0 selo, que reproduz 
um artifice trnballbando em marfim, 
e impresso a preto sobre azul tur
quesa-'Claro, no formato de 22mx 
x28mm; 

100.000 da taxa de 3$40 - fundo represen
tando papaias, impresso ta! verde
-acinzentado, texto e brasao a preto, 
e tarja a verde e vermelho. 0 selo, 
que reproduz urn artifice trabaIhan
do em terracota, e impressa a pre
to sobre fundo terna-.de siena, no 
f~rmato de 22rnmx28mm; 

50.000 da taxa de 3$80 - fundo represen
tando bananas, impresso a violeta
-acinzentado, brasao e texto a preto, 
e tal'ja a verde e vermelho. 0 selo, 
que reproduz urn artifi·ce tmbalhan
do em madeira, e impressa a preto 
sobre fundo ocre, no formato de 
22mmx28mm. 

Ministerio do Ultramar, 22 de Novem
bra de 1961. - Pelo Ministro do Ultramar, 
Manuel Rafael Amaro da Costa, Subsecre
tario de Estado do Fomento Ultramarino. 

Para ser publica do no Boletim Oficia! do 
Estado da India. - A. da Costa. 

Direcgiio-Ge'ral de Obras Publicas e 
Comunicagoes 

Servi90s de Va!ores Postais 
PORTARIA N.· 18846 

Manda 0 Governo da Republi'Ca Portu
guesa, pelo Mi1nistro do Ultramar, que, nos 
termos .do artigo 2.· do Decreto n.· 37050, 
de 8 de Setembro de 1948, rejam emitidos e 
postos em circulal(ao, na provinc:·a de IAngo
la, selos de franquia p05t:1! teJdo como mo
tivos tip as femininos da mesma ;provincia, 
com as dime~sOes de 25mmx35mm, das ta
xas, cores e nas quantidades seguintes: 
6 ()()() 000 da taX!a de $10 - verde, preto, azul, 

amare!o. eT!·carncd::J, ve. de vero- e e, az -1-
-tuI'quesa, laca, g~ranio, casta ~ ho. 

5 000 000 da tax·a de $15 - preto, castanho, 
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S. Tome e Principe, no montante de 1000 
contos, sendo: 
8R 000 moedas de 5$, no valor de 440 contos. 
144000 moedas de 2$50, no wlor de 360 contos 
160 000 moedas de 1$, no valor de 160 contos 
80000 moedas de $SO, no va!or de 40 contos. 

§ tinieo. As moedas terao caracteristicas 
identicas as da emissao autorizada pelo De
creto n .O 38203, de 13 de Mar!<o de 1951. 

Art. 2.°. A medida que as moedas forem 
sendo recebidas, 0 Governo de S. Tome e 
Principe coloca~Ias-a a disposic;ao do Banco 
Nacional Ultramarino, ;contra a entrega de 
notas do correspon.dente valor nominal ou 
comlmieac;ao de que a respectiva import€m
cia foi creditJada ao mesmo Governo. 

Art. 3.°. 0 Govemo de S. Tome e Prin
cipe fixara, por meio de portaria, 0 prazo 
a partir do qual deixarao de ter curso legal 
as moedas substituIdas. 

Art. 4.°. Na Direcc;ao dos Servic;os de Fa
zenda da provincia sera aberta uma conta 
de operac;5es de tesouraria, sob a epfgrafe 
"Curnnagem de moeda division aria», pela 
qual serao sati9feitos todos os encargos re
sultantes do custo, fretes, despachos, se-

,S£10S 
DE PORTUGAL, ULTRA MAR E 

ESTRANGEIPO, CLASSICOS, 
SJ!:RIES, ETC. 

pale COM P R A 0 U V END A 
consulte a casa 

H. Santos Viegas 
R. 1.° Dezembro 45·3.° - LlSBOA 

Tele,. 35852 

A V I 5 0 
COLECCIONADORES DE CAIXAS 

DE F()SFOROS 
Retmioes para trocas as 6.0

' feiras, 
das 21 as 23 horas. 

Na Sede do 
CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Av. Alrnirante Reis, 70-3." 
LISBOA 

guro e despesas de amoedaC;ao, tendo como 
contrapartida as quantias recebidas no Ban
co Nacional Ultramarino, nos termos do ar
tigo antecedente. 

§ 1.0. Sera oportunamente publicada no 
Boletim Oficial da provin~a de S. Tome e 
Principe uma conta definitiva das opera
C;6es de tesouraria a que se refere este ar
tigo. 

§ 2.°. 0 MinisMrio do Ultramillr devera 
s:er infornnado, dentro de sessenta dias, do 
encerramento des sa conta e sellS resulta
dos. 

Art. 5.0
• Fioam revogados os Decretos 

n.Ds 16.777, 28.893 e 36.788, respectivamente 
de 25 de Abril de 1929, de 30 de Julho de 
1938 e de 11 de Marc;o de 1948. 

PUlblique-se e cumpra-se como nele s:e 
contean. 

Pac;os do Governo da Republica, 28 de 
Novembro de 1961. - Americo Deus Rod,ri
gues Thomaz - Ant6nio de Oliveira Sala
zar - Adriano Jose Alves Moreira. 

Para ser publicado no Boletim Oficial de 
S. Tome e Principe. - A. Moreira. 

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

CANTINHO FILA 'fELICO 

Pra~a da Alegria, 58-2."-A 
TeZefone 328176 

LISBOA 
Selos Cl6ssicos. Modernos. Tem6ticos 

COMPRA, TROCA e VENDE 

Iscrlt6rlosl 
Rue 16- I .l~8 

APARTADO.U 
TELEFONE, 920151 

A VIGOROSA 
DE 

DomingoS Soares Pereira 
Fabrica de: louc;as, todOR 08 uten!ll1los 
de alumlnio e banheiras-Serralharia 

- Fogoes a Gas Butano 

F'brlce. 
Rue ~3 n' 386 

ESPINHO 
PORTUGAL 
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sado 12 de octubre en Valencia, y su co'eo
cion se disemina actualmente por una fir
ma comercial .de Bar.celona. 

Durante la Exposici6n, funcion6 una es
tafeta de correos, que estampaba un ma
tasellos especial conmemorativo sobre 105 
sell os de la emisi6n de Oviedo, que la Fa
brica acional de Moneda y T·imbre emiti6 e1 
mismo dia 27 de noviembre. Son seis sellos, 
tres en huecograbado y tres en ca1cografia, 
representando los Reyes caudillos de la Re
conquista (Fruela, Alfonso II y Alfonso III), 
lIno con la Cruz de los Angeles, que se guar
da en la Camara Santa de la Catedral de 
Oviedo otro con un detalle del Apostolado 
de la ~isma Catedral, y el ultimo con el 
bellisimo edificio de Santa Maria del Na
ranco de la Capital asturiana. Por su par
te la'revista "Espaiia coleccionista», 6rgano 
d~ Ia Sociedade FilatcHk a de Madrid, dedic6 
Sl1 numero 5, de noviembre de 1961, a la 
prefilatelia y la fiIateUa asturianas, y los 
Sres. Baquero y B1as disertaron. sobre te
mas filatelicos. 

Otro acto importante se celebro en Ma
drid con ocasi6n del III a,niversario de la 
con;titucion de la «Agrupaci6n Filatelica 
Alhambra». El domingo 10 de noviembro, se 
proyect6 en un cine madriIeiio la peHcu~~ 
«Panorama filatelico», un do::umental rea 1-

zado en ttEastmancolor» y pantal,Ia panora
mica, por los Presidentes de l~ dos asocia
ciones filatelicas madrileiias, dlsertando los 
Sres. Ba,rcel6 y, al dla siguiente, Rodriguez 
Germes, sobre asuntos filatelicos . 

Existe cierta inquietud entre los comer
ciantes filat61.icos espaiioles, ante la avaIan
cha de emisiones conmemorativas de estes 
uitimos tiempos. Es evidente que se ha in
crementado de un modo formidable la an
cion coleccionista en Espaiia, y sin duda se 
debe en gI'aoll' parte a la ofactura de los sel
los realizados por nuestra Fabrica Naci D 31 

de la Moneda y Timbre. Pero tambien h~ 
que reconocer el peligro que ofrece un a u
vion de emisiooes seguidas, que puede cau
sar desaliento en los principiantes. Q l izas 
ei ano proximo el Consejo postal, 6rgano 
supremo de propuestas al Ministro de Ha
cienda sobre posibles emisiones, .use . con 
mas moderacion sus facuItadzs filatehcas. 
Entre tanto, hay que CQlIlstatar 1a inquie1ud 
del coleccion·smo nacionaI, ante tantas nue
vas series seguidas, y ello aunque sean di
ficiles de conseguir al poco tiernpo de emi
tidas . 

Los espaiioles sentimos una gran satis
ofaccion ante el enorme exito obtenido en la 
«Temex-6l», Elq>osicion tematica celebrada 
ultimamente en Buenos Aires. Nuestro De
legado en la F1IP oform6 parte d~l Jurado 
calificador, y es sabido que el amIgo D. Jo
se-Maria Borras Feliu es hombre de buena 
mano. Supo escoger colecciones entre la 
multitudque tuvo a su aloance para levar 
alli, y se trnjo varias Medallas de oro y 
otras altas recompensas. 

La Federaci6n Espanola de Sociedades 
Filatelioas esta a punto de onacer. Como he 
anunciado en anterior cr6nica, sera Presi
dente D. Salvador Palau Rabass6, quien du
rante mucho tiempo presidi6 el Circulo Fi
Iatelico y Nurnismatico ,de Barcelona. Espe. 
ramos que, con la' Federaci6n, mu:hos pro
blemas filatelicos espaiioles encuentren una 
posible via de armoniosa comprension, y 
que 1a ,colaboracian entre los varios secto
res de la Filatelia (comercio, Autoridades y 
coleccionistas) sea una rea1idad. 

Venda de Selos do 
Correio, emitidos pelos 
Estados Italianos e pela 
Italis, de 1855 a 1953 

Novidade sensacional para tOOos aqueles 
que coleccionam selos de It ali a , foi 0 facto 
de 0 Ministerio ,dos Correios e TelecOilDu
nicac;6es italiano ter posto a venda, pe\a 
maior oferta, os seus stocks de selos fora 
de ciI'Culac;ao, e que compreendem lIlumero
'sas emissoes do Estado Pontificio, do Reino 
da Sardenha, do Reino de Italia, da Reptl
blcia Social Italiana , da Republica Italiana 
e da Zona A do Territ6rio Livre de Trieste. 

Estes stocks tem um valor comerci _l 
que atinge cerca de 9.000 milh5es de liras, e 
esHio agrupados em 148 lotes . 

A primeira venda teve lugar em 12 d t: 
Dezembro de 1961, na Administrac;ao dos 
Correios ItaHanos, Prac;a de S. Macuto, 
Roma. 
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Colec~ao de Portugal 

do Dr. R. H. Urwick 

Em 14 de Mar~o pr6ximo, sera leiloada, pelo conceituado 
comerciante londrino Robson Lowe, a colec~ao de Portugal 
formada pelo Dr. R. H. Urwick" de Shrewsbury, galardoada 
com medalha de ouro, como a melhor colec~ao do nosso prus 
apresentada por urn coleccionador estrangeiro, na Interna
cional «Lisboa-53». 

Desde entao, a colec~ao foi aumentada e, actualmente, 
contem muitas das pe~as escolhidas das colec~oes J. Marsden 
e R. B. Yardley, assim como numerosas pe~as notaveis que 
apareceram no mercado durante os ultimos trinta anos. 

o Dr. Urwick pretendeu sempre adquirir «nuances» e 
blocos, novos e usados, com particular inclin~ao pelas tiras 
horizontais de quatro,. variedades e sobrescritos, juntamente 
com variedades de chapas e impressOes, aMm de carimbos 
raros que despertaram 0 seu interesse. 

A po~o da colec~ao que vai ser leiloada (14 volumes) 
inclui uma colectanea representativa do primeiro material 
pre-filarelico, e todos os selos da monarquia, de 1853 a 1910. 

lia imensas p~as encantadoras que poderiam ser men
cionadas, 0 que nao se faz por falta de espa~o, pelo que os 
interessados devem pedir 0 catalogo ilustrado a cores (pre~o 
5 sh.) a : 

RO'BSON LOWE 
50 PALL MALL 

London s. W. 1 

Exposioao Filatelica 
DO 

x Congresso 
InternacionaJ 
de Pediatria 

Como todos os nossos consocios sabem, 
teni lugar em. Lisboa, de 10 a 15 de Setem
bro proximo, integrada no X Congresso In
ternaoional de Pediatria, uma ~osi!;ao de 
Filatelia Tematica destinada a colec!;o_'S 
cujo motivo ou tema seja «A Mae e a Crian-
9a». Acontecimento a que, como e evidente, 
o Clube Filatelico de Portugal deu 0 seu 
imediato patrocinio, e esta dando a sua 
constante colabora!;ao. 

o regulamento da referida EX'Posi~o foi 
profusam.ente .d.istribuido, e puhlicado no 
n.· 121 (Julho de 1961) deste «Boletimlt. Co
mo devem ter reparado, tmta-se dum !l'egu
lamento volunHlriamente simples, sem gran
des exigencias, que permite a comparencia, 
e convida a concorrer todo 0 coleccionador 

tematico que possua algum material rel'll
cionado com «A Mae e a Crian~". 

Assim, sob esta larga concep!;ao, esta
mos certos de que numerosos dos nossos 
cons6cios tematicos estao a encarar com in
teresse e simpatia esta curiosa iniciativa, e 
nao deixariio de nela se inscrever e partici
par. 

Recordamos-Ihes que 0 prazo de entrega 
dos boletLns de inscri!;ao termina no dia 31 
de Maio proximo, e que pode ser feita na 
Sede do Clube ou na Se:retaria do X Con
gresso Internacional de Pediatria, que fun
ciona na Clinica Pediatrica Universitaria, 
Hospital Santa Maria, AlVenida 28 de Maio, 
Lisboa 4. 

. 

numismatiC" 
MINISTERIO DO UL'ffiAMAR 

Direc()iio-Geral de E conomia 
DECRETO N .' 44068 

Sendo necessario substituir na rprovincia 
de S. Tome e Principe as moedas mandadas 
emitir ,pelos Decretos 'I1.·s 28893 e 36788, res
pectilvamente de-30 de Julho de ;1938 e de 11 
de Mar!;o de 1948, em virtude da acentuada 
diiferen!;a que existe entre as 'suas cara'Cte
risticas e as das moedas cunhadas iIltima
mente: 

Atendendo ao que em tal sentido mooi
festaram 0 Governo da provincia e 0 Banco 
Nacional Ultramarino; 

T6Ildo em conta a urgencia de 'se legis
lar em 'conformidade, e 0 que disp6e 0 § 1.0 
do artigo 150.· da Constitui!;ao : 

Usando da faculdade conferida pelo n .· 
3." do aI'tigo 150.· da .COlIlst itu'!;ao, 0 Minis
tro do Ultramar decreta e eu promlligo 0 
seguinte: 

Artigo 1.0. :e. autorizada a emissao de 
mo:!das rnetalicas destinadas ·a Provincia de 



SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos variq,s coleccionadores q 'le 
pretendem relacionar-se com coleccionado
res portugueses, entre eles: 

GUENTBR JANTSCHKE - Dunckers
tl1asse 9 - Berlin N 58 - Alemanha. 

JESUS ARRANZ ACINAS - Fernan Gon
zalez, 24-2.° - Burgos - Espanha. 

ZAWADZKI MAREK - ul. Staszica 12/S 
- Kielce - Polonia. 

BRYAN BUCHAN - P. O. Box 293 -
Richmond Hill - Ontario - Canada. 

MECINSKI ZDZISLA W - ul. OIeska 9 m 
8 Ip. - Opole SI. - Poloma. 

ROGER S. HACKMAN-916 1/2 C. Street 
- HarrisonbUl1g - Virginia - U.SA. 

JOSE ROMANOS - S. Lorenzo - 10 -
Zaragoza - Espanha. 

KERK~SZ MIKLdS - Dessewff"y u. 27. 
- Budapeste VI - Hungria. 

S. MUHSIN EFFENDY-D - Pulo pamt
jikan, 2/61-A - Gresik - (Djatim) - Indo
nesia. 

EDWARD ZEYSEGG - 1960 Cornelia St. 
- Brooklyn 27 - New York, N. Y. - U.S.A. 

HERBERT SCHNEIDER - Bol!/B:m
ndorf - Hochsohroarzwald - A I e m a nha 
(DDR). 

STACH JdZEF - ul. Krakowska 3m3 -
Opole - Pol6nia. 

Estes endere!;os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa 
parte. 

This addresses are given withouth enga
gement nor responsability 0 ow:- part. 

Ces adresses sont donnees sans engage
ment ni responsibilte de notre part. 

A aceita~ao de 
correspondencia postal 

e telegramas para 

o Estado de I ndie 
A Administra!;ao Geral dos C.T.T. infor

rna que, tempomriamente, a 'risco do expe
didor, aceita telegram as ordimanos para 0 

Estado Portugues da India, encaminhando
-os pela rede internacional, com as taxas 
decorrentes desse encaminhamento. E, nas 
mesmas condi!;Oes de encaminhamento e ta
xas, aceita correspondencias postais ordi
narias, para idemtko destino. 

selos, sellnhos & seloes 
Um selo vendido por duzen

tos e querente contos ... 

A ANI difundiu laI'galllente urn telegra
rna de Londres, noticiando que urn raro 
selo malaio foi vend do naquela capital p :lr 
3 100 libras: cerca de 240 contos. 

o seu comprador foi urn coleccionadOlt' 
de Nova Iorque, que pagou aquele pre!;o 
verdadeiramente record. 

o exemplar e de cores p1ir.pura e laran
ja, datando a sua emissao de 1906 a 1911. 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PREt;OS 

do mercado, todo 0 materiel de Inte· 
resse para 0 neg6cio de exportac!o, 
como Portugal e Ultramar, sArles 
completas. novas ou usadas, selos no
vos esgotados na Ag6ncla (Fauna 4 
Ags., Pelxes 15E. etc.), selos para pa
cotes, pacotes semlconfecclonadoa. 

Ofertas feltas sem Indlcat;Ao de pre
co nAo aerAo tomadas em considera
CAo. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rua do! Ramedios a L"p., 60-LlSIOA-2 
PORTUGAL Tel. 666713 

entusiasticas --comemora~oes As do 

«V II Via dv Selv» 
no Contine~te, Ilhas Adjacentes 

e U1tramar 

ALCOENTRE 
Em duas montras de estabelecimentos 

comerciais de Alcoentre, 0 nosso prezado 
cons6cio e valoroso fiIatelista 'Sr. Felix da 
Costa IIba expos foIbas das suas belas co
Iec!;Oes, que foram muitoapreciadas. 

No Cafe Sao JOl1ge, rea1izou-se urn al
mo~o de confraterniza!;ao filatelica, a que 
assistiram os srs. Jose Cris6stomo Prego, 
Alberto Jose Cris6stomo da Costa, Felix da 
Costa Ilha e Ant6nio Joao RlIJ:!l3.1hete. 

'Foi editado urn sobrescrito especial, im
presso a duas cores, com reprodu!;ao da 
igreja matriz local, e carimbo vulgar de Al
coentre, 1-12-61. 

ALHANDRA 
Por iniciativa do nosso prezado cons6cio 

sr. Almeida Carvalho, Alhandra comemo
rou brilhantemente 0 «VII iDia do SeIo», 
com uma excelente exposi!;ao filatelica, nu
rna das salas do «Clube Desportivo da Fa
brica Cimenrto Tejo», gentilmente cedida 
para 0 efeito. 

,Esta exposi!;ao, especiaJmente dedicada 
aos principiantes, reuniu participa!;Oes que 
despertaram muito interesse, como a do 
Mundo atraves dos selos, de Raul Pereira 
Imicio, a desportiva, de Jose Julio Moreira, 
e ados Dias do Selo em Espanha, de Al
meida Carvalho. 

IRealizou-se tambem urna interessante 
reuniao dos filatelistas locais, durante a 

• 

Portugues 

~-------------Por--------------~ 
Jose Rodrigo 0105 Ferreira, V. C., 
dr. Jorge Vieira, Sergio W. de Sousa 
Simoes, Olnarfe Cosfelra, prof. Alfredo 

"Olas, etc., etc. 

qua.! ,foram ,focados e discutidos vanos 
,assuntos, com destaque para os seguintes: 
Oportunidade da emissao de urna sc!aie de 
selos reproduzindo os hrazOes de todas 
as ptovincias !portuguesas, para que se rea
firme, uma vez mais, que todas elas, do 
Minho a Timor, sao portuguesas; convenien
cia de transferir a data do . ,Dia do SeloD 
para outra que nao coincida com as de 
comemora!;oes que, pelo seu significado 
hist6rico e !patri6tico, relegam. para segun
do plano as do .. Dia do Selo»; necessidade 
de constituir 0 Nucleo FilateJ.ico de Alhan
drn, destinado a agrupar os filate1istas 10-
cais, e a fomentar 0 desenvolvimento da 
Filatelia. 

AMOREIRA (MONTE ESTORIL) 
o nosso prezado cons6cio sr. Joao A. Ban

darra Olias rea.!izou em Amoreira (Monte 
Estoril) interessantes exposi~Oes de selos, 
nas montras dos principais estabelecimen
tos comerciais da localidade: "Salao AldIS
rea» (Pemlanentes), .Drogaria Progresso» 
e .A Model» (Fanqueiro e Retrozeiro). Des
pertaram curiosidade e interesse. 
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BEIRA 
Na cidade da Beira, M~bique, 0 nos

so cons6cio e querido amigo sr'. Artur 
Leotte Ramos, distinto gerente da filial do 
Banco Nacional Ultramarino, promoveu urna 
elCposicao de belos selos dos seus aIbuDs, 
de todas as provfncias portt:.guesas ultra
marinas, nas montras da cLivraria Chissi
ca •. Na Emissora do Aero Clube da Beira, 
foi proferida urna interessante palestra aJ.u
siva ao «'\(II Dia do Selo». 

CALDAS DA RAINHA 
Sobre ascomemoracOes do «VII Dia do 

Selo» nas Caldas da Rainha, transcrevcmos 
da seccao ftlatellca da cGazeta das Caldas», 

. n.· 123, de 12-12-61, da autoria de sergio W. 
de Sousa Simoes: 

o DIA DO SELO EM CALDAS DA RAlNHA 
Realizou-se, conforme previamente se 

anunciou, 0 VII Dia. do Selo, em 1 d= De
zembro ftndo. OJ1ganizado pela Federa~o 
Portuguesa de Filatelia, a data foi come
morada em todo 0 pais, ilhas e provfncias 
ultramarinas. 

A EXPOSICAO FlLAT~LICA 

Decorreu no Orfeao Caldense mais urna 
grande manifestacao filattHica. Com efeito, 
a grande sala encontrava-se vistosamente 
animada com as participa~s ali pre:: en
tes, de muitos dos coleccionadores de Cal
das da Rainha. Foi, talvez, destas Eirposi
cOes. comemorando 0 Dia do Selo, aquela 
que apresentou maior 'Variedade, melhores 
colecCOes, e a de malor valor filatelico. 

As folhas com selos estavam apresenta-

Um aspecto da E;tposi~iio 

Outro aspecto da Exposi~iio 

das em bons e grandes quadros, pr6prios 
para 0 efeito, e os visitantes acorreram em 
grande nUmero, em nUmero ainda superior 
ao verificado nas outra:> exposi~o~s ante
riores. 

Ate se podera dizer que 0 publico cal
dense ja se vai habituando a peri6dicas ma
nifesta~Oes do genero. 

Como -expos tores, estiveram presentes: 
Dr. Alfredo lales-Bonita seleccao do 

seu album de .fauna, com fOlhas de forma
to ·grande. Em dois quadros, puderam ad
mirar-se muitas series do tema, oheias de 
frescura e beleza. Peixes do Mali, da China, 
do Ifni, da Romenia. Passa:os do M IIi, 
Nigeria, Ifni, Nova Zelbdia, S. Marir.o, Po
Ionia, Senegal, Tristiio da Cunha. Borbo'e
tas de Malgache, Nova Guine, Romenia, 
Centro Africa; Bichos da Jugoslavia, Nige
ria, etc. 

Agostinho Gomes Prista - Este colec
cionador apresentou, em do's quadros, so
brescritos de Portugal e Ultramar; postais 
maxim os ; series novas e usadas de Portu
gal e Ultramar; e a re: ente emissao de Vi
nhetas D. Pedro V, em;tidas em 1955, quan
do da ElCposi~ao Filatelica no Porto. 

Cap. Dario Preto Ramos - Quadros com 
selos de Portugal Continental e Ultramari
no, recordando-nos 0 Infante D. Henrique, 
e urn outro quadro, mostrando Exposi~Oes 
Filatelicas. 

Francisco lose Paramos - Pares de Por
tugal (D. Manuel). quadras da Independ~n
da, Travessia e Ceres com sobretaxa. Pares 
da Guine e Cabo Verde. 

lotio Maria Ferreira - Nurn quadro gi
gante, honrou esta ElCposi~ao, com a sua 
valiosa colec~ao da R6Publica do Congo 

• 

NECROLOGIA 
Jose MANUEL ROMA ·MACHADO 

CARDOSO SALGADO 

Com 55 anos de idade, faleceu em Lis
bo'l 0 sr. Jose Manuel Roma Maahado Sal
gado, func~omirio cOllPorativo, comandante 
de terco da L. P., em 5ervi~o no coma,do 
geral, e adjunto do chefe do Regimento N. 
A.T.O., que funciona D'a Presid~cia do Con
selho. 

o extinto, irmao do nosso queri:lo ami
go sr. tenente-coronel Fran.::isco Roma Ma
chado Ca.rdoso Salgado, membro da Dir=.:
~ao do nosso Clube, era natural de Lisboa, 
casado com a sr.' D. Mar::a Carlota Sommer 
Pereira Cardoso Salgado, e pai dos srs. d rs. 
Jose Manuel e Joao CarlO'S, e Antonio Mar:a 
Pereira Cardoso Salgado. 

o corpo fm tras'adado para a b3sf'ica 
da Estrela, donde 0 funeral saiu, com gran
de acompamlbamento, paTa jazigo no cemi
terio dos Prazeres. 

Ao Hustre filatelista e nosso querido ami
go sr". tenente.coronel Cardoso Salg13do, rei
teramos os nossos sentidissimos p~sames. 

MESTRE ALBERTO SOUSA 

Faleceu mestre Alberto Sousa, urn dos 
nossos mais fecun·dos e representativos pi'n
tores, especial mente no gemero aguaxela. 

Colaborou em dezenas de revista'S e jor
DaiS, ilustrou dezenas de livros, de Damte, 
Julio Dantas, E~a de Queir6s, Matos Se
queira, etc., e realizou dezenas de exposi
~Oes, sempre com grande ~xito. 

Dele, em resurno, muito bern escreveu 0 

ARGENTINA 
4069-0svaldo Mosenzo - Parana 487-

Buenos Aires - Es, PO, T. 60. 4. da 
6. aFuna, Desportos e Flores. 

CANADA 
4072--Delkar Napoleao Maia-46 Brunrwick 

Av. - Toronto - Ontario - (M) Po, 
In, Es, It, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 17. 
91. 94. 

CHECOSLOV AQUIA 
408(}-Jan Kovar - Stalingradske nam. c. 14 

«'Dilirio de Lisboa», no dia do seu faleci
mento: «Espirito culto, generoso nos seus 
ideais - era urn republicallJo convicto - e 
fiel as suas am'zacles, Alberto Sousa gozava, 
a par da admira~o dos amadores de M
tes, de gerais simpatias, em todos os circu
los artisticos e intelectuais». 

A:lberto Augusto Sousa, de seu nome 
completo, que faleceu com 81 anos incom
pletos', deixa 0 seu nome ligado a Filatelia, 
pela qual tinha verdad.eira !pabdio, princi
palmente pelos selos classicos portugueses, 
e, nos ultimos anos, tambem ·pelos espa
nh6is. 

A familia enlutada, apresentamos a ex· 
pressao do nosso muito pesar. 

D. CAMlLA NOGUEIRA DE CARVALHO 
NOGUEIRA 

Na Sl"a residench, Rua da Escola Poli
lecnica, em Lisboa, fale:eu a sr." D. Camila 
Nogueira de CaJ1ValhO Nogueira, tia do nos
so director, sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Car
valho, a quem apresentamos sentidos pes a
mes. 

HlElTOR DE CAMPOS MONTEIRO 

No Porto, faleceu 0 conhecido escritor 
Heitor de Campos Monteiro, autor de va
rios livros, especialmente de cintilante hu
morismo, e tam-bern fiIatelista muito dis· 
tinto. 

Era 'S6cio fundador e honorario do CIu
be Intennacional de Filatelia, a cuja. Direc
cao expressamos sentidissimos pesames. 

- lablonec n,N. - I n, Es, Russo. 60. 
matchbox labels, .paJper money/all 
from whole the world. 90. 

FRANQA 
4074-Maureille - Inspection d'AcadeIIiie

- Bordeaux - Fr, In, It, Es, Po, AI, 
N. U. 60. 3. 90. 

HUNGRIA 
4081-Francis Hopp - Felszabaduhis U. 24 

- Dorog - (A) In, Al, Fr, 60. View· 
-ca·rds, photos. 90/ 1962. 
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Altera~Oes - Reingressos - Novos 
, . 

SOCIOS 

PORTUGAL 
90 - J . Ell - Casa Filatelica - Roo da 

Prata, 184-2.0~Esq. - Lisboa - Po. Fr. 
In. AI. 

1l6l--A. Raposo - Rua D. Filipa de Lencas
tre, B.1.°~Esq. - Oeiras - Tel. 0431956. 

1181-<FeI1TIando Rocha Beleza ....... Rua do Co
velo, 330 rIc, Porto - Po, Fr, T. N. U. 
66 Postais ilustrados 90. 96. 

1221-Dr. A!nt6nio Homem Pinho - Avelar 
- Po, Es, Fr, In, C. T. V. 60. 1. 2. 5. 
Tematicos. 90. 93. 94. 

25Q6-.Raul Amaro da Veiga Coelho - Rua 
do Bonfim, ISO 2.° - Porto - (P) Po, 
Fr, In, T. N. 1. 2. 31. Gana. Japao. 64. 
65. 90. 93. 

327l--Paulo Rodrigues da Rocha - Av. Dr. 
Oliveira Salazar, 37-1.° - Montijo -
(M) Po, T. C. N. U. 60. 94. 

3290--Jose B. Rodrigues Soares - Rua de 
Tomar - Preldio da Agencia Aust n
Leiria - (Po) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

3675-Virgnio Teixeira <Ie CaITValho - Rua 
San.to Ildefonso, 371-1.°-Porto - (M) 
,Po, Fr, Compreende Es,_ T. N. U. 1. 2. 
3. 90. 93. 

3690--Elvino Jose Marques da Costa - a/c 
da Agencia do Montepio Geral - Rua 
Dr. Francisco Alexandre Lobo, 37 -
Viseu - (M) Po, Fr, In, E's, T. C. N. 
U. 60. l. 3. 13. 2l. 24. 28. 90. 

4ll6hCa['los Henriques Faria Cris6stomo -
Avenida Marechal Carmona, 59-l.°-Esq. 
- Castelo Branco - (P) Es, T. U. 60. 
l. 2. 19. 20. 94. 

4067-Manuel Maria ,Ferreira - Rua D. Luis 
Coutinho, 46 - Usboa - (M) Po, Fr, 
In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4070-Ant6nio Jose Candeias .da Purifica~ao 
- Rua d'Olivffil9ll, 22 - Portalegre -
(M) Po, Es, Fr, T . C. N. U. 60. 1. 2. 
19. 20. 21. 24. 94. 

4073-.Mario Emfdio Curveira Santos - Rua 
Quinta do Jacinto, 5 r/c-Dt .o - Lisboa 

- (P) Fr, Es, It, AI, T. C. V. N. U 
60 Fauna. 

4076-Dr. Artur Manuel Lino Ferreira-Av. 
de Paris, 8-1.D4Bsq. - Lisboa - (P) 

Es, Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 
4077-Alcino Lopes de Freitas - Rua Alves 

Ro~adas, 75 - Vila Nova de Famali
dio - (P) Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. te
maticos 93. 94. 

407B-Eng. Augusto Jose Pais Ladeira -
Quinta de Vila Nova Moreira - Mon
<;ao - (M) Fr, Es, T. C. V. N. 60. 1. 
2. RAU. Ghana. Rep. da Guine. Tema
tica de flores de 3. 90. 93. Torrens (fla
res). 

ANGOLA 
4075- D. Marie Solange Ferreira-Av. Gene

l1al Carmona, 64-Ca;xa Postal 1343-
Luanda - (P) Po, Fr, ~, Es, T. U. 
60. 1. 2. 30. 93. 94. 

EST ADO DA INDIA 
4065-Carlos Wemceslau de Jesus - Damao 

Grande - Damao - (A) T. V. U. 60. 
90. 

BRASIL 
406B-Clarindo C. Ma'chado - Rua Senhora 

da Paz, 690 - Belo Horizonte - Mi
nas - Brasil - (M) Po, Fr, Es, T. C. 
V. N. U. 60. 81. 64. N. de 3. Da 15 em 
64 base 90/1961 ou 61. 

4079-Carlos H. Schroeder - Rua Padre Ze
ferino, 158 - Uberaba - iMinas Gerais 
- Trifulgulo Mineiro - I.n, Po, Fr, 
Es, T. N. U. 60. 1. 2. 65. 

ESPANHA 
4071-Com. Ulpiano Frontela Busnad'ego 

VilIal6n de Campos - Vallado!id 
Es, It, T. C. V. N. U. 60. 3. 
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(ex-Belga) . Ali vimos todas as series emi
tidas, nao ·s6 pelo Congo, como tamb6m 
par Sud-Kasai e Katanga, entre elas as ra
ras sobrecargas fauna, flores, Independen
cia, OCTA, com e sem sobretaxa, maSlCaras 
e mapa. 

Dr. loiio Vieira Pereira -IBm 2 quadros, 
apresentou-nos Cabo V Ide, completo, parte 
da sua valiosa coleq;ao de Portugal e m
tramar. Quase tudo novo, ~avel. Uma 
partic:pa~ao para admirar e nao esquecer. 
Ali se encontravam as emissOes de 1877, tipo 
Coroa, e seguintes, D. Luis, D. Carlos, D. 
Manuel, Ceres, tudo belo! 

Luis Manuel de Sousa Fernandes - Urn 
jovem Ide 9 anos, iniciado no ano passado, 
e que, sinceramente, promete. Apareceu este 
ana com blocos da Alemanha e Argentina, 
sobrescritos de ,Portugal e Ultramar, e uma 
selec~ao de selos estrangeiros novos. Urn 
quadro. 

Miguel Ramal1lO Pinto - Em se:s lindos 
quadros, pudemos admirar parte da sua 
extensa colec~ao, <Ie real valor. Sobre3critos 
de Portugal, Espanha e Co16nias Espanho
las, alguns muito raros, apresentados ern 
album. Colec~ao completa de Ghana, selos, 
blocos e sobrescritos do primeiro dia. Pos
tais-maximos de iEspanha, dos quais saJ.~en
tamos, pela sua beleza, as series com qua
dros de pintores celebres UItimame:nte emi
tidas naquele pais. (Goya, Velasquez, Mt:
rillo e Greco). Tem.itica de flores, ja pre
miada em diversas exposi~Oes, com quadras 
e postais maximos, dos- quais salientamos 
as lindos do Luxemburgo, Sui~ e Congo 
Belga. Colec~ao de selos do Brasil, de 1910 
ate 11 data, tudo novo. Urn belo quadro com 
o selo «Craveiro Lopes», emitido pe10 Bra
sil. Tema .Europa», todas as emissoes, com
pleto, entre elas as raras series <10 Luxem
burgo, <lesde 1956 a 1%1. Em resumo, uma 
participa~ao ,para recordar 

Sergio W. de Senlsa Simoes - «Antola
gia Filatelica», a desenrolar do motivo que 
deu origem 11 emissao do selo, aparece-n~s 
duma forma resum:!da, que agrada ver. Reis 
de Portugal, vanas emissoes do Brasil e 
Velazquez, de ,Espanha. 

Pelo que fica dito, pode bern fazer-se 
uma ideia do material exposto. 

* 
A organiza~ao desta EX'Posi~ao, estfIVe a 

cargo do delegado da Federa~ao Portuguesa 
de Filatelia em Caldas da Rainha, Sergio W. 
de Sousa SimOes, e de Miguel Ramalho Pin
to, urn grande coleccionador a quem a fila
telia cal dense muito deve. Com 6feito, nao 

fosse 0 entusiasmo deste coleacionador, 
sempre pronto na altura pr6pria, com 0 seu 
dinamismo e for~ de iVontade, e a Exposi
~ao nao teria 0 brilho invulgar que obteve. 
Tambem muito ajudou 0 jovem Vitor Joao 
Concei~ao dos Santos, no arranjo da mes
rna, e ,aqui, por esse motivo, fica 0 nosso 
muito obrigado. 

* 
Mais uma Exposi~ao Filatcllica foi reali

zada no Orfeao Caldense, na sua sede. Os 
filatelistas caldenses agradecem por este 
meio 11 Direc~ao desta simpatica colectivi· 
dade, as facilidades concedidas para mais 
esta realiza<;ao. 0 publico cald~nse, 11parte 
a Exposi~ao, teve ocasiao de admirar a. im
portante e valiosa biblioteca, propriedade 
do Orfeao, cornposta das mais variadas 

.. II ~ I',: • I , 1:- j - . j .:. • 
I 

Sergio W. de SO/.lSa Simoes usando da pa
lavra durante 0 banquete 

obras Iiterarias, num total superior a wn 
milhar. 

o BA!NQUETE DiE CONFRATBRNIZACAO 
REALIZOU-SE EM ALFJ;iIZBRAO 

Na noite de 3 .de Dezembro, em Alfei
zeriio, na Casa do Piio de L6, teve lugar 
o banquete de confraterniza~ao, habitual
mente realizado ali. Estj,veram presentes 
muitos coleccionadores, e durante 0 mes· 
mo falou-se tambem de filatelia! 

Houve leilao de uma "p~a filateIica», 
a qual 'foi arremetada pelo coleccionador 
Miguel Ramalho Pinto, que assim viu enri
quecidos os seus albuns. 

Foram distribuidas lembran9llS filateJ.i
cas por todos os con vivas , ofertas de diver
sas entidades e casas filateIicas. 

Durante 0 banquete, usaram da palavra 
os srs. Dr. Joao Vieira Pereira, Miguel Ra-
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malho P;nto, e, por Ultimo, 0 delegado da 
Federac;iio, sergio W. de Sousa Simi5~s, 0 

qual agradeceu a colaborac;iio prestada as 
comemorac;i5es. 

Falta agora lembrar, aqui, a ementa, fi
latelica cem por cento: 
Banquete de Confratemiz~lio dos filate

listas de Caldas da Rainha 
Dia do Selo 1961 - MENU 

Aperitivoscom «Europa» 
Canja de "Porteados» 
Filetes de "Peixes de M~bique" 
Frangos da tematica cAves,. 
Pudim Fl~ «Obliterado,. a ac;11car 
Frutas de .5. Tome e Principe,. 
Vinhos Verdes e Maduros com .0dont6-

metro» 
Espumantes Naturais com .Sobrecarga
Doces com "Sobretaxa local-
Cafe de «Moc;ambique» 

Alfeizeriio, Dezembro de 1%1. 

COIMBRA 
Realizou se em Coimbra urn animado al

moc;o de confraternizac;ao filat6lica, pres~
dido pelo sr. dr. Ant6nio Fragoso, do Por
to, ladeado pelos srs.dr. R ·beiro Coelho, 
de Coimbra, e dr. Ant6nio Emilio de Ma
galhiies, tambem do Porto, e assistindo fi
latelistas de Lisboa, Porto, Leiria, Me3lhada 
e Coimbra, na sua maioria s6cios do recfllD
-fundado "Clube Filatelico do Centro». 

Usaram da palavras os srs. dr. Ribeiro 
Coelho, presidente da Assembleia Geral do 
"Clube Filat6lico do Centro», que tambem 
representava a Dire:c;ao do Clube, dr. Fre
derico Lopes, dr. Silva Gomes e dr. Ant6nio 
iEmilio del lMa\talhaes, que proferlru bri
lhante discurso, com judiciosas considera
C;i5es sobre Filatelia. 

o sr. dr. Ant6nio Fragoso, a nossa maior 
autoridade em assuntos de marcofilia, pro
feriu uma palestra sobre esta interessante 
e importante especialidade, exibindo duas 
cartas muito antigas, urna de 1807, de urn 
estudante de Coimbra, e outra de 1811, de 
um soldado do ,general Massena, es:rita em 
Torres Vedras, durante a terceira iDIVasao 
francesa. 

oA Direq;ao do "Clube Filatcmco do Cen
tro» ofereceu ao sr. dr. Ant6nio Fragoso 
urn emblem a de prata do ChIDe. 

LISBOA 
De preferencia a dizermos n6s 0 que foi 

o «VII Dia do Selo» em Lisboa, vamos 
transcrever quatro artigos que ao aconteci-

mento se referiram, em termos muito dife
rentes, mas que se completam: 

A cronica do «Didrio de Lisboa»: 
.. UMA PE9A RARA,-E UMA LI-

9AO NOTABILISSIMA» • 
Foi extraordinario de born servic;o, 0 

jantar filatelico de sexta-feira passada, co
memorativo do uDia do Selo», mas fo:-o, 
!prlncipialmente, nos aspectos de fraterni
dadE;, animac;ao e altura da familia filate-

A mesa da presidencia, vendo·se 0 sr. Prato 
Doutor Carlos Trinclio entre as Senhoras 
de Eduardo Cohen e de Dr. Vasconcelos 
Carvalho, e a Senhora de Prof. Doutor Car
los Trinclio entre os srs. Eng. Manuel Gr~a 

e Eduardo Cohen 

lica portuguesa, ja -que, ao Jado dos filate
listas lisboetas, presididos pelo eminente 
prof. dr. -Carlos Trincao, havia, desde um 
eminente filatelista do Norte, Jos6 Gonza
lez Garcia, ate filatelistas mais modestos, 
como Saul Godinho, da F:.gueira da Foz. 

Mas 0 momenta mais alto do jantar da 
«Severa» {oi dado com 0 leilao de urna 
pec;a ram, porventura (mica: urn par novo 
,da prova do D. Luis I, de peml, preto, 
sendo urn dos selos 0 5 rs., e eutro 0 25 rs. 

Esta pec;a, oferecida pelo grande filate
lista dr. Almeida Dias, disputadissima, fo i 
arrematada por outro eminente filatelista, 
Eduardo Cohen, por tres mil e cem escu
dos. 

o facto seria apenas lIlotavel, - se nao 
se tornasse notabilissimo pela circunstAncia 
de Eduardo Cohen, em seguida, e ~agada-

«CATALOGO SPECIALIZZATO EUROPA» 
por Michele Picardi 

Nao obstante os filatelistas portugues!s, 
com raras e -honrosa'S elCCepc;5es, serem P::JU
co dados a leitura das lIDelhores obras que 
sobre Filatelia, e num ritmo ex::elente, vao 
sen do publicadas por toda a parte, teve exi
to manifesto a nossa ioniciativa de adqui
rir para a Biblioteca do Clube 0 opuscul0 
«Europe Philatelie,. (1." parte), anunciada 
no «Boletim» n.O 119/120. Um aprecia\el nu
mero de coleccionadores de «Eurcpa» aprc
veitou 0 ensejo de contactar com essa pu
blica~ao um pouco elementar, 'sem duma, 
mas da autoria de especialistJa com creditos 
firmados. 

:£ portanto legitimo desejar que seja air.
da consultado em maior escala, e pelos cc
leccionadores mais exigentes, um outro vo
lume de delineamento mais precioso, de 
maior foIego, sobre 0 mesmo tema - tlllnto 
da preferencia dos nossos cons6cios - que 
acabamos de adJquirir ,para a nossa BibliO'
teca: 0 «Catalogo SpecializzJato EUROPA», 
da autoria de Michele Picardi, editado em 
Outubro ultimo, 'pela conhecida firm3. Aldo 
d'Urso, de Roma, em quatro linguas (italia
no, frances, alemao e ingles), com urn tota:! 
de 373 paginas, profusamente ilustradas. 

Este magnifico cat:ilogo - incont~sta
velmente a melbor obra que foi ate hoje 
escrita sobre cEuropa» - esta desde agora 
it vossa disposic;ao. Esperamos que ele me
r~ 0 vosso simpatico aprec;o. Permitimo
-nos igualmente recomendar a todos os fila
telistas a cOD'Sulta das primeiras belas pagi
nas a cores deste catalogo, que cont&n urna 
descric;ao das divers as utirature speciali» 
emitidas pela Franc;a, Belogioa, Italia e Sui
c;a, elementos valiosos e indispensaveis para 
qualquer .colec~ao especializada. 

«STAMP COLLECTORS ANNUAL - 1962,. 

Recebemos ra: ultima edic;ao desta magni
fica publicac;ao llII1ual, desta vez com 100 pa
ginas de texto, extremamente ameno e va
nado, para todos os gostos, e com vistosa 
capa a cores, :reproduzindt) selos dos CO.!:-

monautas Gagarin e Shepa-rd. Os coleccio
nadores mundiais encontram artigos sabre 
os selos daCoreia do Norte e das Republi
cas Independentes de Africa, os de Euro~a, 
cr6nicas a respeito da GrOCia e Vati: aP:>, os 
de co!6nias inglesas, paginas a,: erca de Z n · 
zibar, St. Kitts e «provis6rios» da Basuto
landia, os tematicos, testemunhos -referen
tes a "Centenario do Selo_, «Industria Flo
restal» e «Conquista do Cosmos». 

o livro obedece a uma orientac;ao muito 
criteriosa, e contero ainda outros dados de 
grande valor, como urn guia da impre,sa 
filatelica da Europa - que, como e 6bvio, 
inclui 0 n0550 «Boletim» - e urna se'e;:c;ao 
de an(mcios dos mais conceituados comer
ciantes mundiais de selos. 

Apresentada com grande cuidado graft
co, e 1:ontendo numerosas ilustvac;i5es, e 
obra que, a muitos tftulos, se impi5e a cu
riosidade e ao agrado dos que a lerem. 
Custa apenas 4/-, men os do que urn ro
mance policial, e pode ser pedida a H 3rris 
Publications Ltd., 27, Maiden Lane, Lo::ldon 
W. C. 2. 

Yanda dB pagllas anuncladoras 
das novas amlssnes 

Com 0 pedido de publiaq:lio, recebemos 
do ilustre Director dos Servi~os Industriais 
dos C.T.T., nosso querido Amigo sr. enge
nheiro Manuel G. Gra~a: 

"Para conhecimento de V. Ex.", venho 
inform aT ter sido superoormente autoriz3da 
a venda de pagelas anunciadoras das nos,sas 
emissi5es de selos. 

Assim, os CTT continuarao a enviar gr:'!
tuitamente urn exemplar as pessoas ou en· 
tidades que para is so se encontram inseri
tas nos Sel'vic;os Industriais. 

Todas as pessoas que pretendani mais 
exemplares deveriio fazer as suas requisi
C;i5es aos SIR, que os venderiio ao prec;o de 
10$()() (dez escudos), cada,.. 

• 
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Hartelijk gefeli.citeerd met uw buiten
gewDOnl werk, beste vriend Tacila, en zeer 
bedankt voor de vriendelijke gave! 

* 0 semamirio americana «Linn's We
ekly Stamp News» publicou urn artigo. m 'i · 
to completo e bern ilustrado, da autoria de 
R. L. Jones. dedicado a primeira ex!Pedi~ao 
de correio por aviao. nos Estados U- i 'os 
(Garden City. N.Y.-1911). Tambem 0 Cap. 
M. F. Stern. 0 maior especia'ista mundial 
sobre voos de pioneiros na Africa do SuI. 
escreveu especialmente para «The Aero 
Field" urn excelente artigo sobre 0 primei
TO servi<;o aeropostal naquele pais (Ken 'l
worth-MuizenbeIlg - 1911), que veio a Iume 
no n ." 250 do referidomensario ing!!s. 

Noticias do ar 

* Do sr. Eng." Manuel Gagliardini Gra-
~a. ilustre director dos Servi~s Indus

tria' s dos C.T.T., recebemos, em 5 do cor
rente. alguns exemplares das noovas etiq" e
tas mod. 511, para correspond!n.cia por 
aviao. que gostosamente adoptamos a p ' r
tir deste n.·, para avivar as rubricas babi
tuais desta «pagina". Agradecendo a g~ti
leza da oferta - que. como os nossos con
s6cios tern oportunidade de comprovar. 
se traduz numa melbor.ia do aspecto de 
,\Pagina de Aerofi,latelia .. - aproveitamos a 
oportunidade !para afirmar ao SiI'. Emg.· 
Gagliardini Gra~ que os aerofilatelistas 
portugueses. apesar das vicissitudes por 
que tern pass ado. continuam a aguardar 0 
concurso dos C.T.T .• no prop6sito de ser 
dada satisfa~ao aos seus anseios elementa
res. 

* Em 19ualada (Espanha) teve lugar, de 
19 a 26 de Novembro passooo. a "ExfiIa 

- 61» - I Exposi~ao Filat61ica Na: ional de 
Correio Aereo - por altura do 50.' aniv?l'
sario da funda~ao da avia~ao espanhola. 
pelo General D. Pedro Vives Vich. Foi utili
zado urn carimbo comemorativo. 

* Depois das comemora!;Oes de Allaha-
bad (India), ern 18 de Fevereiro. e da 

Gra-Bretanha, em 9 'de Setembro, referimos 
o terceiro a"Contecimento do Ano do Jubi
leu. 0 primeiro servi~o aeropostal norte
-americano teve lugar, como e do conhed-

mento geral, de Garden City para Mineola. 
ambas no estado de N. Y. 0 aviao era urn 
«Blenot», pilotado por EaI1le Ovingt~n. No 
50.' aniversario do hist6rico acontecimento 
.:... 25 de Setembro !p.p. - a American Air 
Mail Society comemorou 0 facto com a re
edi~ao do voo, agora por helic6ptero, da:!a 
a curta distancia entre as duas cidades. 0 
correio transportado recebeu urn carimbo 
comernorativo oficiaI. 

* A quarta e Ultima celebra~ao dum cln-
quentemirio de correio por aviao, no de

curso de 1%1, 0 Ida Uniao da Arica do SuI, 
foi assinalada ipeUa emissao do selo come
morativo a que fizemos referenda no nosso 
ultimo numero. Recoraa-se que ° servi~ 
em questao teve lugar entre Kenilworth e 
Muizenberg. de 27 de Dezembro de 1911 a 3 
de Janeiro de 1912. Foram tmnsportadoo 
apenas bilhetes postais especiais - denomi
nados «First South African Aerial Posh
pe~as hoje de grande valor. 

* Vma das decis5es tomadas no 1.° Con-
gresso da F.I.SA. (Haia. 12 de Ag"J'Sto) 

foi a dl! promover anualmelIlte. em tod 5 os 
paises, 0 «Dia do Correio Aereo». Orieltada 
na linha do conhecido e popular «Dia do 
Selo_, esta iniciativa d estina..se, como e in
tuitivo, a divulga,r 0 gosto pelo co!ecciona
mento da nossa modalidade. ~ com natural 
regozijo que informamos terem. ja em 1961, 
dois paises aerofilateli=ente muito avan· 
!;ados, organizado com pleno exito 0 sell 
«Tag der Aero.philatelie». A Alemanha em 
Berlim (24 de Novembro) e a Austria (1 a 
4 de Dezembro) - onde foram utilizados 
carimbos alusivos. ambos muito belos - fi
reram, nestas datas, magnifica e valida pre
pagarnda da Aerofilatelia. 0 que quer dizer 
que n6s, aerofilatelistas portugueses, d :we
mos come~ar a pensar na organiza~ao do 
nosso primeiro «Dia do Correio Aereo .. em 
1962. 

Colec~i!io do 

Clube 

Recebemos e agradecemos a oferta do 
seguinte sobrescrito:: 

S. A. S. -
Stockholm - Johannesburg (2-1161). 

jacto DC8. 
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mente, ter oferecido tao rara e lValiosa pe~ 
a urn coleccionador <Cia especialidade de pro
vas, que se encontrava presente. e que 56 
por carencia econ6mica a nao tinha adqui
rido . 

Perante tamanha li~ao de generosidade 
e de elegancia do eminente Eduardo Cohen, 

Uma das mesas do jantar, vendo-se, entre 
outros, os srs. Jose Gonzalez Garcia, dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, dr. Almeida 
Dias, Manuel Marques Sena, fitho e dr. 

Anibal Al~ada. 

n6s. que todos os que nos conhecem sabem 
sermos urn homem forte, nao conseguimos 
es::onder duas furtivas lagrimas. que aqui 
traduzimos Dum respeitoso beijo nas maos 
da senhora de Eduardo Cohen. que alias e, 
a muitos titulos, a senhora a quem .mais 
deve a Filatelia portuguesa. 

V. C. 

o artigo da «Republica .. : «UM.4. 
LI€;AO DE CORTESIA, GENERO
SIDADE E FRATERNIDADE», pelo 

dr. Jorge de Melo Vieira 

No passado I.' de Dezembro, r-ealizou se 
o «VII !Dia do Selo». e das comemora~Oes 
que em Lisboa foram Ievadas a efeito pela 
Federa~ao Portuguesa de Filatelia, guarda
mos a mais viva e grata das record!l~Oes . 

Dessas comemora~Oes. pode d 'zer-se que 
as pedras de toque foram a E~osi~ao-re
lamp ago de selos de Angola, que. patroci
nacLa pela Administra~ao Cera! dos Correios, 
Telegrafos e Telefones, esteve patente ao 

publico, durante dois dia.s - 30 de Novell1r 
bro e 1 de Dezembro - na Casa das Beiras, 
e a banquete ,que se efectuou com urn born 
nfunero de aficcionados da Filatelia. 

Pass amos pelo Iformosfssimo salao no
bre da Casa das Beiras, e, tallVez peIas j6ias 
que ali se 'guardaram, desta feita pareceu
-nos ainda mais nobre e mais bela este 
formoso 'Salao do hist6rico Palacio Rega
leira .. _ 

Estiveram presentesas participa~5es de 
dez expositores. que trouxeram a terreiro 
algtmlas das suas melhores pe~as fiIatelicas, 
com 0 fito (mico de fazer divu1ga~ii.o e, 
p~r isso mesmo, foram, «ex aequo», galar
doadas com medalbas de prata. que a to
dos foram distribuidas no banquete. mas, 
para alem do premio que galardoou ° seu 
esfor~o e oboa-vontade. eles merecer~ e 
merecem por tal facto os melbores agrade
cimentos, e toda a considera~ao de quantos 
se dedicam a Filatelia. 

Anibal Barbosa, que M dois meses fora 
medalbado com pr.ata na I ,Exposi~ao F'lla
telica Bancaria-l%l. pela sua partidip:!~ao 
com selos de Angola, voltou a apresentar-se 
com .pe~ fiIat6licas daquela P,rovincia ill
tramarina, mas agora v!-se que tomou gosto 
pela coleociona~ao, por 1550 que. desta fei
ta, ja nos trouxe coisas de certo quilate: 
«ReimpressOes fpo coroa, usadas com spe
cimen, sobre selos originais das emissoes 
de 1886. 1893-94, 1898·1902 e 1901 e 1903 e al
gumas series com eI'I'Os e variedades». 

Vascon:celos Carvalho, que tern material 
sempre pronto para todas as solicita~s e 
paladares, mesmo os mais requ'ntados, 
brindou-nos com cEnsaios, provas e erros», 
'Duma profusao tal. que e de causar mveja, 
mesmo as Eminencias. 

Ernesto Patricio Franco, ,como sempre, 
preencheu um ,quadro com sobrescritos. 
Nao ha ,duvida de que este coleccionador 
- urn born aficcionado da Filatelia - tern 
de dar urn novo passo em frente. e dedi
car-se aos selos como se tern dedicado aos 
sobrescritos. 

Tambem Eduardo Sales Henriques de 
Vasconcelos nos apresentou sobrescritos. 

Jorge Alexandre Freire Garcia. que de
butou. e bern. na I E~osi~ao Filatelica 
Bancaria-1%1, com «series escolhidas da 
Europa», nl!lID. voo lallgo, transpOl1'tou-se a 
Angola. mostrando-nos dela ja alguns bons 
selos, e ate alguns erros. 

Felix da C05ta Ilha. dr. J oao Vieira Pe
reira e RauI Soares, ficaram-se nos selos 
«Tipo.. de Angola, e, embora as suas parti
cipa~Oes nao fossem mas, confessamos que 
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A mesa dos srs. dr. Antonio de Almeida 
Figueiredo e Esposa, dr. Jorge de Melo 

Vieira e Charles Hoyaux 

gostariamos de as encontrar numa nova ex
posi~ii.o, ja melhoradas, com provas, erros, 
nuances, ,variedades, etc., etc., pois fica
riam mais helas. 

o eng. M. R. Marques Gomes conseguiu 
encher dois quadros com um notavel con
junto de «sobrescritos transportados em pri
meiras malas aereas portugt:esas», que mui
to apreciamos, e apresentar urn esquema 
que bem serve a qui:llquer estudioso da 
modalidade (1) . 

Endere~amos-lhe sillceros parabens. 
Resta-nos agora falar da Angola de Go,-

A lIIesa dos srs. Pimentel Saraiva, Armando 
Linw, Humberfo Viana Bastos, W. Ell e 

dr. Montenegro Carneiro 

zalez Garcia - os ultimos e bern certo se
rem os primeiros - , mas essa era tao no
tavel que nlio temos palavras para dar c'ela 
a precisa ideia - urn conjunto de f : lhas 
de selos de coroa, que ja viramos, mas nun
ea cansam a vista, e, enquanto as outras 
coroas que a!n!da existem no mundo VaG 
cain do e perdendo 0 valor, estas, ao con
trario, todos os dias aumentam de valor
e a lei das compensa~5es. 

Mas a mare alta do «Dia do SeIol> foi 0 
banquete. Estava ali urna boa parte da 
Familia Filatelica Portuguesa, e tivemos 
bern a no~ao da fraternidade dos filatelis
tas, em dois momentos inesqueciveis que _ 
estes nos !p'roporcionaram, ambos sublinha
dos com~ bastantes palmas, e que tambem 
n6s aqui pretendernos deixar sublinhados: 

o sr. dr. Vasconcelos Carvalho, ao iniciar 
o leiliio, com a caixa de prata aferecida 

pela Senhora de Eduardo Cohen 

o telegram a que, por proposta do dr. Vas
concelos Carvalho, loi endere~ado aos Fi
latelistas do Porto, e 0 que nos proporeio
nOli Eduardo Cohen, e .de que em breve fa
laremos. 

No lugar de cad a conviva, encontravam
-se varias ofertas, mas, dentre todas, tres 
cumpre destacar, pela sua beleza OU origi
nalidade : um sobrescrito com a marca de 
dia - oferta do Clube Filatelko de Portu
gal -, urn guardanapo de pa~l, com repro
du~Oes de selos, de carimbos e de cartas 
endeI'e~adas a casas filatelicas - oferta da 
cas a J. EII-, e uma sugestiva ementa im
pressa no verso de meia folha de selos d"\ 

(1) Ver ortigo no c: PlIgina de Aerofilotel i o~. 
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200 exemplares em 18 de Maio de 1919, e des
tinado a franquear a correspomiencia trans
PQrtC{da -rra tentativa de travessia do Atfdn
tico - alias mal sucedida - dos aviadores 
H. G. Hawker e K. M. Grieve. Dos 200 s'/os, 
95 serviram para franquear outras tantas 
cartas transportadas, e 18 foram destruidos 
par defeito Ina impressiio da sobrecarga. 
Devem existir portanto 87 selos novoS'. Re
ferimo-nos, claro, a exemplares autenticos. 
Porque falsos existem as centenas ... 

Giro des 

exposi<=oes 

Na «Budapest-61- (23 Set./3 Qut.) tive
mos como convidado para a .. Cour d'Hon
neur» 0 sui~o Walther von Adelson - direc
tor da F.I.S .A.-que apresentou, em 10 qua
dras, uma cintilante colec~lio de estudo d:
nominada «Les premiers vols, courriers ae
riens au long cours». 

Este conjunto de documentos, forma do 
por um autentico erudito, emp01gou quan
tos viram 0 :ceI'tame - que se calcula ter 
f do 100 000 visitantes - e rep-resentou ufana 
c condignamente a Aerofilatelia n~m Jugar 
onde estavam presentes prodigios c1assicos, 
como os antigos estados alemaes de A. 
Bernsten, e os antigO's estados italianos do 
Dr. G. Bolaffi! 

Em eompeti~lio, a c1asse de Correio Ae· 
reo teve 40 !Concorrentes de 15 'Daises : Ale
manha Or., Austria (4), Bulgaria, Chec03lo· 
vaquia (2), Fran~ (5), Hungria (U), Ingla
terra (2), Israel, ItaJia, IugO'slavia, Nova 
Zelfmdia, Pol6nia (6), Romenia, Suecia e 
Sui~a. Utilizaram 145 quad-r~s, 0 que da 
uma media de 2-3 quadros por conconrente. 
Qs firalnceses estiveram ern evidencia, con
quistando 2 das 4 medalhas de vermeil atri
buidas: Pierre Savelon ( .. Obliterations de 
la guerre franco allemande de 1870-1871, 
courrier au ballon et oblit6rations de Pa
ris») e Andre Dumont.Ji'ouya ( .. Timbres se. 
riens fran~ais»). Qutras medalhas .de ver· 
meil: «Mattino», ItaJia (<<La traversee ita
liennede l'Atlantique - Balbo - sur les 
timbres») e Fabian Bura, Pol6nia (<<Zelppe
linsl». Foram concedidas mais 9 medalhas 
de prata, 7 de bronze pratea;o;Io, 6 de bronze 
e 4 diplomas. 

Urn facto desta Internacional, p :l tracina ' 
da pela F.I.P ., que convfun POI em rdevo, 

foi 0 da nossa cIasse estar, dentro da maior 
equidade, numa agradavel salla do M:'seu 
Nacional de Belas AI'tes - como os chis· 
sicos e outras classes .de c(}mpeti~ii.o. "Pa
gina de Aerofilatelial>, que tern acompanha
do corn 0 maior interesse os esfo~os do, 
aerofilatelistas, nlio pode deixar de con
gratular-se com este passo, sem duvida po
sitivo, para tal desiderato. ,Parecem ter ac:l
bados os locais sombrios, os ClIntos mal ilu
minados .. . Desde que seja resolvido 0 pro
blema dos juris - que, mais cedo ou m lis 
tarde, a F.I.P. tera de reohear de es!p'ecia
listas desta e de outras modalidades - d ei
xara .de haver hesita~oes em concorrer, com 
correia aereo, as InteIUlacionais da Fl,P. 
Mas, ate 13, sera assisado preferir as nossas 
exposi~5es, exclusivamente aerofilatelk as. 
sob patrocinio da F.I.S.A. 

Ronda de 

imprense 

o nosso querido amigo R. Tocila, UITI 

dos nomes mais categorizados e de maior 
reputa~ao na aerofilatelia mundial, teve a 
gentileza de oferecer, ,P3.ra a Biblioteca do 
Clube, os tres volumes .do seu notavel 
«Lll'Ohtpost Catalogus Van Nederland en tie 
Overzeese Gebiedsdelenl>, editado pela As
so:ia~lio Aerofilatelica «De Vliegende Ho!· 
lander». de Amsterdam. 

Este catalogo e um prodfgio de doell' 
menta~ao que atesta a campeteneia e a 
perseveran~a do seu autor, apresenta um 
interesse ·que a simples men~ao da sua rna· 
teria Ilogo consagra, constitui urn guia com
pleto e expressivo, recomendavel, e mesmo 
imprescindivel, a todos os coleccionadores 
de eorreioa6reo da Holanda e Ultramar. 

E, depois . esta obra-'CUjo 'Primeiro vo
lume foi pubJicado em 1948 - esta perfei· 
tament.e actualizada, 0 que e muito apre
ciavel e, infelizmente, nlio sucede com a 
maior parte dos catalogos aerqfilatelista.s; 
c:>m esse relevant:: object:vo, foram ja edi
tados, com a devida oportunidade, os su
plementos 1948/1955 e 1956/1960. 

Ahunciamos com natural satisfa~lio a 
existencia desta bela obra na nossa Bi
blioteca, fazendo votos ·'Pa.ra que os ensina· 
mentos e dados informativo:> nela contid'JS 
possam aproveitar ao maior nUmero d ~ co· 
:~~'S aerofihltelistas. 
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5 de Agosto de 1938 - Voo de regresso do 
referido anreriormente, IIlO qual se 

. transportou tambem wna oreduzida m a
la de correio. 

29 de Junho de 1939 - Primeiro voo reaU
zado entre Lourenco Marques e LUAN
DA, ap6s um aoor1do aeropostal com a 
«RANA. , "SABENA. e «AEROPORTU
GUESA. A mala de correio foi levada 
de Lourenco ,.Marques a Moc~mbique 
pela «DETA», e daqui a LUANDA, pela 
«RANA. , transportmdo 14 cartas. 

11 de Julho de 1939 - Primeiro voo de Tete 
para LUANDA, pela «RANA». A m3Ja de 
correio, que fora encerrada no dia 8, 
apenas continha 9 cartas. 

11 de Julho ;de 1939 - Primeira ligacao ae
ropostal entre Louren~o Marques e 
LUANDA, pela «SAA», sob lim 1!l0VO 

acordo aeropostal, via Sud oeste Africa
no. A mala foi transportada a Jo"annes
burg, pela «DETA», e daqui a LUANDA. 
pela «SAA». 

25 de Agosto de 1939- Voo de regresso do 
referido anteriormente. 

25 de Agosto de 1939 - Primeira ligacao 
aeropostal entre LUANDA e 0 Sudoeste 
Africano, peJa «SAA,.. 

27 de Agosto de 1939 - Primeira ligaCao ae
ropostal directa em voo regular, emtre 
Louren~o Marques e LUANDA, pela 
«SAA... Este sel'Vi~o foi logo 'Suspenso, 
devido a II Guerra Mundial, passando 
para a «DETA" em 1940. 

16 de Fevereiro de 1941- Primeira Iigacao 
aeropostal entre Lourenco Marques e 
LUANDA, sob a designacao cServi~o de 
Guerra •• efectuada pela cDETA». 

19 de J U'Ilho de 1942 - Primeira ligacao ae
ropostal entre Louren~ MaiI'ques e 
LUANDA, pela via: Johannesburg, Leo
poldville e Pointe Noire. 

31 de Dezembro de 1946-Primeiro ·voo efec
tuado peJa cTAP., entre Usboa e Lou
renco Marques, via Talnger, Casablanca, 
Can'o e LUANDA, pela «UNHA ~REA 
IMPERIAL». A p artir de Lourenco Mar
ques, a mala foi transportada pela cDE
TA" a varia'S localidades de MoCambi
que. 

11 de Janeiro de 1947 - Voo de reg·resso do 
referido anteriormente. 

14 de Ja1neiro de 1947 - Prlmeiro voo de 
LUANDA para Usboa, REGRESSO efe:
tuado pela «TAP., na cUNHA ABREA 
IMPERIAL». 

7 de Setembro de 1949 - Primeira ligacao 
aeropostal entre S. Tome e LUANDA. 

28 de Abril de 1%1 - Prlmeiro voo entre 
Louren~o Marques e LUANDA (sob urn 
novo sel'Vi~o regular, pela «DETA .. , via 
Livingstone e Vila ' Luso, com urn Dot:
glas DC. 3. 

10 de Abril de 1954 - Viagem inaugural da 
«LINHA DE AFRICA», com Quad-imo
tores, pela «TAP .. , entre Lisboa e LUAN· 
DA. 

12 .de Abril de 1954 - Prlmeiro voo de re
gresso do referido anteriormente. 

«DETA-Divisiio e Explora~iio de Trans
portes Aereos 

«RANA»-Rhodesian &- Nyasaland Air
ways Ltd. 

«SAA" - South African Airways 
«TAP" - Transportes Ae.reos Portugue

ses. 

Guarda-ioias 

No leHiio de H. R. Harmer, de Londres, 
efectuado em 30 de Outubro passado, duas 
«joiasD aerofilatelicas alcancanm preco d Ol 
respeito. 

AUSTRALIA - Pe~ tmnsportada DO 
-raid» Inglaterra-Australia (Ross Smith) e, 
por con sequencia, franqueada a chegada 
com 0 selo n .O 1 ,de correio aereo. AltancOlU 
100 libras. 

A mala de correia continha 130 docl.l
mentos destinados lUI sua quase totalidade 
a Melbourne, que receberam a partida um 
pequeno carimbo linear azul "Per Vickers 
Vimy Aeroplane to Australia». 0 aviador 
Sir Ross Smith partiu de Hounslow em 12 
de Novembro de 1919, a1can~au Port Dar
win em 10 de Dezembro, e finalmente M!!l
bourne em 26 de Fevereiro de 1920. As car
tas foram entiio franqueadas com 0 selo 
comel11orativo emitido par iniciativa do go
verno australiano, e obliteradas cam 0 ca
rimbo oval "First Aerial Mail- Great Bri
tain to Australia - Received 26 Feb. 1920" 

TERRA NOVA - Exemplar novo do se-
10 n." 1 de correio aereo. Apesar de ter ape
Ana'S p arte da goma original alcancou, da:da 
a sua grande raridade, a bonita soma de 
650 libras. 

Trata-se do celebre «Hawker», emitido a 
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«aI'te indigena timorense», que, brevernente, 
sera pe~a filateIica rara! 

Durante 0 repasto, foram leiloados, em 
favor dos cofres da Federa~ao, do Clube 
Filatelico e da obra de protec~ao as cr'an
~as, da senhora do prof. dr. Carlos Trin
cao, varias ofertas de cole::cionadores e Cl>

merdantes, e tfeita a oferta, a todas as se
nhoras presentes, pelo dr. Vasconcelos Car
valho, de lindissimos lencos com selos es
tampados. 

Uma bonita caixa de prata, cheia de 
aromaticos cigarros ·romenos, oferta da se
nhora de Eduardo Cohen, foi a p~ que 
abriu 0 leiIao, e que depois de rapidamente 
atingir mil escudos, fieou a pertencer a 
Jose Gonzalez Garcia. 

Depo's, sucederam-se vanos ~otes d'! se
los da «Europa 61>0, na maior parte ofere
cidos por Eduardo Coben e Gonzalez Gar
cia (10) que, rondalldo os 50$00 por sene, 
foram adquiridos por J . Ell e Gonzalez 
Garcia. 

Um late de duas s6rles da «'Europa 61» 
foi oferecido ao sr. embaixador da Grecia, 
Georges Ar.gyropoulos (designado pela di
rec~ao do Clube Fllatel' co de Portugal, mer
ce dos serwicos prestados a Filatelia Poutu
guesa e ao Clube Filatelico de Portugal, seu 
sOOo honorario); 0 preco de cada serie 
em razao da pessoa, que nao dos selos ... 
- atingiu cern escudos. E logo outra, que 
roi oferec'da ao dr. Vasconcelos Carvalho, 
pela senhora de Eduardo Coben, que a arre
matou e assinou no verso, cbegou ao preco 
maravilha de duzentos escudos .. . 

Mas, <como ja refer..mos, a mare alta do 
janta.r do «Dia do Selo» surgiu com 0 leilao 
de formosa e rara .peca filatelica, p orven
tura Uoica, oferecida pelo dr. Almeida Dias: 
urn par novo da prova de D. Luis I, ck 
perfil, cor preta, sem'do urn dos selos 0 de 
5 rs. e 0 outro de 25 rs. 

Esta peca, que 0 sr. dr. Almeida Dias 
logo premiou com urn lance de 2000$00, f()oi 
subindo rapidamente, e veio a ser arrema
tado pelo eminente filatelista Eduardo 
Gohen . por tras mil e cem escudos. 

Depois, Eduardo Cohen, apagadamente, 
foi oferecer esta bela pe~ a urn especia
Iista da modalidade (que bem longe estava 
de tanta generosidade e tanta cortesia), a 
Vasconcelos Carvalho, em grat'diio dos 
bons servicos prestados a Filatelia Portu
guesa e ao Clube FilateIico de Portugal, e, 
sobretudo, numa demonstra~ao de conside
ra~ao e amizade, que tambem vimos ser 
acompanhada pela senhora de Eduardo 
Cohen. 

Houve, nao podia deixar de baver, certa 
como~ao por parte dos presentes, mas, 
muito principalmente, da parte de Vascon
celos Carvalho, que deixou escarregar pela 
face wna «furtiva lagrima». 

UM ARTIGO DE DlNARTE COS
TElRA, NO "ECO F1LATELlCO» 

DO «DIARIO DOS Af;ORES» 

Mais wn·a vez, foram levadas a eifeito, 
em todo 0 Pais, no passado dia 1 do cor
rente, as comemora~oes do cDia do S~o", 
promovidas, coono sempre, pela Federacao 
Portuguesa de Filatelia. 

Desde 1955 que esta interessante mani· 
festacao se vern realizando, com urn entu
siasmosempre crescente, no nosso Pais, 
a exemplo do que desde ha muito se faz no 
estrangeiro. Pena e ·que os nossos Correios, 
que ultimamente tem dispensado a Filatelia 
urn carinho e interesse que e justo salien· 
tar, nao tenham resolvido ainda assinalar 
esta data com a emissao de wn selo espe
cial, que daria, como e 6bvio, wna expan
sao muito maior ao acon.tecimento. Mesmo 
assim, a F. P. F. nao se tern poupado a 
esforcos pa,ra que 0 "Dia do Selo» seja 
sempre wna das manifestaci5es roais des
tacadas, de ent;re todas as que se reaIizam 
nodecorrer do ano. 

Em Lisboa, e ao Clube FilateJ.ico de Por
tugal que compete a organi~ao das mani· 
festa~5es filateaicas do «Dia do Selo... E 
a1nda bern que assim e, pais, men:8 da ju
ventude, entusiasmo e dedica~ao a. causa 
filateIica, de que esta impregnada a Direc
~ao daquele Clube, a que preside 0 din~
mico dr. Vasconcelos Cal'Valho, e na capi
tal que estas coonemoracoes atingem sem
pre maior amplitude. 

Este ano, 0 C. F. P. promoveu, no salao 
da Casa das Beiras, uma ~osicao filate. 
lica dita orelampago, por ter est ado aberta 
ao pUblico so mente na tarde de 30 de No , 
vembro e durante 0 dia 1 de Dezembro. 

A elCposi~ao foi inteiramente dedicada 
aos selos da nossa provincia ultramarina 
de Angola. e nela paI1ticiparam oito colec
cionadores . 

Na noite do dia 1 d De~embro, reali
zau-se, num restaurante tipico da capital. 
o tradic'onal jantar de confraterniza~ao, 
cc-m a presen~a de ilustres individuaPdades 
oficiais e filatelicas, e ·durante 0 qual foram 
leiloadas valiosas pecas filatelicas, em bene
ficio dos cofres da F,P,F. e do C. F. P., e 
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distribuidas medalhas de prata aos parti
cipantes da exposi~ao da tarde. 

Por mais esta «grande jornada de pro
paganda e de prestigio da Filatelia portu
guesa», felicitamos muito calorosamente 0 

Clube Filat61ico de P<>rtugal. 

A REPORTAGEM DA «GAZETA 
VAS CALDAS», por Sergio W. de 

Sousa Simoes 

A organiza~ao em Lisboa das comemo
ra~5es do VII Dia do Selo esteve a cargo 
do Clube Filatelico de Portugal, 0 qual 
desenvolveu intensa actividade por esse 
motivo. 

A E~POSICAO FILATeLICA 
Do programa constava a rea1iza~ao de 

uma EXiposi~ao de Selos de Angola, na sala 
nobre da «Casa das Beiras». 

«Gazeta Filatelica» esteve presente no 
momenta da inaugura~ao deste certame, a 
que concorreram, entre outros filatelistas, 
de Caldas da Rainha, os srs. dr. Joao Vieira 
Pereira e Eduardo Vasconcelos. 

La encontramos 0 nosso born amigo Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, distinto fila
telista e advogado lisboeta. Entusiastico co
mo sempre, ele ali estava vivendo aquele 
momenta de mais uma Exposi~o Filatelica, 
mais uma que e rea1i;z;ada sob a sua orienta
~ao, como Presidente do Igrande Glube FIla
t.elico de Portugal. 

A nossa aprecia~ao sobre as colec~Oes 
eltpostas, segundo a ordem do catalogo: 

Anibal Barbosa - Apresentou um con
junto de reimpressoes tipo Coroa, usadas 

Um aspecto da expoSiffiiO de selos, momentos antes da inauguraffiio 

t 

I 

PAGINA 
DE 

I 

AEROFllATEllA 
l--P 0 R-AVIAOI 
PA~ 

Na Exposi~io do 

eVil Die do Selo) 

A Aerofilate1ia esteve este ano condigna
mente representada na tradicional ~03i
~ao-relampago do «Dia do Selo». 

o sr. Eng." Manuel Marques Gom~, co
leccionador e perito da especialidade, que 
trabalha e estuda iniensamente a sua obra 
- tarefa dificil que abrange nada mais n<.
da menos do que os primeiros voos e voos 
especiais de Portugal e .de todas as Prm fn
cias Ultramarinas - trouxe it exposi~1b em 
epigrafe a sua Hnda e rara co!ectanea de 
Primeiras Malas Aereas Portuguesas, re1ati
vas a ANGOLA. Esta partidpa~ao notavel, 
esperada com alvoro~o pe!os cultores da 
modalidade, desejosos de examinar algumas 
pe~as poueo conheddas, foi um verdad:!iro 
exito para a nossa aerofilatelia, visto que
alem :de trazer curiosos elementos de estu
do aos que se interessam pelo assunto -
eonstituiu interessa - tissima jornada de di
vulga~ao junto dos numerosos visitantes que 
tiveram oportunidade de observar uma co· 
lec~ao d'gna de particular aten~ao, pratka· 
mente completa, com diversas raridade i, 
com todas as pe~as em impecavel estada 
de con'Serva~ao, apresentada da melhor ma
neira. 

«Pagina d '~ Aerofi atelia» associa·s e ca
lorosamente a3 referencias lisonjeiras e aos 

--------Pe/o--------: 

C.pltio F. Lemos da Silveira 

elogios de que foi ·a;lvo 0 querido Amigo 
Eng. Marques ·Gomes, da parte dos que t ;
veram ocasiao de apreciar a sua co'~ao, 
e, mais, manifesta~lhe 0 maior reconhe:i
mento pela concessiio da lista detalhada das 
pe~as que comp5em a colectilinea de An
gola. 

Com a publka~ao deste estudo de gran
de mer-ito, pensamos com~ar a preencher, 
com eficiencia, a incompreensivel lacuna 
existente l!a lIlossa lingua ·quanto a correio 
aereo do Ultramar. No que se refere a An
.gola, temos ja uma autentica «check-lisb, 
completa e ex;pressiva, 'Com nive! e digni
dade, .que nos dispensa, finalmente, de con
suItar 0 pouco que se acha publicado no es
trangeiro, sobre tal materia. 

28 de Julho de 1938 - Primeiro voo reali
zado entre Louren~o MM'ques e LUAN
DA. Este voo conduziu entidades ofi
dais da Pro linda de Mo~ambique ao 
encontro do Presi:lente General Canno
na, quando da sua La Vi'Sita 3J Africa. 0 
a·viao, «Louren~o Mal'ques», pertencia a 
«DETA», e foi tripulado pelo M 3jor A. 
Pinto da Cunha, que transport <lu uma 
muito reduzida ma'a de correia, fe 

guinda a rota: Bulawyo, Broken Hill, 
Elizabethville e Vila Luso. 



Mo~ambique · e a Filatelia 
o «Boletim do Clube dos Lisboe

tas», excelente orgao do «Clu;be dos 
Lisboetas», de Louren(}o Marques, 
Mo(}ambique, publicou um numero, 
magn1,jicamente colaborado e pro
fusamente ilustrado, comemorativo 
do 26.0 aniversario daquela presti
giosa colectividade. 

Para ele foi soljcitada a colabo
ra(}iio do sr. dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, nosso director, que, com 
o titulo acima, escrev~u 0 artigo que 
transcrevemos, com a devida venia: 

Ha dez anos que vimos acompa
nhando, dia a dia, 0 movimento fi
latelico de Mo~ambique, e acari
nhando, tanto quanto possivel, 0 

Clube FilClltelico de Mo~ambique, e 
todas as exposi~oes filatelicas em 
tal lapso de tempo realizadas nessa 
grande e portentosa provincia, legi
timo orgulho de Portugal. 

E de tal modo, que a Mo~ambi
que e it sua Filatelia nos liga la~o 
que j amais esqueceremos: sendo 
nos, ha cerca de dez anos, presi
dente do Clube Filatelico de Portu
gal, e existindo uma Federa~ao Por
tuguesa de Filatelia, nos, nesta Fe
dera~ao, nunca representamos aque
Ie Clube Filatelico de Portugal, mas 
sempre, desde a sua funda~ao, 0 

CluDe Filatelico de Mo~ambique. 
'0 que nos leva a, muito sincera 

e entusiitsticamente, formular vo
tos pelas prosperidades do Clube 
Filarelico de Mo~ambique, onde 
contamos velhos amigos, e identicos 
votos pelas do Clube dos Lisboetas, 
on de contamos identicas amizades, e 
que sao duas prestigiosas colectivi-

.. 

dades que bern merecem ser admira
das, aplaudidas, ajudadas e incita
das, pelo muito que vern realizando, 
nao apenas pela Filatelia e pela 
Cultura Portuguesa, mas, acima de 
tudo, e sempre, por Portugal. 

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS 

F. Lime & C.· Suor., tde. -

Av. da Llberdade, 81-1.· Esq. 
LlSaOA-2 

T.I·fon •• ~= 
.11 
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Dutro aspecto da exposi~ilo 

com a palavra "Specimen», sobre selos ori
ginais das emissOes de 1886, 1893-94, 1898-
-1901, 1902 e 1903. Algumas series com erros 
e variedades. Boa p.aorticipa~ao no genero. 

.Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho - An
gola - Ensaios e provas. 5elos com erros. 
Verdadeiramente belas, sob todos os aspec
tos, as folbas &presentadas. 

Ernesto Patricio Franco - Sobrescritos 
de Angola. Albuns, interessantes carimbos. 

Jorge Alexandre Garcia - 5elos c1assi
cos a partir de D. Carlos. Boa partic'pa
~ao. 

Eng. M. R. Marques Gomes - Aerofila
telia de Angola. Sobrescritos transportaaos 
em primeir.as malas aereas portuguesas. 
Curiosa participa~ao. 

Felix da Costa Ilha - Folhas com as se
ries ultimamente emitidas em Angola, ge
ralmente usadas. Nada de interesse especial. 

Dr. Joao Vieira Pereira - Coleq;;lio de se
los de Angola, pmticamente tudo novo, com
pleto, com excep~ao das ultimas series emi
ti:das, que nao estavam presentes, por falta 
de espa~o, 'segundo cremos. Selos Coroa, D. 
Luis, D. Carlos, bonitos! Indiscutlvelmente 
uma colec~ao de selos tipo, dificil de igua
lar. 

Raul Soares - Selos diversos, pequenas 
variedades. 

Eduardo Vasconcelos - Sobrescritos com 
carimbos diversos de Angola. Participat;lio 
normal. 

A participa~ao de Jose Gonzalez Garcia 
nao estava ainda presente. 

o JANTAR DE CONFRAT.BRNlZACAO 
o jantar de confratemizat;ao lI'ealizou-se 

110 restaurante tipico cA Seovera», tendo de
corrido bastante animado, e nele estiveram 
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o primeiro q.uadro das provas do sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

presentes, entre outros, os srs. Prof. Dr. 
Carlos Trincao, Eduardo Cohen e Dr. Vas
concelos Carvalho. A ementa deste jantar 
do «Dia do Selo» era impressa no .verso de 
neia folba de selos de Timor, constituindo 

uma pe!;a opginal e de grande raridade. Foi 
uma destas pe!;a5 filat61icas que foi motivo 
do leilao realizado no banquete de confra
terriiza!;ao dos coleccionadores de Caldas 
da Rainha, oferta do Sr. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho. 

For.am entregues a todos os elt'pOsitores 
que tinham as suas colecc;Oes presentes na 
Exposi!;ao de Selos de Angola, medalhas de 
prata, «ex-aequo». 

NOTAS SOLTAS * Na mesa da presidencia do banquete 
do t<VII Dia do Selo», na «Severa», 0 sr. 
prof_ dr. Carlos Trinciio tinha a sua direita 

a senhora de Eduardo Cohen, e a esquerda 
a senhora ,de d·r. Vasconcelos Carvalho. Em 
frente. a senhora do prof. dr. Carlos Trin· 
cao dava a direita ao sr. eng. Manuel Grac;a, 
director dos Servic;os Industrials dos C.T.T., 
e a esquerda ao sr. EduaIldo Cohen. * Para 0 «Dia do Selo» de Lisboa, 0 
nosso prezado cons6cio sr. Miguel Pime, tel 
Saraiv,a ofereceu 300 exemplares do seu ca
talogo «Tematica Dia do Selo», ed. da Casa 
Ell. * Rendeu muitos milhares de escudos 
o Jemio de selos . efectuado durante 0 jan
tar do «Dia do Selo», em beneficio dos co
fres da .Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, 
do Clube Filatelico de Portugal e da obrd 
de proteq;ao as crianc;as. da senhora do 
prof. dr. Carlos Trincao. 

.* Para tal leilao, contribuiram, com 

" 

« Tern,atica das Artes Graficas» 
---------------------------------------------De Virgilio Moora ~aDtos, tom prefatlo do Dr. A. J. de 'anontelos [arvalbo 

Em Louren()o Marques, Impren
sa Nacional de Mo()ambique, 1961, 
o nosso prezado consocio Virgilio 
Moura Santos acaba de publicar 
«Tematica das Artes Graticas-
do Livro e do Jornal». 

Sem prejuizo da critica que, ao 
trabalho de Virgilio Moura Santos, 
oportunamente sera feita nesta re
vista, pelo autor da respectiva sec
()iio, registam.()s hoje 0 seu apareci
mento e transcrevemos em segui
da, com a devida venia, as duas pa
ginas, da auto ria do nosso director, 
sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho, com que abre 0 referido vo
lume: 

PREFACIO 

o autor deste trabalho, nosso 
velho e querido amigo Virgilio Mou
ra Santos pede-nos urn prefacio pa
ra 0 que pode chamar-se 0 catalogo 
da Tematica das Artes Graficas
Do Li vro e do J ornal. 

Coleccionador classico, isto e, a 
maneira classica, nao seremos de
certo 0 mais indica do para a fun~ao 
que a amizade de Virgilio Moura 
Santos nos impos, mas it qual essa 
mesma amizade nos obriga a nao 
fugir. 

Coleccionador, repetimos, it ma
neira classica, com passado e com 
futuro, com experiencias e com res
ponsabilidades, nao somos dos que 
eoIocam a filatelia tematica aeima 
ou em pe de igualdade com aquela 
filatelia classica, e afirmam, atrevi
damente, que 0 futuro da filatelia 
esta nas tematicas ... 

Mas tamoom nao minimizamos 
o interesse, a importancia e 0 cres-

cente desenvolvimento da filatelia 
tenuitica que temos aj udado no 
nosso Pais, quer com imlmeros ar
tigos, quer com a organiza~ao da 
1." Exposi~ao da Tematica dos Ca
minhos de Ferro, ha bons pares de 
anos, e da 1." Exposi~ao 'l'ematica 
Portuguesa, nos belos saloes da 
Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa. 

Pelo que, desautorizados em sa
ber, mas nao em ideias e em reali
za~oes, t emos sincero prazer em 
apadrinhar este primeiro trabalho 
de Virgilio Moura Santos, que, 
alem de ser trabalho muito com
pleto, pleno de logica e de simplici
dade, abordou uma tematica muito 
interessante, e supomos que nunca 
tratada em livro. 

Mas 0 nosso prazer, ao redigir 
.estas desataviadas linhas, e tanto 
maior, por Virgilio Moura Santos 
ser daqueles raros filatelistas que 
se nao limitam ao egoismo da sua 
propria colec~ao, antes, um poueo 
como 0 signatario, chegam a aban
donar as suas proprias colec~oes, 
para virem para a rua, a fazerem a 
propaganda, constante, entusiasti
ca, desinteressada, da Filatelia. 

Circunstancia esta que nos pode 
tirar autoridade pM"a escrever urn 
prefacio, que deliberadamente nao 
queremos escrever. Mas que, melhor 
do que ele, nos permite deixar aqui 
urn grande, urn apertado . abra~o, 
para 0 modesto mas valioso Virgi
lio Moura Santos, do seu admirador 
e muito amigo e grato, 

A. J. de Vasconcelos Carvalho 
(Presidente do Clube FilaMlico 
de Portugal, e membro da 
Comissao Filatelica N acional) 
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valiosas ofertas, a senhora de Eduardo 
Cohen e os srs. Eduardo Cohen, Jose Gon
zalez Garcia, dr. Almeida Dias. dr. A. J. 
de Vasconcelos CarvaJho, Casa Molder, Casa 
J. Ell, barao Frederico Vilani, dr. Jorge 
de Melo Vieira, Hurnberto Viana Bastos, 
Alfredo Schick1 etc. * A todos os convivas a tal jantar, fo
ram entregues varias ofertas filatelicas do 
Clube Filatelico de Portugal. e ainda urn 
guardanapo de papel com selos impressos, 
edic;ao da Casa J . Ell. * Urn dos cOIlvivas ofereceu a cada 
uma das senhoras presentes, e tambem as 
cinco artistas do elenco da cSe;vera", len
c;os de seda com selos estampados. 

* Foi feito por Armando Lima, funcio
nario superior da Casa J. Ell, 0 leilao de 
selos do jantar do cDia do Selo». * Em lugar de honra, nesse mesque
civel jantar, 0 sr. eng. Manuel Grac;a, Hus
tre director dos Servic;os Industriais dos 
C.T.T., cuja conversa, opinioes e ensina
mentos, 'Provaram nao apenas 0 seu enorme 
interesse pelos assuntos filatelicos, mas, 
principalmente, a enorinissima v.antagem 
deste d:alogo entre os organismos oficiais e 
os filatelistas. 

Clube Filat6lico de Portugal, t!'a~ando a 
seu eJogio. * Os C.T.T., que a E~osiC;iio Filatelica 
de selos de Angola concederam 0 subsidio 
de cinco m:l escudos, usaram, no .,VII Dia 
do Selop. um belo carimbo comemorativo, 
«ExposiC;iio Filatelica», com 0 qual 0 Clube 
Filatelico de Portugal editou um sobres-

crito, que ainda 'P0de ser adquirido na res
pectiva Secretaria, Avenida de Almirante 
Reis, 70, 3.0

, Dt., em Lisboa. * Os C.T.T.U. colaboraram na exposi
c;iio-relampago da «Casa das B: iras», com 
urn·a muito interessante participa~iio de se
los de Angola, em estantes pr6prias. * 0 leiliio .realizado durante 0 ban
quete do «VH Dia do Selo» rendeu isto: 
Esc. 8 135$00. Sendo Esc. 900$00 a favor do 
cofre da Federac;iio PONc-guesa de Filatelia, 
Es~. 4 135$00 a favor do cafre do Clube Fi
latelico de Portugal, e Esc. 3 100$00 para 
a obrl!. de ·'beneficencia da Senhora de Prof. 

Os oito belos carimbos do "Dia do Selo», ruts· nossas pr6vUtcias. 
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Ooutar Carlos Trincao. Lotes mais altos : 
Um de Esc. 3 100$00, e dois de Esc. 1 000$00 
cada. AI'rematantes: Senhora de Eduardo 
Cohen, e srs. Eduardo Cohen, Jose Gonza
lez Garda, dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, dr. Aruba! Al~da', Casa J. Ell, Hum. 
berto Viana Bastos e dr. Ant6nio d'Almeida 
Figueiredo. 

LOBITO 
Chegaram a iniciar-se trabalhos prespa

rM6rios de urna exposic;ao filatelica, tendo 
o nosso querido cons6cio sr. C. Mimoso 
Moreira, ilustre director do diano «0 Lo
bito», e da respectiva sescc;ao filat61ica, re
cebido, para tal efeito, infuneras adesoes. 

Mas a exiguidade de tempo nao penni
tiu a organizac;ao daquela exposicao, pelo 
que as comemorac;Oes do .. VII Dia do Selo .. 
s~ limita<ram a noticias nos jornais Iocais. 

LOURENQO MARQUES 
o .Clube FilateIico de M~bique» le

you a efeito, na sua sede, Predio Santos 
Gil, 2.·, sala 23, em comemorac;ao do .VII 
Dia do Selo", uma exposic;ao filateIica, que 
esteve ,patente ao publico nos dias I, 2 e 
3 de Oezembro, a qual loi muito visitada, 
e a1canc;ou extraordinano ~to. 

No dia 3, domingo, realizou-se, no novo 
e excelente «Restaurante Lourenc;o Mar
ques", um animado almoc;o, comemorativo 
do .VH Dia do Selo" e, simultftneamente, do 
an.i.versario do «Clube Filatelico de Mo~m
bique", 0 qual reuniu duas dezenas de fila
telistas, da velha e da nova guarda, e decor
,reu com enorme entusiasmo. 

Pronunciaram-se varios discursos, f ;)i 
lembrada a notavel exposiC;ao filateIi-ca rel
Iizada em 1953, e, pelo nosso prezado con
s6cio e querido amigo sr. prof. Alfredo 
Dias, foi citado 0 nosso tpresidente, sr. dr. 
A J. de Vasconcelos Carvalho, como patro
cinador e precioso auxiliar dessa exposi
c;:ao, e como grande defensar e animador da 
Fi.1atelia portuguesa. 

Continuando, aquele orador afi.rmou que 
o "Clube Filatelico de Moc;ambique» podera 
contar sempre, entusiasticamente, com a 
colaborac;ao e 0 auxilio do dr. Vasconcelos 
Carvalho e do .Clube Filat6lico de Portu
gal .. , designadamente para a exposic;ao qu~ 
o "Clube Filat6Uco de Moc;ambique» pr
tende realizar em J ulho de 1962, por OCl

s' iio das Festas da Cidade. 
Para esta segunda E~osic;ao Filatelica 

de Moc;ambique, estao ja designadas as Co
missOes de Honta e Executiva. 

No niesmo «Dia do Selo", a Casa Pilate. 

lica Alfredo Dias teve patente ao publico 
uma grande e~posic;ao de sobrescritos com 
todos os carimbos dos "Dias' do Selolt, al6m 
de so\;>rescritos com outros carimbos, de 
I.. dia e comemorativos_ 

Com 0 carimbo do «VII Dia do Selo» , 
o uClube Filatelico de Moc;ambique .. editou 
um sobrescrito especial, a venda naquela 
Cas a Filatelica Alfredo D:as, e que tambkn 
pode ser requisitado na secretaria do .. CIu
be Filatelico de Portugal», Avenida de AI
mirante Reis, 70, 3.·, Ot., Lisboa. 

LUANDA 
Em Luanda, 0 «Centro FilateIico de An

gola", nosso prezado cons6cio, editou urn 
sobrescrito com .respectivo carimbo come
morativo. Gratos pelo exemplar ofertado. 

MACAU 
Em Macau, os C.T.T. (os mais fi1a.telkos 

de todo 0 Ultramar portugu~!) editamm, 
como de costume, urn belo sobrescrito com 
o carimbo comemoratwo do .. Dia do Selo», 
de ,que nos enviaram urn exemplar, com 
amavel cartao, 0 que tudo registamos e 
muito agradecemos. 

MOITA DO RIBA'I'EJO 
o nosso prezado cons6cio sr. Severo 

FralIJcisco da Sil,va exp6s, no gabinete de 
engenharia do sr. engenheiro Joao da Costa, 
muitas folhas da sua colecc;ao, que susci
taram vivo interesse. 

PONTA DELGADA 
A cidade de Ponta Oelgada associou-se 

brilhantemente as comemorac;Oes do «VII 
Dia do Selo». 

A secc;ao «Sel'Vic;o FilateI:co» da «Casa 
QuiosquelD (R. do Va1verde n.· 52) oI'gaDi
zou urna «Mostra Filatelica .. , com selos par
tl,.gueses e estrangeiros, sobrescritos de I.· 
dia, albuns, catalogos, etc., para a qual 
obteve a 'Colaborac;ao de vados colecciona
dores micaelenses . Tal exposic;ao foi muito 
concorrida. 

o nosso prezado amigo Oinarte Costeira, 
por sua ,vez, fez largas refer&1cias ao acon
tecimento, na sua excelente secc;ao filate
lica no . Diario dos Ac;ores .. , daquela cidade. 

PORTO 
Por motive do falecimento do escritor 

sr. Heitor de Campos Monteiro, noticiado 
noutra pagina desta revista, 0 Porto nao 
rea.!izou 0 habitual jantar de confraterni-

, zac;iio filatelica. 
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S. TOME 
Em S. Tome, foi outro 'llOSSO prezado 

cons6cio e amigo , 0 sr. Jose da Purif.caC;ao 
Baptista Bispo, quem, mais uma vez, edi
tou urn sobrescrito, com 0 ca·rimho come
morativo do .. D:a do Selo». Muito Iho agra
decemos, bem como os exemplares que teve 
a gentileza de nos oferecer. 

Telegramas anvlados no 
«VII OIa do SaiD:. 

Ao Sr. Eng. CQUto dos Santos, 
ilustre Correio Mor: 

«Filatelistas portugueses reunido3 
banquete Dia do Selo saudam V. 
Ex." e agradecem sua valiosa co
laborac;ao em pro! do prestigio do 
selo e da Filatelia portuguesa •. 

Ao Sr. Luis Candido Taveira, dis
tmto Director dos C.T.T.U.: 

«Filatelistas portugueses reunidos 
banquete Dia do Selo saudam V. 
Ex." e agradecem tudo quanto tem 
feito em beneficio do selo e da Fi
latelialD. 

AD "Clube Internacional de Fila
telia», do Porto: 

«Filatelistas de Lisboa reunidos 
banquete Dia do Selo saudam efu
sivamente todos os filatelistas des
sa c·dadelD. 

Ao Sr. Coronel Vitorino Godinho: 
«Filatelistas portugueses reunidos 

banquete Dia do Selo ·lembram V. 
Ex." com votos rapidas e comple
tas melhoras». 

AD Sr. Tenente-Coronel Cardoso 
Salgado: 

«Filatelistas portugueses reunidos 
jantar Dia 'do Selo enviam abra
C;OS e acompanham-no na sua gran
de dor». 

AD Sr. Henrique Mantero: 
«Filatelistas portugueses reunidos 

jantar iDia do Selo lern-bram-no en
temecidamente e fazem votos fit
pidas e completas melhoraslt. 

TABUAQO 
o nosso cons6cio sr. Manuel Guerreiro 

Va.1dez Marcelo, d-'Stinto funciooario de Fi
nanc;as, fez uma e~osic;ao de folhas dos 
seus albuns, em varias montras do impor
tante estabelecimento comel'Cial do sr. Jose 
Ferreira Os6rio. 

Apresentou urn excelente conjunto .de 30 
quadros e 500 selos novos de Portugal, AJD.
gola, India e Moc;ambique, e 50 sobrescritos 
de I.. dia. 

Esta exposic;ao foi muito visitada e ad
mirada, constituindo urn verdadeiro exito 
para 0 nosso cons6cio sr. Manuel Guerreiro 
Valdez Marcelo. 

Cedo a especiaJistasboas pec;as 
muntdilllils Dia Selo, E~osi!;Oes Fi
laIt:elicas, «Meeti.'llgs. e mamdfesta
C;5es ae:reas, 1.·s voos. PrOCU!I'O ca
rimbos mUDidiais Telecomunica!;Oes 
e 1.°5 voos par helic6ptero, e ca
rimbos desporHvos (s6 Poloma). 

LEMOS DA SILVEIRA 
Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF 

LISBOA (5) 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SePIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEC;A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 
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Ex." e agradecem sua valiosa co
laborac;ao em pro! do prestigio do 
selo e da Filatelia portuguesa •. 

Ao Sr. Luis Candido Taveira, dis
tmto Director dos C.T.T.U.: 

«Filatelistas portugueses reunidos 
banquete Dia do Selo saudam V. 
Ex." e agradecem tudo quanto tem 
feito em beneficio do selo e da Fi
latelialD. 

AD "Clube Internacional de Fila
telia», do Porto: 

«Filatelistas de Lisboa reunidos 
banquete Dia do Selo saudam efu
sivamente todos os filatelistas des
sa c·dadelD. 

Ao Sr. Coronel Vitorino Godinho: 
«Filatelistas portugueses reunidos 

banquete Dia do Selo ·lembram V. 
Ex." com votos rapidas e comple
tas melhoras». 

AD Sr. Tenente-Coronel Cardoso 
Salgado: 

«Filatelistas portugueses reunidos 
jantar Dia 'do Selo enviam abra
C;OS e acompanham-no na sua gran
de dor». 

AD Sr. Henrique Mantero: 
«Filatelistas portugueses reunidos 

jantar iDia do Selo lern-bram-no en
temecidamente e fazem votos fit
pidas e completas melhoraslt. 

TABUAQO 
o nosso cons6cio sr. Manuel Guerreiro 

Va.1dez Marcelo, d-'Stinto funciooario de Fi
nanc;as, fez uma e~osic;ao de folhas dos 
seus albuns, em varias montras do impor
tante estabelecimento comel'Cial do sr. Jose 
Ferreira Os6rio. 

Apresentou urn excelente conjunto .de 30 
quadros e 500 selos novos de Portugal, AJD.
gola, India e Moc;ambique, e 50 sobrescritos 
de I.. dia. 

Esta exposic;ao foi muito visitada e ad
mirada, constituindo urn verdadeiro exito 
para 0 nosso cons6cio sr. Manuel Guerreiro 
Valdez Marcelo. 

Cedo a especiaJistasboas pec;as 
muntdilllils Dia Selo, E~osi!;Oes Fi
laIt:elicas, «Meeti.'llgs. e mamdfesta
C;5es ae:reas, 1.·s voos. PrOCU!I'O ca
rimbos mUDidiais Telecomunica!;Oes 
e 1.°5 voos par helic6ptero, e ca
rimbos desporHvos (s6 Poloma). 

LEMOS DA SILVEIRA 
Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF 

LISBOA (5) 

FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 

AS MELHORES E MAIS BELAS, 

EM EXCELENTE CARTOLINA, 

QUADRICULADAS, CORES CIN-

ZENTA E SePIA, TAMANHO 

INTERNACIONAL 

PEC;A, EM QUALQUER COMER

CIANTE, FOLHAS DE ALBUM 

TORRES 
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valiosas ofertas, a senhora de Eduardo 
Cohen e os srs. Eduardo Cohen, Jose Gon
zalez Garcia, dr. Almeida Dias. dr. A. J. 
de Vasconcelos CarvaJho, Casa Molder, Casa 
J. Ell, barao Frederico Vilani, dr. Jorge 
de Melo Vieira, Hurnberto Viana Bastos, 
Alfredo Schick1 etc. * A todos os convivas a tal jantar, fo
ram entregues varias ofertas filatelicas do 
Clube Filatelico de Portugal. e ainda urn 
guardanapo de papel com selos impressos, 
edic;ao da Casa J . Ell. * Urn dos cOIlvivas ofereceu a cada 
uma das senhoras presentes, e tambem as 
cinco artistas do elenco da cSe;vera", len
c;os de seda com selos estampados. 

* Foi feito por Armando Lima, funcio
nario superior da Casa J. Ell, 0 leilao de 
selos do jantar do cDia do Selo». * Em lugar de honra, nesse mesque
civel jantar, 0 sr. eng. Manuel Grac;a, Hus
tre director dos Servic;os Industriais dos 
C.T.T., cuja conversa, opinioes e ensina
mentos, 'Provaram nao apenas 0 seu enorme 
interesse pelos assuntos filatelicos, mas, 
principalmente, a enorinissima v.antagem 
deste d:alogo entre os organismos oficiais e 
os filatelistas. 

Clube Filat6lico de Portugal, t!'a~ando a 
seu eJogio. * Os C.T.T., que a E~osiC;iio Filatelica 
de selos de Angola concederam 0 subsidio 
de cinco m:l escudos, usaram, no .,VII Dia 
do Selop. um belo carimbo comemorativo, 
«ExposiC;iio Filatelica», com 0 qual 0 Clube 
Filatelico de Portugal editou um sobres-

crito, que ainda 'P0de ser adquirido na res
pectiva Secretaria, Avenida de Almirante 
Reis, 70, 3.0

, Dt., em Lisboa. * Os C.T.T.U. colaboraram na exposi
c;iio-relampago da «Casa das B: iras», com 
urn·a muito interessante participa~iio de se
los de Angola, em estantes pr6prias. * 0 leiliio .realizado durante 0 ban
quete do «VH Dia do Selo» rendeu isto: 
Esc. 8 135$00. Sendo Esc. 900$00 a favor do 
cofre da Federac;iio PONc-guesa de Filatelia, 
Es~. 4 135$00 a favor do cafre do Clube Fi
latelico de Portugal, e Esc. 3 100$00 para 
a obrl!. de ·'beneficencia da Senhora de Prof. 

Os oito belos carimbos do "Dia do Selo», ruts· nossas pr6vUtcias. 
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o primeiro q.uadro das provas do sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

presentes, entre outros, os srs. Prof. Dr. 
Carlos Trincao, Eduardo Cohen e Dr. Vas
concelos Carvalho. A ementa deste jantar 
do «Dia do Selo» era impressa no .verso de 
neia folba de selos de Timor, constituindo 

uma pe!;a opginal e de grande raridade. Foi 
uma destas pe!;a5 filat61icas que foi motivo 
do leilao realizado no banquete de confra
terriiza!;ao dos coleccionadores de Caldas 
da Rainha, oferta do Sr. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho. 

For.am entregues a todos os elt'pOsitores 
que tinham as suas colecc;Oes presentes na 
Exposi!;ao de Selos de Angola, medalhas de 
prata, «ex-aequo». 

NOTAS SOLTAS * Na mesa da presidencia do banquete 
do t<VII Dia do Selo», na «Severa», 0 sr. 
prof_ dr. Carlos Trinciio tinha a sua direita 

a senhora de Eduardo Cohen, e a esquerda 
a senhora ,de d·r. Vasconcelos Carvalho. Em 
frente. a senhora do prof. dr. Carlos Trin· 
cao dava a direita ao sr. eng. Manuel Grac;a, 
director dos Servic;os Industrials dos C.T.T., 
e a esquerda ao sr. EduaIldo Cohen. * Para 0 «Dia do Selo» de Lisboa, 0 
nosso prezado cons6cio sr. Miguel Pime, tel 
Saraiv,a ofereceu 300 exemplares do seu ca
talogo «Tematica Dia do Selo», ed. da Casa 
Ell. * Rendeu muitos milhares de escudos 
o Jemio de selos . efectuado durante 0 jan
tar do «Dia do Selo», em beneficio dos co
fres da .Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, 
do Clube Filatelico de Portugal e da obrd 
de proteq;ao as crianc;as. da senhora do 
prof. dr. Carlos Trincao. 

.* Para tal leilao, contribuiram, com 

" 

« Tern,atica das Artes Graficas» 
---------------------------------------------De Virgilio Moora ~aDtos, tom prefatlo do Dr. A. J. de 'anontelos [arvalbo 

Em Louren()o Marques, Impren
sa Nacional de Mo()ambique, 1961, 
o nosso prezado consocio Virgilio 
Moura Santos acaba de publicar 
«Tematica das Artes Graticas-
do Livro e do Jornal». 

Sem prejuizo da critica que, ao 
trabalho de Virgilio Moura Santos, 
oportunamente sera feita nesta re
vista, pelo autor da respectiva sec
()iio, registam.()s hoje 0 seu apareci
mento e transcrevemos em segui
da, com a devida venia, as duas pa
ginas, da auto ria do nosso director, 
sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho, com que abre 0 referido vo
lume: 

PREFACIO 

o autor deste trabalho, nosso 
velho e querido amigo Virgilio Mou
ra Santos pede-nos urn prefacio pa
ra 0 que pode chamar-se 0 catalogo 
da Tematica das Artes Graficas
Do Li vro e do J ornal. 

Coleccionador classico, isto e, a 
maneira classica, nao seremos de
certo 0 mais indica do para a fun~ao 
que a amizade de Virgilio Moura 
Santos nos impos, mas it qual essa 
mesma amizade nos obriga a nao 
fugir. 

Coleccionador, repetimos, it ma
neira classica, com passado e com 
futuro, com experiencias e com res
ponsabilidades, nao somos dos que 
eoIocam a filatelia tematica aeima 
ou em pe de igualdade com aquela 
filatelia classica, e afirmam, atrevi
damente, que 0 futuro da filatelia 
esta nas tematicas ... 

Mas tamoom nao minimizamos 
o interesse, a importancia e 0 cres-

cente desenvolvimento da filatelia 
tenuitica que temos aj udado no 
nosso Pais, quer com imlmeros ar
tigos, quer com a organiza~ao da 
1." Exposi~ao da Tematica dos Ca
minhos de Ferro, ha bons pares de 
anos, e da 1." Exposi~ao 'l'ematica 
Portuguesa, nos belos saloes da 
Uniao de Gremios de Lojistas de 
Lisboa. 

Pelo que, desautorizados em sa
ber, mas nao em ideias e em reali
za~oes, t emos sincero prazer em 
apadrinhar este primeiro trabalho 
de Virgilio Moura Santos, que, 
alem de ser trabalho muito com
pleto, pleno de logica e de simplici
dade, abordou uma tematica muito 
interessante, e supomos que nunca 
tratada em livro. 

Mas 0 nosso prazer, ao redigir 
.estas desataviadas linhas, e tanto 
maior, por Virgilio Moura Santos 
ser daqueles raros filatelistas que 
se nao limitam ao egoismo da sua 
propria colec~ao, antes, um poueo 
como 0 signatario, chegam a aban
donar as suas proprias colec~oes, 
para virem para a rua, a fazerem a 
propaganda, constante, entusiasti
ca, desinteressada, da Filatelia. 

Circunstancia esta que nos pode 
tirar autoridade pM"a escrever urn 
prefacio, que deliberadamente nao 
queremos escrever. Mas que, melhor 
do que ele, nos permite deixar aqui 
urn grande, urn apertado . abra~o, 
para 0 modesto mas valioso Virgi
lio Moura Santos, do seu admirador 
e muito amigo e grato, 

A. J. de Vasconcelos Carvalho 
(Presidente do Clube FilaMlico 
de Portugal, e membro da 
Comissao Filatelica N acional) 



Mo~ambique · e a Filatelia 
o «Boletim do Clube dos Lisboe

tas», excelente orgao do «Clu;be dos 
Lisboetas», de Louren(}o Marques, 
Mo(}ambique, publicou um numero, 
magn1,jicamente colaborado e pro
fusamente ilustrado, comemorativo 
do 26.0 aniversario daquela presti
giosa colectividade. 

Para ele foi soljcitada a colabo
ra(}iio do sr. dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, nosso director, que, com 
o titulo acima, escrev~u 0 artigo que 
transcrevemos, com a devida venia: 

Ha dez anos que vimos acompa
nhando, dia a dia, 0 movimento fi
latelico de Mo~ambique, e acari
nhando, tanto quanto possivel, 0 

Clube FilClltelico de Mo~ambique, e 
todas as exposi~oes filatelicas em 
tal lapso de tempo realizadas nessa 
grande e portentosa provincia, legi
timo orgulho de Portugal. 

E de tal modo, que a Mo~ambi
que e it sua Filatelia nos liga la~o 
que j amais esqueceremos: sendo 
nos, ha cerca de dez anos, presi
dente do Clube Filatelico de Portu
gal, e existindo uma Federa~ao Por
tuguesa de Filatelia, nos, nesta Fe
dera~ao, nunca representamos aque
Ie Clube Filatelico de Portugal, mas 
sempre, desde a sua funda~ao, 0 

CluDe Filatelico de Mo~ambique. 
'0 que nos leva a, muito sincera 

e entusiitsticamente, formular vo
tos pelas prosperidades do Clube 
Filarelico de Mo~ambique, onde 
contamos velhos amigos, e identicos 
votos pelas do Clube dos Lisboetas, 
on de contamos identicas amizades, e 
que sao duas prestigiosas colectivi-

.. 

dades que bern merecem ser admira
das, aplaudidas, ajudadas e incita
das, pelo muito que vern realizando, 
nao apenas pela Filatelia e pela 
Cultura Portuguesa, mas, acima de 
tudo, e sempre, por Portugal. 

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS 

F. Lime & C.· Suor., tde. -

Av. da Llberdade, 81-1.· Esq. 
LlSaOA-2 

T.I·fon •• ~= 
.11 
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Dutro aspecto da exposi~ilo 

com a palavra "Specimen», sobre selos ori
ginais das emissOes de 1886, 1893-94, 1898-
-1901, 1902 e 1903. Algumas series com erros 
e variedades. Boa p.aorticipa~ao no genero. 

.Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho - An
gola - Ensaios e provas. 5elos com erros. 
Verdadeiramente belas, sob todos os aspec
tos, as folbas &presentadas. 

Ernesto Patricio Franco - Sobrescritos 
de Angola. Albuns, interessantes carimbos. 

Jorge Alexandre Garcia - 5elos c1assi
cos a partir de D. Carlos. Boa partic'pa
~ao. 

Eng. M. R. Marques Gomes - Aerofila
telia de Angola. Sobrescritos transportaaos 
em primeir.as malas aereas portuguesas. 
Curiosa participa~ao. 

Felix da Costa Ilha - Folhas com as se
ries ultimamente emitidas em Angola, ge
ralmente usadas. Nada de interesse especial. 

Dr. Joao Vieira Pereira - Coleq;;lio de se
los de Angola, pmticamente tudo novo, com
pleto, com excep~ao das ultimas series emi
ti:das, que nao estavam presentes, por falta 
de espa~o, 'segundo cremos. Selos Coroa, D. 
Luis, D. Carlos, bonitos! Indiscutlvelmente 
uma colec~ao de selos tipo, dificil de igua
lar. 

Raul Soares - Selos diversos, pequenas 
variedades. 

Eduardo Vasconcelos - Sobrescritos com 
carimbos diversos de Angola. Participat;lio 
normal. 

A participa~ao de Jose Gonzalez Garcia 
nao estava ainda presente. 

o JANTAR DE CONFRAT.BRNlZACAO 
o jantar de confratemizat;ao lI'ealizou-se 

110 restaurante tipico cA Seovera», tendo de
corrido bastante animado, e nele estiveram 
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distribuidas medalhas de prata aos parti
cipantes da exposi~ao da tarde. 

Por mais esta «grande jornada de pro
paganda e de prestigio da Filatelia portu
guesa», felicitamos muito calorosamente 0 

Clube Filat61ico de P<>rtugal. 

A REPORTAGEM DA «GAZETA 
VAS CALDAS», por Sergio W. de 

Sousa Simoes 

A organiza~ao em Lisboa das comemo
ra~5es do VII Dia do Selo esteve a cargo 
do Clube Filatelico de Portugal, 0 qual 
desenvolveu intensa actividade por esse 
motivo. 

A E~POSICAO FILATeLICA 
Do programa constava a rea1iza~ao de 

uma EXiposi~ao de Selos de Angola, na sala 
nobre da «Casa das Beiras». 

«Gazeta Filatelica» esteve presente no 
momenta da inaugura~ao deste certame, a 
que concorreram, entre outros filatelistas, 
de Caldas da Rainha, os srs. dr. Joao Vieira 
Pereira e Eduardo Vasconcelos. 

La encontramos 0 nosso born amigo Dr. 
A. J. de Vasconcelos Carvalho, distinto fila
telista e advogado lisboeta. Entusiastico co
mo sempre, ele ali estava vivendo aquele 
momenta de mais uma Exposi~o Filatelica, 
mais uma que e rea1i;z;ada sob a sua orienta
~ao, como Presidente do Igrande Glube FIla
t.elico de Portugal. 

A nossa aprecia~ao sobre as colec~Oes 
eltpostas, segundo a ordem do catalogo: 

Anibal Barbosa - Apresentou um con
junto de reimpressoes tipo Coroa, usadas 

Um aspecto da expoSiffiiO de selos, momentos antes da inauguraffiio 

t 

I 

PAGINA 
DE 

I 

AEROFllATEllA 
l--P 0 R-AVIAOI 
PA~ 

Na Exposi~io do 

eVil Die do Selo) 

A Aerofilate1ia esteve este ano condigna
mente representada na tradicional ~03i
~ao-relampago do «Dia do Selo». 

o sr. Eng." Manuel Marques Gom~, co
leccionador e perito da especialidade, que 
trabalha e estuda iniensamente a sua obra 
- tarefa dificil que abrange nada mais n<.
da menos do que os primeiros voos e voos 
especiais de Portugal e .de todas as Prm fn
cias Ultramarinas - trouxe it exposi~1b em 
epigrafe a sua Hnda e rara co!ectanea de 
Primeiras Malas Aereas Portuguesas, re1ati
vas a ANGOLA. Esta partidpa~ao notavel, 
esperada com alvoro~o pe!os cultores da 
modalidade, desejosos de examinar algumas 
pe~as poueo conheddas, foi um verdad:!iro 
exito para a nossa aerofilatelia, visto que
alem :de trazer curiosos elementos de estu
do aos que se interessam pelo assunto -
eonstituiu interessa - tissima jornada de di
vulga~ao junto dos numerosos visitantes que 
tiveram oportunidade de observar uma co· 
lec~ao d'gna de particular aten~ao, pratka· 
mente completa, com diversas raridade i, 
com todas as pe~as em impecavel estada 
de con'Serva~ao, apresentada da melhor ma
neira. 

«Pagina d '~ Aerofi atelia» associa·s e ca
lorosamente a3 referencias lisonjeiras e aos 

--------Pe/o--------: 

C.pltio F. Lemos da Silveira 

elogios de que foi ·a;lvo 0 querido Amigo 
Eng. Marques ·Gomes, da parte dos que t ;
veram ocasiao de apreciar a sua co'~ao, 
e, mais, manifesta~lhe 0 maior reconhe:i
mento pela concessiio da lista detalhada das 
pe~as que comp5em a colectilinea de An
gola. 

Com a publka~ao deste estudo de gran
de mer-ito, pensamos com~ar a preencher, 
com eficiencia, a incompreensivel lacuna 
existente l!a lIlossa lingua ·quanto a correio 
aereo do Ultramar. No que se refere a An
.gola, temos ja uma autentica «check-lisb, 
completa e ex;pressiva, 'Com nive! e digni
dade, .que nos dispensa, finalmente, de con
suItar 0 pouco que se acha publicado no es
trangeiro, sobre tal materia. 

28 de Julho de 1938 - Primeiro voo reali
zado entre Louren~o MM'ques e LUAN
DA. Este voo conduziu entidades ofi
dais da Pro linda de Mo~ambique ao 
encontro do Presi:lente General Canno
na, quando da sua La Vi'Sita 3J Africa. 0 
a·viao, «Louren~o Mal'ques», pertencia a 
«DETA», e foi tripulado pelo M 3jor A. 
Pinto da Cunha, que transport <lu uma 
muito reduzida ma'a de correia, fe 

guinda a rota: Bulawyo, Broken Hill, 
Elizabethville e Vila Luso. 
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5 de Agosto de 1938 - Voo de regresso do 
referido anreriormente, IIlO qual se 

. transportou tambem wna oreduzida m a
la de correio. 

29 de Junho de 1939 - Primeiro voo reaU
zado entre Lourenco Marques e LUAN
DA, ap6s um aoor1do aeropostal com a 
«RANA. , "SABENA. e «AEROPORTU
GUESA. A mala de correio foi levada 
de Lourenco ,.Marques a Moc~mbique 
pela «DETA», e daqui a LUANDA, pela 
«RANA. , transportmdo 14 cartas. 

11 de Julho de 1939 - Primeiro voo de Tete 
para LUANDA, pela «RANA». A m3Ja de 
correio, que fora encerrada no dia 8, 
apenas continha 9 cartas. 

11 de Julho ;de 1939 - Primeira ligacao ae
ropostal entre Louren~o Marques e 
LUANDA, pela «SAA», sob lim 1!l0VO 

acordo aeropostal, via Sud oeste Africa
no. A mala foi transportada a Jo"annes
burg, pela «DETA», e daqui a LUANDA. 
pela «SAA». 

25 de Agosto de 1939- Voo de regresso do 
referido anteriormente. 

25 de Agosto de 1939 - Primeira ligacao 
aeropostal entre LUANDA e 0 Sudoeste 
Africano, peJa «SAA,.. 

27 de Agosto de 1939 - Primeira ligaCao ae
ropostal directa em voo regular, emtre 
Louren~o Marques e LUANDA, pela 
«SAA... Este sel'Vi~o foi logo 'Suspenso, 
devido a II Guerra Mundial, passando 
para a «DETA" em 1940. 

16 de Fevereiro de 1941- Primeira Iigacao 
aeropostal entre Lourenco Marques e 
LUANDA, sob a designacao cServi~o de 
Guerra •• efectuada pela cDETA». 

19 de J U'Ilho de 1942 - Primeira ligacao ae
ropostal entre Louren~ MaiI'ques e 
LUANDA, pela via: Johannesburg, Leo
poldville e Pointe Noire. 

31 de Dezembro de 1946-Primeiro ·voo efec
tuado peJa cTAP., entre Usboa e Lou
renco Marques, via Talnger, Casablanca, 
Can'o e LUANDA, pela «UNHA ~REA 
IMPERIAL». A p artir de Lourenco Mar
ques, a mala foi transportada pela cDE
TA" a varia'S localidades de MoCambi
que. 

11 de Janeiro de 1947 - Voo de reg·resso do 
referido anteriormente. 

14 de Ja1neiro de 1947 - Prlmeiro voo de 
LUANDA para Usboa, REGRESSO efe:
tuado pela «TAP., na cUNHA ABREA 
IMPERIAL». 

7 de Setembro de 1949 - Primeira ligacao 
aeropostal entre S. Tome e LUANDA. 

28 de Abril de 1%1 - Prlmeiro voo entre 
Louren~o Marques e LUANDA (sob urn 
novo sel'Vi~o regular, pela «DETA .. , via 
Livingstone e Vila ' Luso, com urn Dot:
glas DC. 3. 

10 de Abril de 1954 - Viagem inaugural da 
«LINHA DE AFRICA», com Quad-imo
tores, pela «TAP .. , entre Lisboa e LUAN· 
DA. 

12 .de Abril de 1954 - Prlmeiro voo de re
gresso do referido anteriormente. 

«DETA-Divisiio e Explora~iio de Trans
portes Aereos 

«RANA»-Rhodesian &- Nyasaland Air
ways Ltd. 

«SAA" - South African Airways 
«TAP" - Transportes Ae.reos Portugue

ses. 

Guarda-ioias 

No leHiio de H. R. Harmer, de Londres, 
efectuado em 30 de Outubro passado, duas 
«joiasD aerofilatelicas alcancanm preco d Ol 
respeito. 

AUSTRALIA - Pe~ tmnsportada DO 
-raid» Inglaterra-Australia (Ross Smith) e, 
por con sequencia, franqueada a chegada 
com 0 selo n .O 1 ,de correio aereo. AltancOlU 
100 libras. 

A mala de correia continha 130 docl.l
mentos destinados lUI sua quase totalidade 
a Melbourne, que receberam a partida um 
pequeno carimbo linear azul "Per Vickers 
Vimy Aeroplane to Australia». 0 aviador 
Sir Ross Smith partiu de Hounslow em 12 
de Novembro de 1919, a1can~au Port Dar
win em 10 de Dezembro, e finalmente M!!l
bourne em 26 de Fevereiro de 1920. As car
tas foram entiio franqueadas com 0 selo 
comel11orativo emitido par iniciativa do go
verno australiano, e obliteradas cam 0 ca
rimbo oval "First Aerial Mail- Great Bri
tain to Australia - Received 26 Feb. 1920" 

TERRA NOVA - Exemplar novo do se-
10 n." 1 de correio aereo. Apesar de ter ape
Ana'S p arte da goma original alcancou, da:da 
a sua grande raridade, a bonita soma de 
650 libras. 

Trata-se do celebre «Hawker», emitido a 
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«aI'te indigena timorense», que, brevernente, 
sera pe~a filateIica rara! 

Durante 0 repasto, foram leiloados, em 
favor dos cofres da Federa~ao, do Clube 
Filatelico e da obra de protec~ao as cr'an
~as, da senhora do prof. dr. Carlos Trin
cao, varias ofertas de cole::cionadores e Cl>

merdantes, e tfeita a oferta, a todas as se
nhoras presentes, pelo dr. Vasconcelos Car
valho, de lindissimos lencos com selos es
tampados. 

Uma bonita caixa de prata, cheia de 
aromaticos cigarros ·romenos, oferta da se
nhora de Eduardo Cohen, foi a p~ que 
abriu 0 leiIao, e que depois de rapidamente 
atingir mil escudos, fieou a pertencer a 
Jose Gonzalez Garcia. 

Depo's, sucederam-se vanos ~otes d'! se
los da «Europa 61>0, na maior parte ofere
cidos por Eduardo Coben e Gonzalez Gar
cia (10) que, rondalldo os 50$00 por sene, 
foram adquiridos por J . Ell e Gonzalez 
Garcia. 

Um late de duas s6rles da «'Europa 61» 
foi oferecido ao sr. embaixador da Grecia, 
Georges Ar.gyropoulos (designado pela di
rec~ao do Clube Fllatel' co de Portugal, mer
ce dos serwicos prestados a Filatelia Poutu
guesa e ao Clube Filatelico de Portugal, seu 
sOOo honorario); 0 preco de cada serie 
em razao da pessoa, que nao dos selos ... 
- atingiu cern escudos. E logo outra, que 
roi oferec'da ao dr. Vasconcelos Carvalho, 
pela senhora de Eduardo Coben, que a arre
matou e assinou no verso, cbegou ao preco 
maravilha de duzentos escudos .. . 

Mas, <como ja refer..mos, a mare alta do 
janta.r do «Dia do Selo» surgiu com 0 leilao 
de formosa e rara .peca filatelica, p orven
tura Uoica, oferecida pelo dr. Almeida Dias: 
urn par novo da prova de D. Luis I, ck 
perfil, cor preta, sem'do urn dos selos 0 de 
5 rs. e 0 outro de 25 rs. 

Esta peca, que 0 sr. dr. Almeida Dias 
logo premiou com urn lance de 2000$00, f()oi 
subindo rapidamente, e veio a ser arrema
tado pelo eminente filatelista Eduardo 
Gohen . por tras mil e cem escudos. 

Depois, Eduardo Cohen, apagadamente, 
foi oferecer esta bela pe~ a urn especia
Iista da modalidade (que bem longe estava 
de tanta generosidade e tanta cortesia), a 
Vasconcelos Carvalho, em grat'diio dos 
bons servicos prestados a Filatelia Portu
guesa e ao Clube FilateIico de Portugal, e, 
sobretudo, numa demonstra~ao de conside
ra~ao e amizade, que tambem vimos ser 
acompanhada pela senhora de Eduardo 
Cohen. 

Houve, nao podia deixar de baver, certa 
como~ao por parte dos presentes, mas, 
muito principalmente, da parte de Vascon
celos Carvalho, que deixou escarregar pela 
face wna «furtiva lagrima». 

UM ARTIGO DE DlNARTE COS
TElRA, NO "ECO F1LATELlCO» 

DO «DIARIO DOS Af;ORES» 

Mais wn·a vez, foram levadas a eifeito, 
em todo 0 Pais, no passado dia 1 do cor
rente, as comemora~oes do cDia do S~o", 
promovidas, coono sempre, pela Federacao 
Portuguesa de Filatelia. 

Desde 1955 que esta interessante mani· 
festacao se vern realizando, com urn entu
siasmosempre crescente, no nosso Pais, 
a exemplo do que desde ha muito se faz no 
estrangeiro. Pena e ·que os nossos Correios, 
que ultimamente tem dispensado a Filatelia 
urn carinho e interesse que e justo salien· 
tar, nao tenham resolvido ainda assinalar 
esta data com a emissao de wn selo espe
cial, que daria, como e 6bvio, wna expan
sao muito maior ao acon.tecimento. Mesmo 
assim, a F. P. F. nao se tern poupado a 
esforcos pa,ra que 0 "Dia do Selo» seja 
sempre wna das manifestaci5es roais des
tacadas, de ent;re todas as que se reaIizam 
nodecorrer do ano. 

Em Lisboa, e ao Clube FilateJ.ico de Por
tugal que compete a organi~ao das mani· 
festa~5es filateaicas do «Dia do Selo... E 
a1nda bern que assim e, pais, men:8 da ju
ventude, entusiasmo e dedica~ao a. causa 
filateIica, de que esta impregnada a Direc
~ao daquele Clube, a que preside 0 din~
mico dr. Vasconcelos Cal'Valho, e na capi
tal que estas coonemoracoes atingem sem
pre maior amplitude. 

Este ano, 0 C. F. P. promoveu, no salao 
da Casa das Beiras, uma ~osicao filate. 
lica dita orelampago, por ter est ado aberta 
ao pUblico so mente na tarde de 30 de No , 
vembro e durante 0 dia 1 de Dezembro. 

A elCposi~ao foi inteiramente dedicada 
aos selos da nossa provincia ultramarina 
de Angola. e nela paI1ticiparam oito colec
cionadores . 

Na noite do dia 1 d De~embro, reali
zau-se, num restaurante tipico da capital. 
o tradic'onal jantar de confraterniza~ao, 
cc-m a presen~a de ilustres individuaPdades 
oficiais e filatelicas, e ·durante 0 qual foram 
leiloadas valiosas pecas filatelicas, em bene
ficio dos cofres da F,P,F. e do C. F. P., e 
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Hartelijk gefeli.citeerd met uw buiten
gewDOnl werk, beste vriend Tacila, en zeer 
bedankt voor de vriendelijke gave! 

* 0 semamirio americana «Linn's We
ekly Stamp News» publicou urn artigo. m 'i · 
to completo e bern ilustrado, da autoria de 
R. L. Jones. dedicado a primeira ex!Pedi~ao 
de correio por aviao. nos Estados U- i 'os 
(Garden City. N.Y.-1911). Tambem 0 Cap. 
M. F. Stern. 0 maior especia'ista mundial 
sobre voos de pioneiros na Africa do SuI. 
escreveu especialmente para «The Aero 
Field" urn excelente artigo sobre 0 primei
TO servi<;o aeropostal naquele pais (Ken 'l
worth-MuizenbeIlg - 1911), que veio a Iume 
no n ." 250 do referidomensario ing!!s. 

Noticias do ar 

* Do sr. Eng." Manuel Gagliardini Gra-
~a. ilustre director dos Servi~s Indus

tria' s dos C.T.T., recebemos, em 5 do cor
rente. alguns exemplares das noovas etiq" e
tas mod. 511, para correspond!n.cia por 
aviao. que gostosamente adoptamos a p ' r
tir deste n.·, para avivar as rubricas babi
tuais desta «pagina". Agradecendo a g~ti
leza da oferta - que. como os nossos con
s6cios tern oportunidade de comprovar. 
se traduz numa melbor.ia do aspecto de 
,\Pagina de Aerofi,latelia .. - aproveitamos a 
oportunidade !para afirmar ao SiI'. Emg.· 
Gagliardini Gra~ que os aerofilatelistas 
portugueses. apesar das vicissitudes por 
que tern pass ado. continuam a aguardar 0 
concurso dos C.T.T .• no prop6sito de ser 
dada satisfa~ao aos seus anseios elementa
res. 

* Em 19ualada (Espanha) teve lugar, de 
19 a 26 de Novembro passooo. a "ExfiIa 

- 61» - I Exposi~ao Filat61ica Na: ional de 
Correio Aereo - por altura do 50.' aniv?l'
sario da funda~ao da avia~ao espanhola. 
pelo General D. Pedro Vives Vich. Foi utili
zado urn carimbo comemorativo. 

* Depois das comemora!;Oes de Allaha-
bad (India), ern 18 de Fevereiro. e da 

Gra-Bretanha, em 9 'de Setembro, referimos 
o terceiro a"Contecimento do Ano do Jubi
leu. 0 primeiro servi~o aeropostal norte
-americano teve lugar, como e do conhed-

mento geral, de Garden City para Mineola. 
ambas no estado de N. Y. 0 aviao era urn 
«Blenot», pilotado por EaI1le Ovingt~n. No 
50.' aniversario do hist6rico acontecimento 
.:... 25 de Setembro !p.p. - a American Air 
Mail Society comemorou 0 facto com a re
edi~ao do voo, agora por helic6ptero, da:!a 
a curta distancia entre as duas cidades. 0 
correio transportado recebeu urn carimbo 
comernorativo oficiaI. 

* A quarta e Ultima celebra~ao dum cln-
quentemirio de correio por aviao, no de

curso de 1%1, 0 Ida Uniao da Arica do SuI, 
foi assinalada ipeUa emissao do selo come
morativo a que fizemos referenda no nosso 
ultimo numero. Recoraa-se que ° servi~ 
em questao teve lugar entre Kenilworth e 
Muizenberg. de 27 de Dezembro de 1911 a 3 
de Janeiro de 1912. Foram tmnsportadoo 
apenas bilhetes postais especiais - denomi
nados «First South African Aerial Posh
pe~as hoje de grande valor. 

* Vma das decis5es tomadas no 1.° Con-
gresso da F.I.SA. (Haia. 12 de Ag"J'Sto) 

foi a dl! promover anualmelIlte. em tod 5 os 
paises, 0 «Dia do Correio Aereo». Orieltada 
na linha do conhecido e popular «Dia do 
Selo_, esta iniciativa d estina..se, como e in
tuitivo, a divulga,r 0 gosto pelo co!ecciona
mento da nossa modalidade. ~ com natural 
regozijo que informamos terem. ja em 1961, 
dois paises aerofilateli=ente muito avan· 
!;ados, organizado com pleno exito 0 sell 
«Tag der Aero.philatelie». A Alemanha em 
Berlim (24 de Novembro) e a Austria (1 a 
4 de Dezembro) - onde foram utilizados 
carimbos alusivos. ambos muito belos - fi
reram, nestas datas, magnifica e valida pre
pagarnda da Aerofilatelia. 0 que quer dizer 
que n6s, aerofilatelistas portugueses, d :we
mos come~ar a pensar na organiza~ao do 
nosso primeiro «Dia do Correio Aereo .. em 
1962. 

Colec~i!io do 

Clube 

Recebemos e agradecemos a oferta do 
seguinte sobrescrito:: 

S. A. S. -
Stockholm - Johannesburg (2-1161). 

jacto DC8. 
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mente, ter oferecido tao rara e lValiosa pe~ 
a urn coleccionador <Cia especialidade de pro
vas, que se encontrava presente. e que 56 
por carencia econ6mica a nao tinha adqui
rido . 

Perante tamanha li~ao de generosidade 
e de elegancia do eminente Eduardo Cohen, 

Uma das mesas do jantar, vendo-se, entre 
outros, os srs. Jose Gonzalez Garcia, dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho, dr. Almeida 
Dias, Manuel Marques Sena, fitho e dr. 

Anibal Al~ada. 

n6s. que todos os que nos conhecem sabem 
sermos urn homem forte, nao conseguimos 
es::onder duas furtivas lagrimas. que aqui 
traduzimos Dum respeitoso beijo nas maos 
da senhora de Eduardo Cohen. que alias e, 
a muitos titulos, a senhora a quem .mais 
deve a Filatelia portuguesa. 

V. C. 

o artigo da «Republica .. : «UM.4. 
LI€;AO DE CORTESIA, GENERO
SIDADE E FRATERNIDADE», pelo 

dr. Jorge de Melo Vieira 

No passado I.' de Dezembro, r-ealizou se 
o «VII !Dia do Selo». e das comemora~Oes 
que em Lisboa foram Ievadas a efeito pela 
Federa~ao Portuguesa de Filatelia, guarda
mos a mais viva e grata das record!l~Oes . 

Dessas comemora~Oes. pode d 'zer-se que 
as pedras de toque foram a E~osi~ao-re
lamp ago de selos de Angola, que. patroci
nacLa pela Administra~ao Cera! dos Correios, 
Telegrafos e Telefones, esteve patente ao 

publico, durante dois dia.s - 30 de Novell1r 
bro e 1 de Dezembro - na Casa das Beiras, 
e a banquete ,que se efectuou com urn born 
nfunero de aficcionados da Filatelia. 

Pass amos pelo Iformosfssimo salao no
bre da Casa das Beiras, e, tallVez peIas j6ias 
que ali se 'guardaram, desta feita pareceu
-nos ainda mais nobre e mais bela este 
formoso 'Salao do hist6rico Palacio Rega
leira .. _ 

Estiveram presentesas participa~5es de 
dez expositores. que trouxeram a terreiro 
algtmlas das suas melhores pe~as fiIatelicas, 
com 0 fito (mico de fazer divu1ga~ii.o e, 
p~r isso mesmo, foram, «ex aequo», galar
doadas com medalbas de prata. que a to
dos foram distribuidas no banquete. mas, 
para alem do premio que galardoou ° seu 
esfor~o e oboa-vontade. eles merecer~ e 
merecem por tal facto os melbores agrade
cimentos, e toda a considera~ao de quantos 
se dedicam a Filatelia. 

Anibal Barbosa, que M dois meses fora 
medalbado com pr.ata na I ,Exposi~ao F'lla
telica Bancaria-l%l. pela sua partidip:!~ao 
com selos de Angola, voltou a apresentar-se 
com .pe~ fiIat6licas daquela P,rovincia ill
tramarina, mas agora v!-se que tomou gosto 
pela coleociona~ao, por 1550 que. desta fei
ta, ja nos trouxe coisas de certo quilate: 
«ReimpressOes fpo coroa, usadas com spe
cimen, sobre selos originais das emissoes 
de 1886. 1893-94, 1898·1902 e 1901 e 1903 e al
gumas series com eI'I'Os e variedades». 

Vascon:celos Carvalho, que tern material 
sempre pronto para todas as solicita~s e 
paladares, mesmo os mais requ'ntados, 
brindou-nos com cEnsaios, provas e erros», 
'Duma profusao tal. que e de causar mveja, 
mesmo as Eminencias. 

Ernesto Patricio Franco, ,como sempre, 
preencheu um ,quadro com sobrescritos. 
Nao ha ,duvida de que este coleccionador 
- urn born aficcionado da Filatelia - tern 
de dar urn novo passo em frente. e dedi
car-se aos selos como se tern dedicado aos 
sobrescritos. 

Tambem Eduardo Sales Henriques de 
Vasconcelos nos apresentou sobrescritos. 

Jorge Alexandre Freire Garcia. que de
butou. e bern. na I E~osi~ao Filatelica 
Bancaria-1%1, com «series escolhidas da 
Europa», nl!lID. voo lallgo, transpOl1'tou-se a 
Angola. mostrando-nos dela ja alguns bons 
selos, e ate alguns erros. 

Felix da C05ta Ilha. dr. J oao Vieira Pe
reira e RauI Soares, ficaram-se nos selos 
«Tipo.. de Angola, e, embora as suas parti
cipa~Oes nao fossem mas, confessamos que 
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malho P;nto, e, por Ultimo, 0 delegado da 
Federac;iio, sergio W. de Sousa Simi5~s, 0 

qual agradeceu a colaborac;iio prestada as 
comemorac;i5es. 

Falta agora lembrar, aqui, a ementa, fi
latelica cem por cento: 
Banquete de Confratemiz~lio dos filate

listas de Caldas da Rainha 
Dia do Selo 1961 - MENU 

Aperitivoscom «Europa» 
Canja de "Porteados» 
Filetes de "Peixes de M~bique" 
Frangos da tematica cAves,. 
Pudim Fl~ «Obliterado,. a ac;11car 
Frutas de .5. Tome e Principe,. 
Vinhos Verdes e Maduros com .0dont6-

metro» 
Espumantes Naturais com .Sobrecarga
Doces com "Sobretaxa local-
Cafe de «Moc;ambique» 

Alfeizeriio, Dezembro de 1%1. 

COIMBRA 
Realizou se em Coimbra urn animado al

moc;o de confraternizac;ao filat6lica, pres~
dido pelo sr. dr. Ant6nio Fragoso, do Por
to, ladeado pelos srs.dr. R ·beiro Coelho, 
de Coimbra, e dr. Ant6nio Emilio de Ma
galhiies, tambem do Porto, e assistindo fi
latelistas de Lisboa, Porto, Leiria, Me3lhada 
e Coimbra, na sua maioria s6cios do recfllD
-fundado "Clube Filatelico do Centro». 

Usaram da palavras os srs. dr. Ribeiro 
Coelho, presidente da Assembleia Geral do 
"Clube Filat6lico do Centro», que tambem 
representava a Dire:c;ao do Clube, dr. Fre
derico Lopes, dr. Silva Gomes e dr. Ant6nio 
iEmilio del lMa\talhaes, que proferlru bri
lhante discurso, com judiciosas considera
C;i5es sobre Filatelia. 

o sr. dr. Ant6nio Fragoso, a nossa maior 
autoridade em assuntos de marcofilia, pro
feriu uma palestra sobre esta interessante 
e importante especialidade, exibindo duas 
cartas muito antigas, urna de 1807, de urn 
estudante de Coimbra, e outra de 1811, de 
um soldado do ,general Massena, es:rita em 
Torres Vedras, durante a terceira iDIVasao 
francesa. 

oA Direq;ao do "Clube Filatcmco do Cen
tro» ofereceu ao sr. dr. Ant6nio Fragoso 
urn emblem a de prata do ChIDe. 

LISBOA 
De preferencia a dizermos n6s 0 que foi 

o «VII Dia do Selo» em Lisboa, vamos 
transcrever quatro artigos que ao aconteci-

mento se referiram, em termos muito dife
rentes, mas que se completam: 

A cronica do «Didrio de Lisboa»: 
.. UMA PE9A RARA,-E UMA LI-

9AO NOTABILISSIMA» • 
Foi extraordinario de born servic;o, 0 

jantar filatelico de sexta-feira passada, co
memorativo do uDia do Selo», mas fo:-o, 
!prlncipialmente, nos aspectos de fraterni
dadE;, animac;ao e altura da familia filate-

A mesa da presidencia, vendo·se 0 sr. Prato 
Doutor Carlos Trinclio entre as Senhoras 
de Eduardo Cohen e de Dr. Vasconcelos 
Carvalho, e a Senhora de Prof. Doutor Car
los Trinclio entre os srs. Eng. Manuel Gr~a 

e Eduardo Cohen 

lica portuguesa, ja -que, ao Jado dos filate
listas lisboetas, presididos pelo eminente 
prof. dr. -Carlos Trincao, havia, desde um 
eminente filatelista do Norte, Jos6 Gonza
lez Garcia, ate filatelistas mais modestos, 
como Saul Godinho, da F:.gueira da Foz. 

Mas 0 momenta mais alto do jantar da 
«Severa» {oi dado com 0 leilao de urna 
pec;a ram, porventura (mica: urn par novo 
,da prova do D. Luis I, de peml, preto, 
sendo urn dos selos 0 5 rs., e eutro 0 25 rs. 

Esta pec;a, oferecida pelo grande filate
lista dr. Almeida Dias, disputadissima, fo i 
arrematada por outro eminente filatelista, 
Eduardo Cohen, por tres mil e cem escu
dos. 

o facto seria apenas lIlotavel, - se nao 
se tornasse notabilissimo pela circunstAncia 
de Eduardo Cohen, em seguida, e ~agada-

«CATALOGO SPECIALIZZATO EUROPA» 
por Michele Picardi 

Nao obstante os filatelistas portugues!s, 
com raras e -honrosa'S elCCepc;5es, serem P::JU
co dados a leitura das lIDelhores obras que 
sobre Filatelia, e num ritmo ex::elente, vao 
sen do publicadas por toda a parte, teve exi
to manifesto a nossa ioniciativa de adqui
rir para a Biblioteca do Clube 0 opuscul0 
«Europe Philatelie,. (1." parte), anunciada 
no «Boletim» n.O 119/120. Um aprecia\el nu
mero de coleccionadores de «Eurcpa» aprc
veitou 0 ensejo de contactar com essa pu
blica~ao um pouco elementar, 'sem duma, 
mas da autoria de especialistJa com creditos 
firmados. 

:£ portanto legitimo desejar que seja air.
da consultado em maior escala, e pelos cc
leccionadores mais exigentes, um outro vo
lume de delineamento mais precioso, de 
maior foIego, sobre 0 mesmo tema - tlllnto 
da preferencia dos nossos cons6cios - que 
acabamos de adJquirir ,para a nossa BibliO'
teca: 0 «Catalogo SpecializzJato EUROPA», 
da autoria de Michele Picardi, editado em 
Outubro ultimo, 'pela conhecida firm3. Aldo 
d'Urso, de Roma, em quatro linguas (italia
no, frances, alemao e ingles), com urn tota:! 
de 373 paginas, profusamente ilustradas. 

Este magnifico cat:ilogo - incont~sta
velmente a melbor obra que foi ate hoje 
escrita sobre cEuropa» - esta desde agora 
it vossa disposic;ao. Esperamos que ele me
r~ 0 vosso simpatico aprec;o. Permitimo
-nos igualmente recomendar a todos os fila
telistas a cOD'Sulta das primeiras belas pagi
nas a cores deste catalogo, que cont&n urna 
descric;ao das divers as utirature speciali» 
emitidas pela Franc;a, Belogioa, Italia e Sui
c;a, elementos valiosos e indispensaveis para 
qualquer .colec~ao especializada. 

«STAMP COLLECTORS ANNUAL - 1962,. 

Recebemos ra: ultima edic;ao desta magni
fica publicac;ao llII1ual, desta vez com 100 pa
ginas de texto, extremamente ameno e va
nado, para todos os gostos, e com vistosa 
capa a cores, :reproduzindt) selos dos CO.!:-

monautas Gagarin e Shepa-rd. Os coleccio
nadores mundiais encontram artigos sabre 
os selos daCoreia do Norte e das Republi
cas Independentes de Africa, os de Euro~a, 
cr6nicas a respeito da GrOCia e Vati: aP:>, os 
de co!6nias inglesas, paginas a,: erca de Z n · 
zibar, St. Kitts e «provis6rios» da Basuto
landia, os tematicos, testemunhos -referen
tes a "Centenario do Selo_, «Industria Flo
restal» e «Conquista do Cosmos». 

o livro obedece a uma orientac;ao muito 
criteriosa, e contero ainda outros dados de 
grande valor, como urn guia da impre,sa 
filatelica da Europa - que, como e 6bvio, 
inclui 0 n0550 «Boletim» - e urna se'e;:c;ao 
de an(mcios dos mais conceituados comer
ciantes mundiais de selos. 

Apresentada com grande cuidado graft
co, e 1:ontendo numerosas ilustvac;i5es, e 
obra que, a muitos tftulos, se impi5e a cu
riosidade e ao agrado dos que a lerem. 
Custa apenas 4/-, men os do que urn ro
mance policial, e pode ser pedida a H 3rris 
Publications Ltd., 27, Maiden Lane, Lo::ldon 
W. C. 2. 

Yanda dB pagllas anuncladoras 
das novas amlssnes 

Com 0 pedido de publiaq:lio, recebemos 
do ilustre Director dos Servi~os Industriais 
dos C.T.T., nosso querido Amigo sr. enge
nheiro Manuel G. Gra~a: 

"Para conhecimento de V. Ex.", venho 
inform aT ter sido superoormente autoriz3da 
a venda de pagelas anunciadoras das nos,sas 
emissi5es de selos. 

Assim, os CTT continuarao a enviar gr:'!
tuitamente urn exemplar as pessoas ou en· 
tidades que para is so se encontram inseri
tas nos Sel'vic;os Industriais. 

Todas as pessoas que pretendani mais 
exemplares deveriio fazer as suas requisi
C;i5es aos SIR, que os venderiio ao prec;o de 
10$()() (dez escudos), cada,.. 

• 
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25Q6-.Raul Amaro da Veiga Coelho - Rua 
do Bonfim, ISO 2.° - Porto - (P) Po, 
Fr, In, T. N. 1. 2. 31. Gana. Japao. 64. 
65. 90. 93. 

327l--Paulo Rodrigues da Rocha - Av. Dr. 
Oliveira Salazar, 37-1.° - Montijo -
(M) Po, T. C. N. U. 60. 94. 

3290--Jose B. Rodrigues Soares - Rua de 
Tomar - Preldio da Agencia Aust n
Leiria - (Po) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

3675-Virgnio Teixeira <Ie CaITValho - Rua 
San.to Ildefonso, 371-1.°-Porto - (M) 
,Po, Fr, Compreende Es,_ T. N. U. 1. 2. 
3. 90. 93. 

3690--Elvino Jose Marques da Costa - a/c 
da Agencia do Montepio Geral - Rua 
Dr. Francisco Alexandre Lobo, 37 -
Viseu - (M) Po, Fr, In, E's, T. C. N. 
U. 60. l. 3. 13. 2l. 24. 28. 90. 

4ll6hCa['los Henriques Faria Cris6stomo -
Avenida Marechal Carmona, 59-l.°-Esq. 
- Castelo Branco - (P) Es, T. U. 60. 
l. 2. 19. 20. 94. 

4067-Manuel Maria ,Ferreira - Rua D. Luis 
Coutinho, 46 - Usboa - (M) Po, Fr, 
In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4070-Ant6nio Jose Candeias .da Purifica~ao 
- Rua d'Olivffil9ll, 22 - Portalegre -
(M) Po, Es, Fr, T . C. N. U. 60. 1. 2. 
19. 20. 21. 24. 94. 

4073-.Mario Emfdio Curveira Santos - Rua 
Quinta do Jacinto, 5 r/c-Dt .o - Lisboa 

- (P) Fr, Es, It, AI, T. C. V. N. U 
60 Fauna. 

4076-Dr. Artur Manuel Lino Ferreira-Av. 
de Paris, 8-1.D4Bsq. - Lisboa - (P) 

Es, Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 
4077-Alcino Lopes de Freitas - Rua Alves 

Ro~adas, 75 - Vila Nova de Famali
dio - (P) Po, T. N. U. 60. 1. 2. 3. te
maticos 93. 94. 

407B-Eng. Augusto Jose Pais Ladeira -
Quinta de Vila Nova Moreira - Mon
<;ao - (M) Fr, Es, T. C. V. N. 60. 1. 
2. RAU. Ghana. Rep. da Guine. Tema
tica de flores de 3. 90. 93. Torrens (fla
res). 

ANGOLA 
4075- D. Marie Solange Ferreira-Av. Gene

l1al Carmona, 64-Ca;xa Postal 1343-
Luanda - (P) Po, Fr, ~, Es, T. U. 
60. 1. 2. 30. 93. 94. 

EST ADO DA INDIA 
4065-Carlos Wemceslau de Jesus - Damao 

Grande - Damao - (A) T. V. U. 60. 
90. 

BRASIL 
406B-Clarindo C. Ma'chado - Rua Senhora 

da Paz, 690 - Belo Horizonte - Mi
nas - Brasil - (M) Po, Fr, Es, T. C. 
V. N. U. 60. 81. 64. N. de 3. Da 15 em 
64 base 90/1961 ou 61. 

4079-Carlos H. Schroeder - Rua Padre Ze
ferino, 158 - Uberaba - iMinas Gerais 
- Trifulgulo Mineiro - I.n, Po, Fr, 
Es, T. N. U. 60. 1. 2. 65. 

ESPANHA 
4071-Com. Ulpiano Frontela Busnad'ego 

VilIal6n de Campos - Vallado!id 
Es, It, T. C. V. N. U. 60. 3. 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL II 

(ex-Belga) . Ali vimos todas as series emi
tidas, nao ·s6 pelo Congo, como tamb6m 
par Sud-Kasai e Katanga, entre elas as ra
ras sobrecargas fauna, flores, Independen
cia, OCTA, com e sem sobretaxa, maSlCaras 
e mapa. 

Dr. loiio Vieira Pereira -IBm 2 quadros, 
apresentou-nos Cabo V Ide, completo, parte 
da sua valiosa coleq;ao de Portugal e m
tramar. Quase tudo novo, ~avel. Uma 
partic:pa~ao para admirar e nao esquecer. 
Ali se encontravam as emissOes de 1877, tipo 
Coroa, e seguintes, D. Luis, D. Carlos, D. 
Manuel, Ceres, tudo belo! 

Luis Manuel de Sousa Fernandes - Urn 
jovem Ide 9 anos, iniciado no ano passado, 
e que, sinceramente, promete. Apareceu este 
ana com blocos da Alemanha e Argentina, 
sobrescritos de ,Portugal e Ultramar, e uma 
selec~ao de selos estrangeiros novos. Urn 
quadro. 

Miguel Ramal1lO Pinto - Em se:s lindos 
quadros, pudemos admirar parte da sua 
extensa colec~ao, <Ie real valor. Sobre3critos 
de Portugal, Espanha e Co16nias Espanho
las, alguns muito raros, apresentados ern 
album. Colec~ao completa de Ghana, selos, 
blocos e sobrescritos do primeiro dia. Pos
tais-maximos de iEspanha, dos quais saJ.~en
tamos, pela sua beleza, as series com qua
dros de pintores celebres UItimame:nte emi
tidas naquele pais. (Goya, Velasquez, Mt:
rillo e Greco). Tem.itica de flores, ja pre
miada em diversas exposi~Oes, com quadras 
e postais maximos, dos- quais salientamos 
as lindos do Luxemburgo, Sui~ e Congo 
Belga. Colec~ao de selos do Brasil, de 1910 
ate 11 data, tudo novo. Urn belo quadro com 
o selo «Craveiro Lopes», emitido pe10 Bra
sil. Tema .Europa», todas as emissoes, com
pleto, entre elas as raras series <10 Luxem
burgo, <lesde 1956 a 1%1. Em resumo, uma 
participa~ao ,para recordar 

Sergio W. de Senlsa Simoes - «Antola
gia Filatelica», a desenrolar do motivo que 
deu origem 11 emissao do selo, aparece-n~s 
duma forma resum:!da, que agrada ver. Reis 
de Portugal, vanas emissoes do Brasil e 
Velazquez, de ,Espanha. 

Pelo que fica dito, pode bern fazer-se 
uma ideia do material exposto. 

* 
A organiza~ao desta EX'Posi~ao, estfIVe a 

cargo do delegado da Federa~ao Portuguesa 
de Filatelia em Caldas da Rainha, Sergio W. 
de Sousa SimOes, e de Miguel Ramalho Pin
to, urn grande coleccionador a quem a fila
telia cal dense muito deve. Com 6feito, nao 

fosse 0 entusiasmo deste coleacionador, 
sempre pronto na altura pr6pria, com 0 seu 
dinamismo e for~ de iVontade, e a Exposi
~ao nao teria 0 brilho invulgar que obteve. 
Tambem muito ajudou 0 jovem Vitor Joao 
Concei~ao dos Santos, no arranjo da mes
rna, e ,aqui, por esse motivo, fica 0 nosso 
muito obrigado. 

* 
Mais uma Exposi~ao Filatcllica foi reali

zada no Orfeao Caldense, na sua sede. Os 
filatelistas caldenses agradecem por este 
meio 11 Direc~ao desta simpatica colectivi· 
dade, as facilidades concedidas para mais 
esta realiza<;ao. 0 publico cald~nse, 11parte 
a Exposi~ao, teve ocasiao de admirar a. im
portante e valiosa biblioteca, propriedade 
do Orfeao, cornposta das mais variadas 

.. II ~ I',: • I , 1:- j - . j .:. • 
I 

Sergio W. de SO/.lSa Simoes usando da pa
lavra durante 0 banquete 

obras Iiterarias, num total superior a wn 
milhar. 

o BA!NQUETE DiE CONFRATBRNIZACAO 
REALIZOU-SE EM ALFJ;iIZBRAO 

Na noite de 3 .de Dezembro, em Alfei
zeriio, na Casa do Piio de L6, teve lugar 
o banquete de confraterniza~ao, habitual
mente realizado ali. Estj,veram presentes 
muitos coleccionadores, e durante 0 mes· 
mo falou-se tambem de filatelia! 

Houve leilao de uma "p~a filateIica», 
a qual 'foi arremetada pelo coleccionador 
Miguel Ramalho Pinto, que assim viu enri
quecidos os seus albuns. 

Foram distribuidas lembran9llS filateJ.i
cas por todos os con vivas , ofertas de diver
sas entidades e casas filateIicas. 

Durante 0 banquete, usaram da palavra 
os srs. Dr. Joao Vieira Pereira, Miguel Ra-
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BEIRA 
Na cidade da Beira, M~bique, 0 nos

so cons6cio e querido amigo sr'. Artur 
Leotte Ramos, distinto gerente da filial do 
Banco Nacional Ultramarino, promoveu urna 
elCposicao de belos selos dos seus aIbuDs, 
de todas as provfncias portt:.guesas ultra
marinas, nas montras da cLivraria Chissi
ca •. Na Emissora do Aero Clube da Beira, 
foi proferida urna interessante palestra aJ.u
siva ao «'\(II Dia do Selo». 

CALDAS DA RAINHA 
Sobre ascomemoracOes do «VII Dia do 

Selo» nas Caldas da Rainha, transcrevcmos 
da seccao ftlatellca da cGazeta das Caldas», 

. n.· 123, de 12-12-61, da autoria de sergio W. 
de Sousa Simoes: 

o DIA DO SELO EM CALDAS DA RAlNHA 
Realizou-se, conforme previamente se 

anunciou, 0 VII Dia. do Selo, em 1 d= De
zembro ftndo. OJ1ganizado pela Federa~o 
Portuguesa de Filatelia, a data foi come
morada em todo 0 pais, ilhas e provfncias 
ultramarinas. 

A EXPOSICAO FlLAT~LICA 

Decorreu no Orfeao Caldense mais urna 
grande manifestacao filattHica. Com efeito, 
a grande sala encontrava-se vistosamente 
animada com as participa~s ali pre:: en
tes, de muitos dos coleccionadores de Cal
das da Rainha. Foi, talvez, destas Eirposi
cOes. comemorando 0 Dia do Selo, aquela 
que apresentou maior 'Variedade, melhores 
colecCOes, e a de malor valor filatelico. 

As folhas com selos estavam apresenta-

Um aspecto da E;tposi~iio 

Outro aspecto da Exposi~iio 

das em bons e grandes quadros, pr6prios 
para 0 efeito, e os visitantes acorreram em 
grande nUmero, em nUmero ainda superior 
ao verificado nas outra:> exposi~o~s ante
riores. 

Ate se podera dizer que 0 publico cal
dense ja se vai habituando a peri6dicas ma
nifesta~Oes do genero. 

Como -expos tores, estiveram presentes: 
Dr. Alfredo lales-Bonita seleccao do 

seu album de .fauna, com fOlhas de forma
to ·grande. Em dois quadros, puderam ad
mirar-se muitas series do tema, oheias de 
frescura e beleza. Peixes do Mali, da China, 
do Ifni, da Romenia. Passa:os do M IIi, 
Nigeria, Ifni, Nova Zelbdia, S. Marir.o, Po
Ionia, Senegal, Tristiio da Cunha. Borbo'e
tas de Malgache, Nova Guine, Romenia, 
Centro Africa; Bichos da Jugoslavia, Nige
ria, etc. 

Agostinho Gomes Prista - Este colec
cionador apresentou, em do's quadros, so
brescritos de Portugal e Ultramar; postais 
maxim os ; series novas e usadas de Portu
gal e Ultramar; e a re: ente emissao de Vi
nhetas D. Pedro V, em;tidas em 1955, quan
do da ElCposi~ao Filatelica no Porto. 

Cap. Dario Preto Ramos - Quadros com 
selos de Portugal Continental e Ultramari
no, recordando-nos 0 Infante D. Henrique, 
e urn outro quadro, mostrando Exposi~Oes 
Filatelicas. 

Francisco lose Paramos - Pares de Por
tugal (D. Manuel). quadras da Independ~n
da, Travessia e Ceres com sobretaxa. Pares 
da Guine e Cabo Verde. 

lotio Maria Ferreira - Nurn quadro gi
gante, honrou esta ElCposi~ao, com a sua 
valiosa colec~ao da R6Publica do Congo 

• 

NECROLOGIA 
Jose MANUEL ROMA ·MACHADO 

CARDOSO SALGADO 

Com 55 anos de idade, faleceu em Lis
bo'l 0 sr. Jose Manuel Roma Maahado Sal
gado, func~omirio cOllPorativo, comandante 
de terco da L. P., em 5ervi~o no coma,do 
geral, e adjunto do chefe do Regimento N. 
A.T.O., que funciona D'a Presid~cia do Con
selho. 

o extinto, irmao do nosso queri:lo ami
go sr. tenente-coronel Fran.::isco Roma Ma
chado Ca.rdoso Salgado, membro da Dir=.:
~ao do nosso Clube, era natural de Lisboa, 
casado com a sr.' D. Mar::a Carlota Sommer 
Pereira Cardoso Salgado, e pai dos srs. d rs. 
Jose Manuel e Joao CarlO'S, e Antonio Mar:a 
Pereira Cardoso Salgado. 

o corpo fm tras'adado para a b3sf'ica 
da Estrela, donde 0 funeral saiu, com gran
de acompamlbamento, paTa jazigo no cemi
terio dos Prazeres. 

Ao Hustre filatelista e nosso querido ami
go sr". tenente.coronel Cardoso Salg13do, rei
teramos os nossos sentidissimos p~sames. 

MESTRE ALBERTO SOUSA 

Faleceu mestre Alberto Sousa, urn dos 
nossos mais fecun·dos e representativos pi'n
tores, especial mente no gemero aguaxela. 

Colaborou em dezenas de revista'S e jor
DaiS, ilustrou dezenas de livros, de Damte, 
Julio Dantas, E~a de Queir6s, Matos Se
queira, etc., e realizou dezenas de exposi
~Oes, sempre com grande ~xito. 

Dele, em resurno, muito bern escreveu 0 

ARGENTINA 
4069-0svaldo Mosenzo - Parana 487-

Buenos Aires - Es, PO, T. 60. 4. da 
6. aFuna, Desportos e Flores. 

CANADA 
4072--Delkar Napoleao Maia-46 Brunrwick 

Av. - Toronto - Ontario - (M) Po, 
In, Es, It, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 17. 
91. 94. 

CHECOSLOV AQUIA 
408(}-Jan Kovar - Stalingradske nam. c. 14 

«'Dilirio de Lisboa», no dia do seu faleci
mento: «Espirito culto, generoso nos seus 
ideais - era urn republicallJo convicto - e 
fiel as suas am'zacles, Alberto Sousa gozava, 
a par da admira~o dos amadores de M
tes, de gerais simpatias, em todos os circu
los artisticos e intelectuais». 

A:lberto Augusto Sousa, de seu nome 
completo, que faleceu com 81 anos incom
pletos', deixa 0 seu nome ligado a Filatelia, 
pela qual tinha verdad.eira !pabdio, princi
palmente pelos selos classicos portugueses, 
e, nos ultimos anos, tambem ·pelos espa
nh6is. 

A familia enlutada, apresentamos a ex· 
pressao do nosso muito pesar. 

D. CAMlLA NOGUEIRA DE CARVALHO 
NOGUEIRA 

Na Sl"a residench, Rua da Escola Poli
lecnica, em Lisboa, fale:eu a sr." D. Camila 
Nogueira de CaJ1ValhO Nogueira, tia do nos
so director, sr. dr. A. 1. de Vasconcelos Car
valho, a quem apresentamos sentidos pes a
mes. 

HlElTOR DE CAMPOS MONTEIRO 

No Porto, faleceu 0 conhecido escritor 
Heitor de Campos Monteiro, autor de va
rios livros, especialmente de cintilante hu
morismo, e tam-bern fiIatelista muito dis· 
tinto. 

Era 'S6cio fundador e honorario do CIu
be Intennacional de Filatelia, a cuja. Direc
cao expressamos sentidissimos pesames. 

- lablonec n,N. - I n, Es, Russo. 60. 
matchbox labels, .paJper money/all 
from whole the world. 90. 

FRANQA 
4074-Maureille - Inspection d'AcadeIIiie

- Bordeaux - Fr, In, It, Es, Po, AI, 
N. U. 60. 3. 90. 

HUNGRIA 
4081-Francis Hopp - Felszabaduhis U. 24 

- Dorog - (A) In, Al, Fr, 60. View· 
-ca·rds, photos. 90/ 1962. 



SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos variq,s coleccionadores q 'le 
pretendem relacionar-se com coleccionado
res portugueses, entre eles: 

GUENTBR JANTSCHKE - Dunckers
tl1asse 9 - Berlin N 58 - Alemanha. 

JESUS ARRANZ ACINAS - Fernan Gon
zalez, 24-2.° - Burgos - Espanha. 

ZAWADZKI MAREK - ul. Staszica 12/S 
- Kielce - Polonia. 

BRYAN BUCHAN - P. O. Box 293 -
Richmond Hill - Ontario - Canada. 

MECINSKI ZDZISLA W - ul. OIeska 9 m 
8 Ip. - Opole SI. - Poloma. 

ROGER S. HACKMAN-916 1/2 C. Street 
- HarrisonbUl1g - Virginia - U.SA. 

JOSE ROMANOS - S. Lorenzo - 10 -
Zaragoza - Espanha. 

KERK~SZ MIKLdS - Dessewff"y u. 27. 
- Budapeste VI - Hungria. 

S. MUHSIN EFFENDY-D - Pulo pamt
jikan, 2/61-A - Gresik - (Djatim) - Indo
nesia. 

EDWARD ZEYSEGG - 1960 Cornelia St. 
- Brooklyn 27 - New York, N. Y. - U.S.A. 

HERBERT SCHNEIDER - Bol!/B:m
ndorf - Hochsohroarzwald - A I e m a nha 
(DDR). 

STACH JdZEF - ul. Krakowska 3m3 -
Opole - Pol6nia. 

Estes endere!;os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa 
parte. 

This addresses are given withouth enga
gement nor responsability 0 ow:- part. 

Ces adresses sont donnees sans engage
ment ni responsibilte de notre part. 

A aceita~ao de 
correspondencia postal 

e telegramas para 

o Estado de I ndie 
A Administra!;ao Geral dos C.T.T. infor

rna que, tempomriamente, a 'risco do expe
didor, aceita telegram as ordimanos para 0 

Estado Portugues da India, encaminhando
-os pela rede internacional, com as taxas 
decorrentes desse encaminhamento. E, nas 
mesmas condi!;Oes de encaminhamento e ta
xas, aceita correspondencias postais ordi
narias, para idemtko destino. 

selos, sellnhos & seloes 
Um selo vendido por duzen

tos e querente contos ... 

A ANI difundiu laI'galllente urn telegra
rna de Londres, noticiando que urn raro 
selo malaio foi vend do naquela capital p :lr 
3 100 libras: cerca de 240 contos. 

o seu comprador foi urn coleccionadOlt' 
de Nova Iorque, que pagou aquele pre!;o 
verdadeiramente record. 

o exemplar e de cores p1ir.pura e laran
ja, datando a sua emissao de 1906 a 1911. 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PREt;OS 

do mercado, todo 0 materiel de Inte· 
resse para 0 neg6cio de exportac!o, 
como Portugal e Ultramar, sArles 
completas. novas ou usadas, selos no
vos esgotados na Ag6ncla (Fauna 4 
Ags., Pelxes 15E. etc.), selos para pa
cotes, pacotes semlconfecclonadoa. 

Ofertas feltas sem Indlcat;Ao de pre
co nAo aerAo tomadas em considera
CAo. 

FREDERICO VILANI 
SELOS PARA COLECCOES 

Rua do! Ramedios a L"p., 60-LlSIOA-2 
PORTUGAL Tel. 666713 

entusiasticas --comemora~oes As do 

«V II Via dv Selv» 
no Contine~te, Ilhas Adjacentes 

e U1tramar 

ALCOENTRE 
Em duas montras de estabelecimentos 

comerciais de Alcoentre, 0 nosso prezado 
cons6cio e valoroso fiIatelista 'Sr. Felix da 
Costa IIba expos foIbas das suas belas co
Iec!;Oes, que foram muitoapreciadas. 

No Cafe Sao JOl1ge, rea1izou-se urn al
mo~o de confraterniza!;ao filatelica, a que 
assistiram os srs. Jose Cris6stomo Prego, 
Alberto Jose Cris6stomo da Costa, Felix da 
Costa Ilha e Ant6nio Joao RlIJ:!l3.1hete. 

'Foi editado urn sobrescrito especial, im
presso a duas cores, com reprodu!;ao da 
igreja matriz local, e carimbo vulgar de Al
coentre, 1-12-61. 

ALHANDRA 
Por iniciativa do nosso prezado cons6cio 

sr. Almeida Carvalho, Alhandra comemo
rou brilhantemente 0 «VII iDia do SeIo», 
com uma excelente exposi!;ao filatelica, nu
rna das salas do «Clube Desportivo da Fa
brica Cimenrto Tejo», gentilmente cedida 
para 0 efeito. 

,Esta exposi!;ao, especiaJmente dedicada 
aos principiantes, reuniu participa!;Oes que 
despertaram muito interesse, como a do 
Mundo atraves dos selos, de Raul Pereira 
Imicio, a desportiva, de Jose Julio Moreira, 
e ados Dias do Selo em Espanha, de Al
meida Carvalho. 

IRealizou-se tambem urna interessante 
reuniao dos filatelistas locais, durante a 

• 

Portugues 

~-------------Por--------------~ 
Jose Rodrigo 0105 Ferreira, V. C., 
dr. Jorge Vieira, Sergio W. de Sousa 
Simoes, Olnarfe Cosfelra, prof. Alfredo 

"Olas, etc., etc. 

qua.! ,foram ,focados e discutidos vanos 
,assuntos, com destaque para os seguintes: 
Oportunidade da emissao de urna sc!aie de 
selos reproduzindo os hrazOes de todas 
as ptovincias !portuguesas, para que se rea
firme, uma vez mais, que todas elas, do 
Minho a Timor, sao portuguesas; convenien
cia de transferir a data do . ,Dia do SeloD 
para outra que nao coincida com as de 
comemora!;oes que, pelo seu significado 
hist6rico e !patri6tico, relegam. para segun
do plano as do .. Dia do Selo»; necessidade 
de constituir 0 Nucleo FilateJ.ico de Alhan
drn, destinado a agrupar os filate1istas 10-
cais, e a fomentar 0 desenvolvimento da 
Filatelia. 

AMOREIRA (MONTE ESTORIL) 
o nosso prezado cons6cio sr. Joao A. Ban

darra Olias rea.!izou em Amoreira (Monte 
Estoril) interessantes exposi~Oes de selos, 
nas montras dos principais estabelecimen
tos comerciais da localidade: "Salao AldIS
rea» (Pemlanentes), .Drogaria Progresso» 
e .A Model» (Fanqueiro e Retrozeiro). Des
pertaram curiosidade e interesse. 
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Colec~ao de Portugal 

do Dr. R. H. Urwick 

Em 14 de Mar~o pr6ximo, sera leiloada, pelo conceituado 
comerciante londrino Robson Lowe, a colec~ao de Portugal 
formada pelo Dr. R. H. Urwick" de Shrewsbury, galardoada 
com medalha de ouro, como a melhor colec~ao do nosso prus 
apresentada por urn coleccionador estrangeiro, na Interna
cional «Lisboa-53». 

Desde entao, a colec~ao foi aumentada e, actualmente, 
contem muitas das pe~as escolhidas das colec~oes J. Marsden 
e R. B. Yardley, assim como numerosas pe~as notaveis que 
apareceram no mercado durante os ultimos trinta anos. 

o Dr. Urwick pretendeu sempre adquirir «nuances» e 
blocos, novos e usados, com particular inclin~ao pelas tiras 
horizontais de quatro,. variedades e sobrescritos, juntamente 
com variedades de chapas e impressOes, aMm de carimbos 
raros que despertaram 0 seu interesse. 

A po~o da colec~ao que vai ser leiloada (14 volumes) 
inclui uma colectanea representativa do primeiro material 
pre-filarelico, e todos os selos da monarquia, de 1853 a 1910. 

lia imensas p~as encantadoras que poderiam ser men
cionadas, 0 que nao se faz por falta de espa~o, pelo que os 
interessados devem pedir 0 catalogo ilustrado a cores (pre~o 
5 sh.) a : 

RO'BSON LOWE 
50 PALL MALL 

London s. W. 1 

Exposioao Filatelica 
DO 

x Congresso 
InternacionaJ 
de Pediatria 

Como todos os nossos consocios sabem, 
teni lugar em. Lisboa, de 10 a 15 de Setem
bro proximo, integrada no X Congresso In
ternaoional de Pediatria, uma ~osi!;ao de 
Filatelia Tematica destinada a colec!;o_'S 
cujo motivo ou tema seja «A Mae e a Crian-
9a». Acontecimento a que, como e evidente, 
o Clube Filatelico de Portugal deu 0 seu 
imediato patrocinio, e esta dando a sua 
constante colabora!;ao. 

o regulamento da referida EX'Posi~o foi 
profusam.ente .d.istribuido, e puhlicado no 
n.· 121 (Julho de 1961) deste «Boletimlt. Co
mo devem ter reparado, tmta-se dum !l'egu
lamento volunHlriamente simples, sem gran
des exigencias, que permite a comparencia, 
e convida a concorrer todo 0 coleccionador 

tematico que possua algum material rel'll
cionado com «A Mae e a Crian~". 

Assim, sob esta larga concep!;ao, esta
mos certos de que numerosos dos nossos 
cons6cios tematicos estao a encarar com in
teresse e simpatia esta curiosa iniciativa, e 
nao deixariio de nela se inscrever e partici
par. 

Recordamos-Ihes que 0 prazo de entrega 
dos boletLns de inscri!;ao termina no dia 31 
de Maio proximo, e que pode ser feita na 
Sede do Clube ou na Se:retaria do X Con
gresso Internacional de Pediatria, que fun
ciona na Clinica Pediatrica Universitaria, 
Hospital Santa Maria, AlVenida 28 de Maio, 
Lisboa 4. 

. 

numismatiC" 
MINISTERIO DO UL'ffiAMAR 

Direc()iio-Geral de E conomia 
DECRETO N .' 44068 

Sendo necessario substituir na rprovincia 
de S. Tome e Principe as moedas mandadas 
emitir ,pelos Decretos 'I1.·s 28893 e 36788, res
pectilvamente de-30 de Julho de ;1938 e de 11 
de Mar!;o de 1948, em virtude da acentuada 
diiferen!;a que existe entre as 'suas cara'Cte
risticas e as das moedas cunhadas iIltima
mente: 

Atendendo ao que em tal sentido mooi
festaram 0 Governo da provincia e 0 Banco 
Nacional Ultramarino; 

T6Ildo em conta a urgencia de 'se legis
lar em 'conformidade, e 0 que disp6e 0 § 1.0 
do artigo 150.· da Constitui!;ao : 

Usando da faculdade conferida pelo n .· 
3." do aI'tigo 150.· da .COlIlst itu'!;ao, 0 Minis
tro do Ultramar decreta e eu promlligo 0 
seguinte: 

Artigo 1.0. :e. autorizada a emissao de 
mo:!das rnetalicas destinadas ·a Provincia de 
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S. Tome e Principe, no montante de 1000 
contos, sendo: 
8R 000 moedas de 5$, no valor de 440 contos. 
144000 moedas de 2$50, no wlor de 360 contos 
160 000 moedas de 1$, no valor de 160 contos 
80000 moedas de $SO, no va!or de 40 contos. 

§ tinieo. As moedas terao caracteristicas 
identicas as da emissao autorizada pelo De
creto n .O 38203, de 13 de Mar!<o de 1951. 

Art. 2.°. A medida que as moedas forem 
sendo recebidas, 0 Governo de S. Tome e 
Principe coloca~Ias-a a disposic;ao do Banco 
Nacional Ultramarino, ;contra a entrega de 
notas do correspon.dente valor nominal ou 
comlmieac;ao de que a respectiva import€m
cia foi creditJada ao mesmo Governo. 

Art. 3.°. 0 Govemo de S. Tome e Prin
cipe fixara, por meio de portaria, 0 prazo 
a partir do qual deixarao de ter curso legal 
as moedas substituIdas. 

Art. 4.°. Na Direcc;ao dos Servic;os de Fa
zenda da provincia sera aberta uma conta 
de operac;5es de tesouraria, sob a epfgrafe 
"Curnnagem de moeda division aria», pela 
qual serao sati9feitos todos os encargos re
sultantes do custo, fretes, despachos, se-

,S£10S 
DE PORTUGAL, ULTRA MAR E 

ESTRANGEIPO, CLASSICOS, 
SJ!:RIES, ETC. 

pale COM P R A 0 U V END A 
consulte a casa 

H. Santos Viegas 
R. 1.° Dezembro 45·3.° - LlSBOA 

Tele,. 35852 

A V I 5 0 
COLECCIONADORES DE CAIXAS 

DE F()SFOROS 
Retmioes para trocas as 6.0

' feiras, 
das 21 as 23 horas. 

Na Sede do 
CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Av. Alrnirante Reis, 70-3." 
LISBOA 

guro e despesas de amoedaC;ao, tendo como 
contrapartida as quantias recebidas no Ban
co Nacional Ultramarino, nos termos do ar
tigo antecedente. 

§ 1.0. Sera oportunamente publicada no 
Boletim Oficial da provin~a de S. Tome e 
Principe uma conta definitiva das opera
C;6es de tesouraria a que se refere este ar
tigo. 

§ 2.°. 0 MinisMrio do Ultramillr devera 
s:er infornnado, dentro de sessenta dias, do 
encerramento des sa conta e sellS resulta
dos. 

Art. 5.0
• Fioam revogados os Decretos 

n.Ds 16.777, 28.893 e 36.788, respectivamente 
de 25 de Abril de 1929, de 30 de Julho de 
1938 e de 11 de Marc;o de 1948. 

PUlblique-se e cumpra-se como nele s:e 
contean. 

Pac;os do Governo da Republica, 28 de 
Novembro de 1961. - Americo Deus Rod,ri
gues Thomaz - Ant6nio de Oliveira Sala
zar - Adriano Jose Alves Moreira. 

Para ser publicado no Boletim Oficial de 
S. Tome e Principe. - A. Moreira. 

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

CANTINHO FILA 'fELICO 

Pra~a da Alegria, 58-2."-A 
TeZefone 328176 

LISBOA 
Selos Cl6ssicos. Modernos. Tem6ticos 

COMPRA, TROCA e VENDE 

Iscrlt6rlosl 
Rue 16- I .l~8 

APARTADO.U 
TELEFONE, 920151 

A VIGOROSA 
DE 

DomingoS Soares Pereira 
Fabrica de: louc;as, todOR 08 uten!ll1los 
de alumlnio e banheiras-Serralharia 

- Fogoes a Gas Butano 

F'brlce. 
Rue ~3 n' 386 

ESPINHO 
PORTUGAL 
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sado 12 de octubre en Valencia, y su co'eo
cion se disemina actualmente por una fir
ma comercial .de Bar.celona. 

Durante la Exposici6n, funcion6 una es
tafeta de correos, que estampaba un ma
tasellos especial conmemorativo sobre 105 
sell os de la emisi6n de Oviedo, que la Fa
brica acional de Moneda y T·imbre emiti6 e1 
mismo dia 27 de noviembre. Son seis sellos, 
tres en huecograbado y tres en ca1cografia, 
representando los Reyes caudillos de la Re
conquista (Fruela, Alfonso II y Alfonso III), 
lIno con la Cruz de los Angeles, que se guar
da en la Camara Santa de la Catedral de 
Oviedo otro con un detalle del Apostolado 
de la ~isma Catedral, y el ultimo con el 
bellisimo edificio de Santa Maria del Na
ranco de la Capital asturiana. Por su par
te la'revista "Espaiia coleccionista», 6rgano 
d~ Ia Sociedade FilatcHk a de Madrid, dedic6 
Sl1 numero 5, de noviembre de 1961, a la 
prefilatelia y la fiIateUa asturianas, y los 
Sres. Baquero y B1as disertaron. sobre te
mas filatelicos. 

Otro acto importante se celebro en Ma
drid con ocasi6n del III a,niversario de la 
con;titucion de la «Agrupaci6n Filatelica 
Alhambra». El domingo 10 de noviembro, se 
proyect6 en un cine madriIeiio la peHcu~~ 
«Panorama filatelico», un do::umental rea 1-

zado en ttEastmancolor» y pantal,Ia panora
mica, por los Presidentes de l~ dos asocia
ciones filatelicas madrileiias, dlsertando los 
Sres. Ba,rcel6 y, al dla siguiente, Rodriguez 
Germes, sobre asuntos filatelicos . 

Existe cierta inquietud entre los comer
ciantes filat61.icos espaiioles, ante la avaIan
cha de emisiones conmemorativas de estes 
uitimos tiempos. Es evidente que se ha in
crementado de un modo formidable la an
cion coleccionista en Espaiia, y sin duda se 
debe en gI'aoll' parte a la ofactura de los sel
los realizados por nuestra Fabrica Naci D 31 

de la Moneda y Timbre. Pero tambien h~ 
que reconocer el peligro que ofrece un a u
vion de emisiooes seguidas, que puede cau
sar desaliento en los principiantes. Q l izas 
ei ano proximo el Consejo postal, 6rgano 
supremo de propuestas al Ministro de Ha
cienda sobre posibles emisiones, .use . con 
mas moderacion sus facuItadzs filatehcas. 
Entre tanto, hay que CQlIlstatar 1a inquie1ud 
del coleccion·smo nacionaI, ante tantas nue
vas series seguidas, y ello aunque sean di
ficiles de conseguir al poco tiernpo de emi
tidas . 

Los espaiioles sentimos una gran satis
ofaccion ante el enorme exito obtenido en la 
«Temex-6l», Elq>osicion tematica celebrada 
ultimamente en Buenos Aires. Nuestro De
legado en la F1IP oform6 parte d~l Jurado 
calificador, y es sabido que el amIgo D. Jo
se-Maria Borras Feliu es hombre de buena 
mano. Supo escoger colecciones entre la 
multitudque tuvo a su aloance para levar 
alli, y se trnjo varias Medallas de oro y 
otras altas recompensas. 

La Federaci6n Espanola de Sociedades 
Filatelioas esta a punto de onacer. Como he 
anunciado en anterior cr6nica, sera Presi
dente D. Salvador Palau Rabass6, quien du
rante mucho tiempo presidi6 el Circulo Fi
Iatelico y Nurnismatico ,de Barcelona. Espe. 
ramos que, con la' Federaci6n, mu:hos pro
blemas filatelicos espaiioles encuentren una 
posible via de armoniosa comprension, y 
que 1a ,colaboracian entre los varios secto
res de la Filatelia (comercio, Autoridades y 
coleccionistas) sea una rea1idad. 

Venda de Selos do 
Correio, emitidos pelos 
Estados Italianos e pela 
Italis, de 1855 a 1953 

Novidade sensacional para tOOos aqueles 
que coleccionam selos de It ali a , foi 0 facto 
de 0 Ministerio ,dos Correios e TelecOilDu
nicac;6es italiano ter posto a venda, pe\a 
maior oferta, os seus stocks de selos fora 
de ciI'Culac;ao, e que compreendem lIlumero
'sas emissoes do Estado Pontificio, do Reino 
da Sardenha, do Reino de Italia, da Reptl
blcia Social Italiana , da Republica Italiana 
e da Zona A do Territ6rio Livre de Trieste. 

Estes stocks tem um valor comerci _l 
que atinge cerca de 9.000 milh5es de liras, e 
esHio agrupados em 148 lotes . 

A primeira venda teve lugar em 12 d t: 
Dezembro de 1961, na Administrac;ao dos 
Correios ItaHanos, Prac;a de S. Macuto, 
Roma. 
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amarelo, azul, encarnado, azul-viol4.ceo, 
raxo. 

4000000 da taxa de $30 - preto, encarnado. 
verde, amarelo-torrado, azul, castanho. 

2 SOD 000 da taxa de $4O-,preto, azul, casta
nho, amarelo, enoc:amado, granate, cinzen
to, verde. 

2 000 000 da taxa de $60 - preto, castanho, 
azul, amarelo, verde, encarnado, vermelho 

de Veneza claro. 
5 000 000 da taxa de 1$50 - preto, encamado, 

castanho, amarelo-toI'l'ado, azul-turquesa, 
violeta. 

2000000 da taxa de 2$00 - preto, castanho, 
azul-claro, granate, lilas, castanho-esver
deado. 

5 000 000 da taxa de 2$50 - preto, castanho, 
cncarnado, amarelo, granate. 

500 000 da taxa de 3$00 - preto, azul, amare-
10, granate, iVerde-seeo, rosa, castanho. 

500000 da taxa de 4$OO-preto, .castanho, la
ranja, azul, castanho-forte, ci!nzento-esver
deado. 

1 000 000 da taxa de 5$00 - preto, castanho, 
encarnadogroselha, amarelo, azul-c1aro, 
purpura. 

500000 da taxa de 7$50-preto, encarnado, 
'castanho, amarelo, azul, castanho havalllo, 
amarelo-torrado-forte. 

250 000 da taxa de 10$ - PTeto, encarnado, 
azul, ,eastanho, granate, amarelo-alaranja
do, amarelo. 

250000 da tcuua de 15i-preto, eastanho, en
eaI1Ilado, amarelo, azul, malaquite, cin
zento-rosado. 

250 000 da taxa de 25$ - preto, castanho, 
azu'I, en earn ado, amarelo, sepia, rosa ve
lho. 

250 000 da taxa de 50$ - preto, castanho, en
carnado, azul, cinze:nto. 
Ministerio do Ultramar, 27 de Novembro 

de 1961. - Pelo Ministro do Ultramar, Ma
nuel Rafael Amaro da Costa, Subseeretario 
de Estado do Fomento Ultramarino. 

Para ser publicada no Boletim OliciaI de 
Angola. - A. da Costa. 

MINIST£RIO DAS COMUNICAf;(JES 

Administrat;iio-Geral dos Correios, 
Telegrafos e Telefones 

Direc{:iio dos Sen'i{:os Industriais 
PORTARIA N." 18849 

Tendo-se reeonhecido a conveniencia de 
alterar 0 plano da emissao extraordimiria 
comemorativa do 8.0 centenario da cidade 
de Tomar, estabeleeido pela Portaria n .O 
18457, de 3 de Maio de 1961: 

Manda 0 Gaverno da RepUblica Portu
guesa, pelo Ministro das Comumea~Oe~, 
que, ao abrigo das disposi~Oes do artigo27.0 
do Deereto-Lei n.O 32417, de 27 de Julho de 
1959, a emissao eomemorativa do 8.° rente
nario da cidade de Tomar seja constituida 
pelos 'selos das seguintes taxas e cores: 
1$ - Castelo preto, em fundo de 

ouro, com rasgados, aguas e ta-
xa azul ...... ................................. 9 O:JO 000 

3$50 - Castelo preto, em fundo de 
ouro, com ornatos a verIIlelho, 
rasgados e aguas a lillis, e taxa a 
branco ............................... ........ 1 000 000 
Ministmo das Comunica~oes, 27 de No

vembro de 1961. - 0 Ministro das Comuni
ca~Oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Direct;iio-Geral de Obras Publicas e 
Comunicagoes 

Servi{:os de Valores Postais 
PORTARlA N.o 18851 

Manda 0 Governo da Republica Partu
guesa, pelo Ministro do Ultramar, nos ter
mos do artigo 2.° do Decreto n.O 37 OSO, de 
8 de Setembro de 1948, que sejam eunitidos 
e postos em circu1a~ao, na provincia de S. 
Tome e Principe, SO 000 bilhetes cartas-av'ao 
(aerogramas),da taxa de 1$50, confecciona.
dos em papel de eserita branco, no fOrIIla:o 
de 250mrnx176mm .(abertos), com fundo em 
cinzento-azulado, representando safu da re
ferida provincia, com ee,rcadura a verde e 
vCrIIlelho, texto a preto e verIIlelho, eo selo, 
com as dimensOes de 25mmx17mm, impres
so nas cores preto e roxo-claro, reproduzin
do a aerogare do Aeroporto Salazar. 

Ministerio do Ultramar, 28 de Novembro 
de 1961. - Pelo Ministro do Ultramar, Ma
Inuel Rafael Amaro da Costa, Subsec retario 
de Estado do Fomento Ultramarino. 

Para 'ser publicada no Boletim Oficial de 
S. Tome e Principe-A. da Costa. 

SELOS 
Portugal. Ultramar e Estrangeiro 

COMPlRA * VENDE 

CASA A. MOLDER 

R . I." Dezembro, 101-3." 

Telefone 321554 LISBOA-2 

C.ONICA DO 

XXII 

1 EMEX-61 
ConfirIIlaram-se :nrlnihas previsoes. A ex

posi~ao filatelica internacional de colec~Oes 
teniaticas, que se realizou no mes de Outu
bro, em Buenos Aires, nao s6 foi sucesso 
pela quanti dade de col~es imrportantes 
expostas, como tambem pelas actividades 
de elementos de destaque no sector tema
ti~o, de diversas partes do mundo. 

Tivemos a ;prese:n~a dos elementos maxi
mos da tematica dos seguintes paises: Bel
giea, Alemanha, Sui~, ItaIia, Espanha, Es
tados Unidos da Ammca do Norte, e Ar
gentina, e eu representei 0 Brasil. 

·Me:ntalidades d if e re ntes. Concep~Oes, 
pontos de vista, interpreta~oes variadas, e 
ista, naturalmente, deu choques e mais cho
ques. DiscussOes e mais discussOes. CoIlIVer
sas e mais conversas, tudo em franc!s, in
gles, castelhano e portugues, e, as vezes, 
um paueo de alemao ... 

Foram do' s os campos de batalha. 0 pri
meiro, no pr6prio jUri, dUTallte 0 seu Ion
guissimo trabalho de julgamento, e 0 se
gundo 1Il0S dois dias reseI'Vados as Jorna
das Filatelieas, onde, em mesa redon:la, s~ 
reuniram, alem das 9 membros do juri, al
guns elementos da filatelia tematica argen
tina. 

Todos os trabalhos, discussoes e cheques, 

~------------- Por --------------, 

HUGO FRACCAROLI 

foram feitos em nivel elevado, com a Uinica 
inte:n~ao de resolver e soluoionar problema'S 
que estavam em equa~ao, pontos divergen
tes e pouco esolareoidos no actual Regula
mento da FIP e FIPCO, algumas modifica
~Oes que a pnitica e 0 que se estava veri
ficando lila exJpOsi~o aconselhava de manei
ra indiscutivel, e, finalmente, na procura de 
facilitar a compreensao geral da col~o 
tematica, levando-a a urn denominador co
mum, facilmente eompreensivel, de manei
ra a ser aecite e natura:lmente 'Ser obede
cido pelos verdadeiros tematicos de todos 
os paises do mundo. 

Nao tenho possibilidades de abordar 
com idetalhes, nesta cr6nica, tudo que tive
mos, se passou e 'se reso}.veu em Buenos 
Aires, bern como informar 0 que foi a ex
posi~ao. 0 esp~o que tel'ho a Ill!ilniha dispo
si~ao e pequeno, assim procurarei transmi
tir, em er6nicas seguidas, e 0 mais fielmente 
pos3ivel, os pontos e ·resolw;oes d~ maior 
interesse. 

Nesta, vou indicar os .resultados con
quistados pelos filatelistas brasileiros. Con-
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A SEVERA 
RUA DAS GA. VEAS, ISIHi' • LISBOA 

TELEF. 34:006 * B~O ALTO -PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPleO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
OPEN ALL NIGHT 

• 

LUBRIFICANTES 

GAICIDlA 

MOGACOR-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS S.A.R.L. 

LOUREM~O MARQUES 

• 

d 

ELADJO SANTOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ii 
9 

10 
11 
12 

CASA FUNDADA EM 1922 

R. Bernllrdo lima, 27 LlSBOA 1 Telef. 49725 

ALBUNS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 

FornULto 22 X25 

EDICAO DA NOSSA CASA 

Portugal Continente ................................. .. 
IIhas Adjacentes, Ultramru- e Africa ........ . 
·Angola e Congo ....................................... .. 
Cabo Verde ............................................... . 
Guine ......................................................... . 
M09ambique - I." parte ......................... .. 
M09ambique - 2." parte - Inhambane, 
K:onga, Louren90 Marques, Quelimane, 
Tete e Zambezia ..................................... .. 
Companhias de M09ambique e Niassa .... .. 
S. Tome e Principe ................................. .. 
1ndia .......................................................... .. 
Macau ...................................................... . . 
Timor ......................................................... . 

Os doze volumes ............................. . 

folbas 
115 
52 
56 
31 
31 
51 

46 
35 
35 
56 
39 
31 

568 

Luxo 
166$00 
81$00 
88$00 
50$00 
50$00 
77$50 

55$00 
54$00 
54$00 
88$00 
59$50 
50$00 

850$00 

Edl~io de luxo com capas 

[arloliu 
85$00 
44$50 
49$00 
28$50 
28$50 
42$00 

30$00 
29$50 
29$50 
49$00 
33$00. 
28$50 

453$50 

Plpel 
74$50 
39$60 
43$00 
26$00 
26$00 
34$00 

24$00 
23$50 
23$50 
42$50 
27$00 
26$00 

3861109 

Nesta edi~iio de luxo as tol/zas dos albuns siio de cartolina. cam dobradi,as, 
para faoilitar 0 seu manuseamento, e tern folhas de papel cristal intercaladas. 

folbas Em pele 1/2 pele Tela 8IUl 
Portugal e Ultramar 4 voll'mes ............... 568 1.590$00 1.266$00 1.190$00 

idem, com estojos de luxo .................. 1.790$00 1.466$00 1.390$00 

Em volumes separlldos contendo os segulntes IIlbuns 

I Volume com album n.D 1 .................... 115 350$00 270$00 250$00 
Idem, com estojo de luxo ..................... 400$00 320$00 300$00 

II Volume 'Com os albuns n.Ds 2, 3. 4 e 5 170 452$50 371$50 352$50 
Idem, com estojo ·de luxo ..................... 492$50 511$50 402$50 

III Volume com os albuns n.Ds e, 7, 8 e 9 157 425$50 344$50 325$50 
Idem, com estojode luxo ..................... 475$50 394$50 375$50 

IV Volume com os albuns ,n.Ds 10, 11 e 12 126 382$50 301$50 282$50 
Idem, com estojo de luxo ..................... 432$50 351$50 332$50 

Pagamanta com a encomenda au a cobran~a. 
Partes, registo a embalagem ate 2 albuns, 10$ i cad a album a mais 5$ 

Pa~a gratis a nossa revlata «0 Filat.lilta », bem como listas de pre-
~os de series ' campi etas, lelol avullOI e tad a a material 'ilatelico que 
temol a venda . 

• .. 
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ANONCIOS 

SELDS 
Pago bern. t'ortugal I Vendo antigos e mo-
e Ultramar. Coleccoes, demos. Bons descon-
pacotes, stocks e ao tOil. Llsta de precos 
qullo. G R .AT! 8 

Ferreira. da. SUva. - Prac;a do MunicIpio. 

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

Grandes e pequenas quantldades je 

selos de Portugal ou Ultramar Purtu· 
.gu~s, troco por selos para a sua colee 
GAo, mediante mancollsta 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalana. 80·3.' _. L1SBO,,-

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troro, 
au compro, pagando bern. Resposta a seare
taria do Clube, ao n.. 22. 

L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bar
dez, Goa, India Portuguesa. S6oio APS, 
CFP, CI,F, NPS. Fornece selos portugueses, 
especialmente India; Sobrescritos de 1.0 

Dia; Maximos e Inteiros. Prec;ario a pedido. 

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

Selos com erras, novos, de Portugal e 
Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
a Secretaria, ao n.G 22. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50%+20%, e estrangeiros a> 2$50 
cada N. F. Jose Pinto Duarte - Rua de Mo
«;ambique, 56·3.G-Esq. - Lisboa - Telefone 
842083. 

Tematicos, Caminhos de Fevro, novos, 
desejo pOI' troca ou compra, propostas .a 
RAUL SOARES, R. Gomes da Silva, 9·r/<:; 
Esq., Lisboa 1. 

Je donne timbres Outremer Portugais, 
neurs et uses, jusqu'a 1905. Je cherohe co
lonies aJnglaises, neufs ou uses, seulement 
Victoria et Edouard, surtout Australie, Ma
lacca et Hong-Kong. Dr. A. Sianonic, Rijeka 
III. Trg Br. Mazuranica, 8 - Yougoslavie. 

ECONOMICOS 
POI' selos comemorativos de Portugal e 

UItramar, novos e usados (aceito ate 100 do 
mesmo), dou 30% mais em comemorativos 
a minha escoIha, da Europa, com «Europa_, 
Jogos Olimpicos, tematicos, etc. Base Yvert. 
POI' selos de animais, aves, borboletas, pei· 
xes, flores, frutos, do Ultramar Portugu~, 
dou 100% mais. Faz remessas registadas s6 
quando superiores a 100 NF; para valor 
inferior, remessas simples. Respondo sem
pre, maximo 8 dias ap6s a recep«;ao. Muito 
serio. Correspond~ncia em franc~s, alemao. 
espanhol e portugu~. MAZZACHIODI, B. 
P. 117 BASTIA (Corse), Fran«;a. 

Troco selos todo mundo, comemoratIivos, 
aereos, UItramar, tambem novidades. Res· 
posta imediata. A. Rezende - Caixa Postal 
2725 - S. Paulo - Brasil. 

GHANA Airmailletter d1rect at yoUJr ad
dress with COIIllpd. set and wi>th. 10 diffe
rent both ag,ainst 4 set Europe 61. RimdaI. 
SkandeI'borg, Denmark. 

Please sen.d me 100/ 200 la~ge size pictorial 
st,amps of all world, speoialy Poland, Cze· 
ohOlsilovakia, Hungaa-y, Frnnce, and other 
coU!mnries. I give in excha:nge 'Stamps of POII'
tugal, Angola and all POl'tuguese overseas 
countries. Stamp against stamp. All sen
·ding registered. Rill AlexalJJdre G. Angeri
.llIha - P. O. Box n.G 179 - Lobito (Angola) 
- Portuguese West Mrika. 

Pour 300 grand format PoII'tugal et Ou
tremer - 1 it 10 du merne, je donlIle 50 elM· 
ferents grand format URSS - DeIneuville 
- 62 Rue cesar Franck - liege - BeLgique. 

Desejo troca de selos de Portugal e Pro
vineias ultramarinas, Estados Unidos e Va
ticano, base Yvert, ou selo par selo. Dou 
Brasil, novos e usados. CorrespOllld!ncia em 
portugu~ ou espanhol, registada. Dano d~ 
Mello - Piurmhy - Oeste de Minas Gerais 
-Brasil. 

BARATA A FEIRA - Vendo: D. Maria II 
de 20$00 u. por 11$00. Avia«;ao de 20$00 u. por 
5$00. 1000 estrangeiros dif. 'Por 45$00. 100 
dif. da Fran«;a, da Alemanha, da Belgica, 
da ItaIia ou da Espanha, 100 de cada pais 
- 6$50. 100 dif. da Suecia, da Holanda ou 
dos E. U. A., 100 de cada pais, pOI' 9$00. 
Pre«;o mais porte. Pagamento em vale ou 
envio it cobran«;a. ANTONIO BRITO E 
CUNHA - Roo Castilho. 17 cave, esq -
LISBOA. 

2 CRONICAS 
-

1)itirio 
Os selos portugueses 

Europa ·1961 (3) 

A prop6sito da nossa cr6nica anterior, 
sobre 0 mesmo assunto, e, designadamente, 
em referencia a nossa afirma«;ao de que 6s 
tres selos da serie portuguesa Europa-1%l, 
com 0 valor facial de 6$00, estavam entao, 
quinze dias depois, a ser vendidos a 35$00, 
-houve urn an6nimo (sempre urn an6ni
mo, claro!) que, ingenua ou malevolamente, 
nos enviou 0 recorte de urn anUncio publi
cado no «Diario de Noticias» de 18-10-61, a 
oferecer tal serie ao pre«;o de 4$30... :e. 0 

que consta, efectivamente, da pa,gma 12, 4." 
coluna, pedindo R. ao Rossio 11, ao nit
mera 1880 ... 

Mais do que malevolo, consideramos in
genuo 0 nosso an6nimo correspondente, 
pois que se, no mevcado, a serie se vendia, 
a semaJna passada, a 35$00, - como e que 
alguffin, a nao ser a brincar, poderia ofe
rece-la a 4$30, salva' a estupida e impro
ficua pretensao de, com tal publicida:le 
de venda, tentar compra-ila mais barata? 1... 

Nisto dos selos, ha sempre que contar 
com os ingenuos, - e com os malevolos ... 
N6s, calejados como estamos, contamos 
sempre com uns e com outros. E tanto, que 
ate nos damos ao traba1ho de responder 
ao nosso an6n:mo correspondente, para Ihe 
dizermos, a ele e aos outros, que a sene 
em referencia, de domingo passado ate ho
je, ja subiu de pre«;o, de 35$00 para 55$00 ... 
E para the dizermos, sobretudo, que so
mas urn pouco mais espertos do que ele, 
ja que, POI' virtude de urn anUncio para 
compra, que mandamos publicar dias antes, 
ficamos sabendo, pelas respostas, quais fo· 
ram as felizardos (nao fiIatelistas) que nos 
S.LR. adquiriram maiores quantidades de 
selos da emissao Europa-1%1... 

E, ja agora, - continuaremos no prO. 
ximo domingo, como nos folhetins ... 

v.c. 

DO 

Os selos portugueses 
Europa ·'1961 (4) 

Acentuamos, na penUltima cr6nica, a ati
tude pronta, energica, inteligente e dignis
sima, do sr. eng. Couto dos Santos, iIustre 
correio-mor, no sentido de que aos mate· 
!istas portugueses nao deixassem de ser 
satisfeitas as suas requisi«;Oes de selos da 
serie Europa-1961. 

Identica atitt:.de hemos .ae averbar a ere
clito do sr. eng. Manuel Gra«;a, distintissimo 
director dos Servi«;os IndustTiais dos C.T.T., 
igualmente sempre pronto a compreendeT e 
a deferir as pretensoes e os anseios dos fi
latelistas portugueses. 

o mesmo, infelizmente, nao podemos di
zer, desta vez, dos servi«;os encanegados 
da venda dos selos para os fiIateIistJas, as 
S.I.R., que, ao entregarem os selos desti
nados aos s6cios do Clube Filatelico de 
Portugal, seus requisitantes, nos mandaxam 
dizer, POI' intermedio de urn nosso empre
gado menor, que para a !proxima vez nilo 
sera assim ... 

Ora n6s nao temos que agradecer-lhes, 
aos S.I.R., nem muito nem pouco, tal re
messa, feita merce da acentuada justi«;a 
dos referidos srs. eng. Couto dos Santos e 
eng. Manuel Gra«;a. E nao s6 nada temos 
que agradecer-Ihes, como, principalmente, 
nos cumpre acentuar que aquilo que acaba 
de verificar-se, escandalosamente, com a 
serie portuguesa Europa-1961, COIIll 0 valor 
.facial de Esc. 6$00, e que, urn m~ depois, 
ja esta a vender-se a cerca de Esc. 100$00, 
- mostra, exuberantemente, que algo esta 
errado nos S.IlR .. 0 que mostraremos do
mingo proximo. 

v. C. 



A nossa grande camp'anha de recolha de selos 

~~,..- "'-- .. 

para urn leilao lem 

do terrorismo 

Por absoluta falta de espa~o, em parte 
por motivo do extraordinario desenvolvi
mento que alcan~ou a nossa reportagem 
das comemora!;oes do «VII Dia do SelOD, 
adiantc publicada, -nao nos e possivel con
tinuar hoje a inser~ao da lista das ofertas 
para 0 anunciado ~eilao de selos e demais 
material filatelico, em prol das vitimas do 
terrorismo em Angola, 0 que faremos no 
proximo mimero. 

A TODOS OS FILATELISTAS! 
A TODOS OS COMERC/ANTES! 

Por hoje, limitamo-nos a anrmar que as 
ofertas recebidas, embora muitas e valiosas, 
e stao longe da nos sa espectativa, e, sobre
tudo, muito longe da finalidade que se pre
tende atingir, e muito longe da conhecida 
generosidade de todos os filatelistas portu
gueses, e, tambfun, do seu acendrado pa
triotismo. 

Publicamos ja a rela~ao de parte das 
ofertas, que, repetimos, continuaremos no 
proximo nUrnnero. 

Mas a verdade e que: 

, 
prol das vftimas 

em Angola 

a) Faltam «inda as ofertas de quase todos 
as grandes filatelistas porlugueses! 

b) E faltam ainda as ofertas de todos as 
comercia1ltes de selos! 

Nos nao queremos comentar estas fal
tas, .. Porque queremos, antes, esperar que 
as respectivas remessas nos sejam feitas 
imediatamente 1 

o LEILAO NA CASA «SOARES & MEN
DON(:A» 

Claro que esta call1lPanha nao pade de
morar mais do que urn ou dois meses, ma
ximo, Entre tanto, registaremos as ofertas 
recebidas. Depois, sera , elaborado 0 catcilo
go do leilao, a distribuir largamente, pel<?5 
nossos cons6cios, ofertantes, Imprensa, etc. 
E 0 respect .vo ~eilao tera lugar, logo apos, 
nas salas da conhecida firma Soares & 
Mendon~a, que generosamente se ofereceu 
para efectua.Jo. 

a respectivo p roduto sera entregue, con
forme tambem ja anunciamos, a Cruz Ver
melha Portuguesa. 
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CanjiJrOes antigos, e candeeiros e can:J!

deias ,de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro ou, 0 dobro do valor, em selos 
movos de POl'tugaJl e Ultramar. Cartla a Se
cretaria, ao n." 22. 

Desejo corresponder·me com raparigas e 
rapazes de outros Palses a fim de trocar 
selos, fIamulas, m oedalS, 'etc. Cor. em por
tugues frances ou espanhol. - Geraldo 
Barbosa de Castro - Rua Lamartine, 285 
- Carantinga - Minas Gerais - Brasil. 

Desejo selos do Ultramar portugues (ani
m ais, p eixes). Dou em troca selos de Itilia, 
S. Marino e Alemanha "- Mario iBertazzoni 
- Gem ' to 10, Bologna - Italia. 

Deseja receber novidades ,de Portugal, 
Inovos e usados . Da em troca novidades de 
Italia, Vaticano e S. Marino. Vitali Angelo 
- Via Marafanti 7 - Cinisello Balsamo -
Milano - Itcilia. 

Stamp exchange 100 for 100 all ccuntrie5, 
correspondence english, french, ge:man. 
Carl W. Greiner, Hebbelstr. IS, Kiel Wes
tern - Germany. 
r 

I wish compl. mint sets all countries 
sports, flora, fauna, Europa - Base cat. 
Yvert, Zumstein, Michel 1962 or for acc. I 
-give Poland, Russia - Zbigniew Albrecht
ul. Reja 23 m.8 Szczecin 5 - Pol6nia. 

TROCO EUROPA 1%1, NOVaS, por: Bo
letim tN.o 6 do Clube; Sobrescritos de 1.0 
,dia, tambem do Gube, n.·s 1 e 4; Se!o de 
50$00 do Correio A.ereo; Cruz Vermelha, 
133 a 126; Encomendas Postais, 1 a 17, in
cluindo os n.·s 12a e 15a (numera~ao Ela
dio) todos novos, para completar minhas 
'colec!;oes. Resposta a 'secretaria do Clube, 
ao n.· 35. 

Desejo corresponder e trocar selos com 
amigos de Mo~ambique - Angola - TimQll' 
- Cabo Verde - Guine - India - A~ores 
- Macau e S. Tome - a base selo pOor 
selo, espero ofertas e remessas p rimeiro, 
respondo sempre, e desejo tambem corres
pondente em Portugal, que seja correcto, e 
se comprometa a fornecer todas as novida
des a partir do Padre Cruz, que eu remere
rei todas as novidades do Brasil - AI :ides 
Figueiredo Santiago - C. P. 642 - Rua Sao 
Vicente, n.O 13-68 - VILA BBLA - BAURU 
- ESTADO DE S. PAULO - BRASIL. 

t 

I 
PAGAMOSBONSPRE~OS 

POR 
SI:RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos a maior casa filat'lica da Am'rica, astamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de salas d. todu as 
partes do mundo. Actualml!nte, estemos particularme,,~. inl.ressadol 
om comprar: 

• SILOS EM SIl.IIS. De valor baixo e mMio. Completas ou 
incompletas, novas ou usadas. 

• SILOS ISOL ... DOS I Vanedades baratas e atractivas. 
• PACOTIS. Feltos culdadosamente, com selos perfeltos. 

• G .... HDIS QU ... HTlD ... DIS E RESTOS DE «STOCKS .. de todos os g6neros. 
• MISTURA ( ... 0 QUILO) sobre papel. 
• PAR ... 0 HOSSO MEGOCIO DE RITALHO, tamb6m desejamos romprar quantlJ.ades 

mals pequenas de seloe. em s6nes, de pre co m6dio e mhls elevado. 
aueira mandar-nos a sua /isfa de o/erias, que meracer. a noss. prOA

fa e cuidadosa afen,§o. . 

G. J.. 'I S, ... P E DID 0 I ... nos & a n 0 y a I I & t. d a com P r. &. 

·Os melhores precos por selos dOB Estados Unldos e Canada. 

VENDA AO MA/OR E MA/S CONHECIDO IMPORTADOR A MERICA NO 

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



FA B R IC A S D EPA PEL. 

CARTAO E SACOS DE PAPEL 

-em-

Ovar -Argoncilhe-Se r ze cia 

O/oiros - Poria 

Manuel Francisco do 
Couto & Fllhos 

92 
Tol.'on.. PA(:O DE BRAND.t.O 

234 

Fabrlco de cartollnas e fodos os 

papels fracclonados em resmas 

---- e boblnes ---

~ 
Fabrlco manual e 

mecanlco de sacol 

Escrlt6rlo • Sede em 

S. PAlO DE OLEIHOS 

Centro Filatelico 
de Angola 

SELOS PARA COLEC(;OES 

MATERIAL FILAT~LICO 

Caixa Postal 2688 

LUANDA - ANGOLA 

Distribuidores exdusivos em 

Angola do material 

phi-stico Hawid. 

INTENSIFIQUE AS SUAS 

TROCAS FIL1TELICAS 

servi ndo-se d os 

nossos Anuncios 

Econ6micos, e pre-

~os muito beretos. 

Se]os de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro, N ovidades, Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 

dia, Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, l.DA 
R. MARIA ANIDRAiDE, 55 

7'elef. 834108 

LlSBOA (PORTUGAL) 

Porque, por urn lado, este mIme
ro e dedicado as comemora~oes do 
VII «Dia do Selo», e, por outro la
do, porque, sem vaidade, nos e gra
to reconhecer que ainda ha alguns 
que nos compreendem, e com ami
zade correspondem a amizade que 
so temos pena de nRO poder esban
jar ainda mais, - transcrevemos 
hoje a carta seguinte: 

«Meu querido Amigo: 
Apenas duas linhas, duas pala.

vms e uma saudaf}ao, para 0 ajudar 
a enxugar aquela furtiva Uigrima 
que 0 indiscreto do dr. Jorge Viei
ra, nosso querido Amigo, lhe de
nunciou, ao receber, do grande, 
eminente e elegantissimo Eduardo 
Cohen, 0 preito da sua gigantesca 
dedicaf}ao d Filatelia e ao nosso Cl~ 
be. 

Fiquei muito satisfeito ao ler a 
noticia, e, se nao fosse por «vergo-

nha», tambbn teria deixado esca.
par tao significativa manifest(U)ao 
de sensibilidade, por ver que ainda 
lui, H omens Grandes em todo 0 8e~ 
tido das palavras, que sabem dar 
valor a quem 0 tem, e agradecer os 
constantes e enormissimos sacrifi
cios prestados d causa que nos OIpai
xona enos une, a Filatelia! Se nao 
fosse ela, eu nao teria haje tao boa 
I~aude, pode crer! 

Por tudo 0 qwe 8e passou, e por 
tudo quanta de si pensQ, daqui lhe 
envio um fraternal abr(U)o, cheio de 
amizade, admiraf}ao e solidarieda.
de. 

Serrupre seu dedicado amigo, 

MORAIS CALADO 

Uma carta destas, mesmo com 
os seus exageros amigos, nRO se co
menta, nem sequer se agradece. 
Guarda-se aqui, mas guarda.-se, 
principalmente, no cora~RO, 
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MACAU - Rolando dos Reis Angelo - INDIA E PAQUISTAO - Domingos Fernan· 

C. P. 143 - Macau. des - Secretary Catholic Book Crusad 

MADEIRA - Funchal- M. M. Louren~o de Beolgaum Camp - 7 Haveleck Road. 

Gouveia - Rua das Dificuldades, 28-30. 

S TOM£-Joao Paulo Rego Teixeira-S . U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 5436,14 th 

Tome. Avem:.e - Sacramento 20 - Calif6rnia 

( 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.dere<;o telegrafico: LUSITANA Telefone n.- 10 - VA LEN <; '" 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS - VALENCA 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal"ado vulcanizado, e todos os artigos de 
borracha em geraI 

hlp6tltO 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS cMARMONIER. 
PRENSAS H1DRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 

, , 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUQAL 

, 



SUPERB STAMPS OF THE WORLD ON APPROVAL 
To collectors Interested In fine stamps we are able to offer an approval service 
second to none. We Invite enquiries for ALL COUNTRIES within the following. 
periods: -

British Commonwealth-1840/1951. 
All other countrles- Mainly 1843/1880, particularly Imperforlltes. 

Below we list some of the countries In which we are particularly strong at the moment · 
Refereces essential. 

Afghanistan 
Austria 
Austrian Italy 
Argentine 
Bclgulm 
Brazil 
Boll'·la 
Chile 
China 
Colombia 
Colombia States 
Denmark 
Egypt 
Finland 
France 
France Used 

Abroad 

French Colonies 
Greece 
Germany 
German States 
Hungary 
Italy 
ItaliAn Ftates 
Japan 
Luxembourg 
Mexico 
Mongolia 
Mongolia Used 

in China 
NorwbY 
Netherlands 
Netherlands Indies 

Peru 
Poland 
Portugal 
Portuguese Outr. 
Roumanla 
Russia 
Spain 
Sweden 
Tibet 
Turkey 
U.B.A. 
Uruguay 
Venezuela 
Great BritaIn 
GreRt Britain Used 

Abroad 

British Gui&na 
Canada 
Ceylon 
Hellgoland 
Hong Kong 
India and I.E.F. 
New Zealand 
New South 

Willes 
Palestine 
s t . Helena 
South Africa 
South Australia 
South· West' 

Africa 
Victoria 

J. A. L. FRANKS, LTD 
18D, FLEET STREET, LONDON, E.C." 

200 yards from fhe Law Courts Holborn 0274 I 
------------------------------------------
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