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A. CfB. do CfB. de
Aqui ha. cerca de um ano, pU'bUca.mos
neste boletlm um pequeno artigo sobre
urn carlmbo que nunca ,UllIhamos vista-, e
descobrlramos em 'dois de urn monte de
inteiros postais, que nos enviara 0 distintfssimo Juiz e nosso querido Amigo Dr.
Manuel Fernandes Costa.
Descrevemo-.lo assim:
<Como se v~ pela reprodu!lao de urn
dos postais, no seu tamanho natur8ll, trata.-se 'de urn cartmbo OVIalado, pequeno,
com os dizeres: A. C. DO C.jDE/COIMBRA.

r

t

alii

CvimJ,.1,(1
- - - - Pelo - - - Dr. A. J. de Vasconcelos carvalho- - ,
Se as primelras letras da prbnelra unha oferecessem qualquer dllvida, esta desaparecer1a. em face da reprodu!laa-, com
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o dobro do tamanho, de dguad carimbo
no ou,t ro postal.
Os postais
orig1na.rios de Soore e
do POl1to, e destlnados a pessoas dliferentes, apresentando, adem dos carimbos de
Soure e do Porto, e daquele ca.r1mbo objecto deste artigo, carlmibos de Coimbra,
datados de 18 e de 17 de Abril de 1898~ .
E, honestaJnente, pel'gunta.Inos:
c:Nao atlna.mos com 0 significado de
tal carlmbo. Sera. «Ambulll.ncia Central

sao

do Correio de Colmlbra~? Sera. qualquer
coisa de mals simples, mas que de momanrt:o nos niio ocorre? Que 5e pronunciemoa entendidos, -p ara os quais, como
sempre, estAo abertas as p8.ginas desta
revista>.
Dlas depois, com aquele ar ca.tedratico
que lhe e conhecido, urn escritor da especialidade escreveu:
MARCOFILIA
cLemos algures que a legenda «A C. do
C.:. vista. !!lurn carimbo de Colmbra dos
fins do sec. XIX, carlmbo impresso em
dois 'b Uhetes posta.ls, foi lntel'pretada, embora com ponto de i!llterrogagao, como
sendo c:AmbuJlI.ncla Central do. Correio ... :.
Mesmo de forma lnterrogat:iJva, nao e
de aceltar semelhaJIlote tradugiio daquelas
1niciais.
NAo esta.ra. -n o slnu>le~ Ca.taJogo «Simoes Ferreira:. de selos postais de Portugal e Ultramar, a leitura (iamos a dizer
16g1ca, mas podemos dizer exacta) da referida legenda? - Parece-nos bem que
si.m:..

Ficamos perplex~s pera.rute tAo a.mbIgua respo8ta. No simples caWogo? .. Na
capa? NaB lntrodug5es ? No texto? E leitura? Qual JeLtura?! ...

Nao obstante, peg8.mos n()l caWogo
Simoes Ferreira (,p asse 0 reclame... ), e
conoluimos que 0 charadfsta devia querar rei-erir-se as primelras llnhas do ca.pItulo c:Obl1tera!;oes postais~, que dlzem as81m: c:A reiorma postal. decretada em 27
de Outubro de 1852, d1v1dlu 0 pais em 10
adminWtra!;oes centrais com sede em ... >
A ser a.ssim, a leltura esta'Va alnda
incompleta: Administragao Central dos C.
de Colmbra.
Dias depois, recebemos Ulna ama.vel carta do sr. dr. Ant6nlo Mora Ramos, dlstinto Consel'Vador-oheie do Museu dos CTT, que gentlI1ss1mamente nos
comunlcou: c:A recente leitura de urn artigo de V. ,pubHcado no «B()oletim do Olube
FilateIico de Porlugrub, !!l .• 68, de Ja.neiro
de 1957, sobre a 1nterpre~o da legenda
de urn carlmbo de Colmbra, leva-me a eS<craver a V., para 0 informar de que tal
legenda deve slJgniflcar c:Adminlstragao
Central do CITculo de Codmbra>, visto
Coimbra - taa como Lisboa, Santarem,
VU6 Real, Vlseu, etc. - ter sido sede de
uma c:Admlnlstra!;Ao Centrad de CIrculo _
Postal>, como se .pede verificar no c:Anua.rio Poetaib, de 1878, ed. da. Imprensa Naclonal, Lisboa, me.smo ano:..
Assim, - sim_ Esta e que e a resposta
honesta, ;para. usa de todos os estudiosos
da marcofllia.
Tao completas e elucidatlvas informagoes foram acompanhadas pelas reprodu-

goes de dois caTimbos 1dentlcos, exlstentes naquele Museu dos CTT, e aclma re.p roduzidos, de Vila Real e Vlseu.
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«THE MATCHLABEL
COLLECTOR»
Editor: A. Fleming
BIMONTHLY
Clrculates from Aberdeen
to Zululand

Por
HENRIQUE MANTERO

Do ultimo numero de «0 Selo·»,
orgao da GOiSa Molder, transcrervemos, com a dervida venia, 0 seguinte
artigoj da autoria do n08SO distinto
colaborador e prezado OJm..igo sr.
Hemrique Mant~o, :
c:Um a:m1go nosso, ipor sinal estudioso
filate11sta., morreu (.). A sua colec!;ii.o especlalizada passou ipara seu fUho. Este, se
bem que nlio fosse fllatelista, mostrou desejo de continuar a cOolec!;lio do pal. Mas,
como 0 micr6bio nlio estivesse ,b em inoculado, e, sem se ver dev1damente integrado no espirito da colec!;lI.o, nlio pudess e sentir 0 nfunero sUificlente de pulsa!;i5es que pi5em 0 estado febril em grau de
sensib1l1dade apurada, tentou saber do
valor de certas pe!;as, que para ele nada
diziam, e que pCtderia.rn., com 0 seu produto,
aumentar a parte que the tocou no CDra!<lI.o, aquela que toea a todos que com~am
- a C88a aberta, no 8Jlbum.
Asslm, urn Ibelo dia, como se eneontrasse em Lisboa, pois que vive nas riso·nhas palsagens da nossa formosa Madeira, visitou a Casa Molder, que 0 pal frequentou asslduamente, quando tinha sa.llde, e com a qual depois de multo doonte
naOl deixou de estar em ipermanente conta'Cto, pois a sua colec¢o foi tudo para
ele, ate aOi ultimo momento.
Depois de uma breve troca de impressi5es no caminho a segu1r, mostrou algo
que nos deixou boqulabertos.
Trwtava-se de urn inv6lucro de carta
ou de documentos, assaz :volumoso dado
o valorr da franqula, dir1gido a Duarte
Ferreira Pinto Basto, de iMDntemor-o-Velho para Llsboa, com 150 rels de iporte em
selos de D . Maria -100 reI.s+ 50 reis de uma beleza tal que nos deu OiJortunidade de classificar esta pe!<& COIlllO espectacular.
o selo de 100 rels, como um quadro,
tern 0 tamanho, nunca visto, de canto de
ifol/ha, com 0 seu 11llis-1naJva das prime!ras tir!lJgens, ipois de 2 de Jullho a 4 de Outubro de 1853 mediaram apenas tr~ me-

ses, visto a carta ter urn carimbo oltavado verde, com a data de 4-10-18-53. 0
selo de 50 reis, ta.mbem urn grande exemplar, tern, igualmente atestando a primelra tiragem, urn verde-azul, de extrema raridade, e como est-e selo foi posto
a circular em 21 ·de Julho, poueo mais de
dois meses tinha de idade.
Perante tal beleza., 0 iMolder nlio vaellou, tendo logo dado a entender que, no
caso de venda, ele a adquiriria parr uns
10.000 escudos. Dlsse 0 seu possuidor que
alnda nlio resolvla, mas que, no caso de
isso acontecer, voltaria a consulta-Io.
Creio que na mesma perspectlva se encontrava 0 Amigo Ela.dlo de Santos, que
chegou mesm()l a fazer uma oferta pela
colec!;lio inteira.
Mas 0 homem poe e Deus cUspiSe, e a
refe.r.lda pe!;a fol parar as maos de outro
Amigo, An,t6nio Horta, que fez a sua
aquisi!;ao pall" 12.000 escudos.
E, assim, entra de novo na Casa Molder, ja com 0 r6tulo de 14.000$00 e tambem, tremendo indignada, porque 0 seu
nov·a possuidor, ao apresenta-Io a determinada casa, ai, com dllv1das sobre a autentlcidade dos selos, chegaram a supor
que se tratava, pela sua heleza, das reimpressi5es clandestlnas de 1928.
Sossegamos 0 Sr. Horta, da maneira
mals convincente, comprando-a. A venda
se~la indicada para alguem que procurava raridades deste calibre, mas que as
querla com todos 0&\ pontos nos ii, ou seja,
com atestados de entidades oficiais, como
Se usa na Inglaterra. Para isso, enviou a
a>e!;a a urn desses nossas nllcleos ex;pertizadores, que lhe mandou como resposta:
eNao, se poderem pronunclar sem sua autoriza!;ao .p ara -descolarem os selos .> (!!!)
Perante 0 facto, dissemos-Ihe que n6s
iriamos ao Prof. Dr. Trinclio, para que
visse a carta, e que, eonforme a sua Oplnlao passaria atestado pela Comisslio Exepertiza:dora da Federa¢o Portuguesa de
Filatel1a, nossa autoridade mAxima.
o Senhor Professor, com quem falamos sabre 0 assunto, quia saber quem teria duvidado da autenticldade dos selos,
que n6s desconhecemos, e foi perante a
sua codecQlio demonstrar a impossibili(.)

Artur G uerreiro dos Santos.
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dade das cores vVvas se pareceram c~m
as reimpressoes de 1928.
Assim como nos mostrou 0 seu selo·
50 reis verde-azul, igual ao do inv61ucro,
de que estawa convencido ser 0 (mico na
tonalldade, visto, depots do seu, niio ter
posto os alhos sobre outro 19ual. 0 Senho·r
Professor esta. eonvencldissimo da rOOdade absoluta desta tOOlalidade, que n6s
consideramos a primeira a ser emitida,
dada a proximidade, !IIgora provada p ela
data do in'V61ucro, a da ernlssao.
o Senhor Professor Trlncao esteve a
analisar igualmente os carimbos <90:. de
Montemor-o-Velho, sern manohas de 61eo,
iguais aos sens, apostos em taxas de 25
reis, dos quais tambem n6s agora a.cabamas de ver arlguns, sempre llrnipos, sem
sinais de 6100.
Assente n~ preenchimento do atestado,
r eparou 0 Senhor Professor no caJrlmbo
data,d'), ern que as dais illUmos al·g arismos do anot - 53 - esta.vam tiio mal impressos que d!IIva a impressli.o de 0 <5:. se
parecer com urn <4:.. N6s, que defendernos

F ABRICA DE ARTEF ACTOS
DE BORRACHA
Endere~o

telegrafico: LUSITAN"

Telefone n.O 10- V ALE N <; A

a rna. impressao peIa pressAo felta com a
inclinada a esquerda, estando
convencidos da exis~ncia do <5:. e nii.o de
urn <4:., que nern parec!do e com 0 «4:. que
0 1 carlmbo tern na ma.rca do dia., nao qui·
semos influlr na opiniao do ·Sr. Pro!. Trincil.o, que declarou estar pronto a atesta,.
a autentic!dade des selos mas prefel'indo
faz6.,lo, chamando a aten~ao paa-a. 0 facto,
por ele obsemrado, quanta ao carimbo. E
assim passou 0 atestado, que ora reproduzimos:
posl~ao

FEDERA<;AO

PORTUGUESA

DE

FILATELIA

(Filiada na Federation Internationale
de Philatelie - F. I. P.)
F. P. F. - [Emblema J- Fundede em 1954
Sede pro'Vis6ria: Av. Almirante R.eis,
7o-S."-Dt.· - LISBOA
Correspondfulcl8J: Apartado 869
COMISSAO DE PERITAGEM
A Comissao de Peritagem da Federa!;8.0 Portugues!ll de Filatelia, tendo examiDado os &elos de 50 e 100 refs usados de
D. Mula n, cuja. fOitografia. sa anexa, 6
de parecer que ambos os exempla.res do

JOSE G. GONZALEZ, sue.

RA

iRUA DAS ANTAS -

VALENQA

(PORTUGAL)

Especializada em cal~ado vulcanizado, e todos os artigos de
borracha em geral

I
1

aut~nticos.

A mesma Comissii.o, contudo, nao Be
pronuncla. 80bre a autentlcldade da ~
:fi1atellca qUe 08 referidos selos, colados
em 8Obrescritos, constituem.

Llsboa, 21 de Deaembro de 1957.
o Pres'dente da CoJDisslW
CARLOS TRINCAO

DE

I

Tendo, seguidamente, falado com 0 Sr.
Horta, quis este senhor desmanchar a ne.g6cio feito, nao somente connosco, como
tambem com 0 primeiro vendedor, que
estava pronto a aceitar.
Mas como deltar para 0 ostra.clsmo
urna pe~a real, daquelas que seria urna
estre1a em quarlquer :fi1ate1la, quanta mals
na n~ssa, que niio erica, e, na sua primelra eml.ssi!.o, a urn saculo de distAncia!? Aconselhamos este sen,hor a que,
depols de ter a autenticidade dos selos,
·l utasse pela autentlcldade da pe~a e que,
para tal, tambem havendo no pais ulna
autoridade mAxima em marcofilla, Ihe escrevesse e a enviasse naquele meamo dia.
Assim 0 !fez e, pass!lidos al·g uns dia'l, recebia do Dr. Ant6nio Fragoso urn estudo,
tralbalho a todos os Utulos notavel, e que

I

J

~
~

"

'"
~
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'"

J
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bern merecia pubIlca!;ao, dada a minuc1a
da investiga!;1!.6 feits., nao esquecendo os
mais pequenos pormenores. En!liltecendo
este trabalho, rendemos, 0 mals justiceira_
mente, p reito e homenagem a urn grande
estudloso de que n6s nos orgulhrumos, e
que em tii.o, hem fa'Clada hora foi, no presente ano, urn dos escolhldos a 8SSinar 0
Rol dos FilateIistas Eminentes, do nosso
Portugal.
Segue 0 estudo sabre 0 inv6lucro em
discussoo :
OBLITIDRAQAO N .· 90 (iMONTIllMOR-O-VELHO)
Nao tenho nenhurn exemplar desta
obIitera!<Ao em selos de D. iMarla. 0 mais
anbi'g o que tenho e urn selo n.· 6.
Alga.ri&mos-SA.o perfeitamente igua.ls
aDS 'Clos meus exemplares, quer na forma,
quar nas dlmensi5es.
Barras - Embora em nenhuma das
impressoes Se possam contar as barras
superiores inteiras, parece-me que a f6rmula da obIitera!;Ao e 6/8/6 e, portanto,
normal.
DlA.metros - S6 se pode medlr 0 didmetro exterior, e este contere.
Tinta - N.os meus selos de C81belos IiSOS, a tinta da oblltera!;Ao e preta retinta
e v~em-se nltidaanente as ilUanchas de
6100. Nos selos 'd a carta, a tinta e muito
mats clara e nao ha vesUglos de oleo', parecendo tr8ltar-se de tinta de escrever.
Embora os ReguIamentos mandassem
usar «tinta de 61eo e Ibem .pret~, a verda'Cle e que Se conhecem, em selos de D.
Maria, vams oblltera!;oes impressas com
tinta de escrever. (Veja 100 anos do seIo'
do Correlo poriogue&, p8ig. 110).
CARliMBO DATADO DO PORTO, !VECTANGULAR DE ANGULOS CORTADOS
Este CBirimbo USOU-Se para marcar as
carta:s, desde 1842 ate 1864. E, como carimbo de Ilnutillza!;oes dos selos, apenas
Se conbeee durante alguns meses de 1882.
Dlmens6es Conferem com as dos
meus exemplares da epoca.
Dwta. - Por se tratar de papel pouco
absorvente e ainda por virtude da qualidade da tinta, s[o mais ou menos lmprecisos 06 dois Ultimos algarlsmos do ano.
No entanto, comparando este carirobo com
Os meus exemplares, nao ha dtivlda de que
o Ultimo aIgarlsmo e «3:..

Tinta - Transcrevol da fioha referente
a este caIlimbo: «De 1842 a 1845, 0 carimbo e impresso com tinta.s de cor. Ate
1M8 predominam as tons azuJados, e de
1849 a 1855 predominam os tons e8verdea~
dos. A ultima data em qUe 'Vi Hnta de
'c or foi a de 7 SET 1855. Desde 12 SET.
TI ate 1864 USOU-se constantemente a tinta preta».
Portanto, a cor da tinta e 0 aspecto do
que se pode ver do Ultimo !lilgarlsmo do
indicativo do ano levam-nos a conclusao
de que 0 exemplar em estudo 86 pode ser
de 1853.

AUS1:NCIA DO CARIMBO NOMINAL
DA ESTAQAO EXPEDIDORA
Falta neste exemplar

carimbo no- MONTE'-MOR-~VELHO . Embora raros, conhecem-se casos de au~ncia de tal marca,
cuja aposi!;ao era regulamentar.
1: possl:vel que a ol)l!lrt:era!;ao que se ve
ao ;lado dos selos, sobre 0 papel da carta,
tenha sido impressa pM"a fazer as vezes
de carimbo nominal, ou por momentAnea
f!lilta deste, ou por simples engeno. Com
efeito, 0 c01'l'eio de Montemor-o-Velho ja
tlnha 0 seu carlm'bo nominal de 1853.
minrul 'da esta!;ao

0
e~edidOTa

CONCLUSAO
Aopesar das r eseI'Vas feitas, especialmente a que 'd iz r espelto a tinta da obliter~o «90:., creio parler aflrmar que, do
ponto de vista marc6filo, nada ha que dlzero
Falta nesta carta a folha de correspondt'!ncia, que nos daria a data da elCpedi!;ao e completaria a pe!<8i. Mas trata-se,
posslvelmente, de simples envolt6rio de
documentos, 0 que pa.rece lndicado, nao
s6 pelo elevado porte, mas tambem pelo
aspecto das doibras e pelas dimensoes. da
pe!;a.
A. Fragoso
Hoje, a p6!<a, por intermMio da Casa
iMolder, e onerada. em igual percentagern
de lucro, deu. entrada, com 0 valor de E sc.
16.000$00, numa das nossas melhores co,lec!;oes de Portugal especi!lilzado, pc-iS
entretanto, 0 primeiro comprador designado adquiriu aquela existente na colec!;8.o
Abecassls, urna das tres, 8Jgora conhecidas, pols a ou.tra faz parte do laureado
conjunto que conquistou na epoca passada 0 PRlbMIO «TABIL:. .

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
CARIMBOS DE MACAU
N as capas dos n. o· 80 e 81 deste
Boletim, publicamos as reprodu~oes
de dois belos sobrescritos com carimbos raros de Macau.
N a cap a do presente numero, reproduzimos outros carimbos raros
daquela nossa provincia ultramarina.
Uns e outros, foram-nos amavelmente emprestados pelo distinto filatelista inglas e nosso prezado amigo sr. P. A. Wilde, de Cardiff, que
esta preparando urn estudo, profusamente ilustrado, a publicar brevemente, sobre os primeiros carimbos
de Macau.
Sobrescrito semelhante, pertencente a colec~ao do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, com tras destes carimbos raros, foi reproduzido num
artigo publicado no n. 55 deste Boletim, de Dezembro de 1955.
De esperar e que todos os possuidores de carimbos de Macau, ou de
elementos hist6ricos sobre eles,
prestem toda a possivel colabora~ao
ao sr. P. A. Wilde, para esse seu
trabalho de evidente interesse, e que
ficamos aguardando ansiosamente.
O

ASSISHNCIA DE S. TOM:8J
E PRINCIPE
A edi(}ao de 1958 do «Catalogo
Simoes Ferreira», persistVndo nurn
erro' d(J;8 edi(}oes wnteriores, indica 0
selo de Assistencia de S. Tome e
Principe, de Esc. 1$00, n.D 17, como
soodo vermelho, quwndo, em boa verdade, ele e verde;.
Outro erro do «Catalogo SimOes
Ferreira», a proposito destes selos
de Assistencia, e indica-los como

sendo de «emissao local», quando 6
certo eles terem sido impress os em
Lisboa, na e(J;8a da Moeda.
Pedindo e esperando que aquele
catalogo', naJS futuras edi(}oes, rectifique estes lwpsos, chamamo's a
atoo(}ao dos filatelistas para a noticia que nos foi transmitida par um
distinto filatelista daquela nossa
provincia ultramarina, 0 nosso prezado cOfYLSocio e amigo Jose da Purifica(}ao' Baptista Bispo: Pelo Diploma Legislativo n.D 482, de 7 de
Novembro M 1957, oS' selo's de Assistencia deixarann de ter curso postal em S. Tome e Principe, soodo
abolida a sua obrigatoriedade nas
corresporuiencias.

MANUEL L. GOUVEIA
Do nosso prezado cons6cio e querido amigo Manuel L. Gouveia, importante comerciante de selos em
Sacramento, America do Norte, recebemos uma oferta que, alias, se
repete pontualmente, de ha muitos
anos a esta parte: a ultima edi~ao
do famoso catalogo «Scott's», em
tras volumes encadernados. Por ela
1 h e deixamos aqui urn apertado
abra~o.

DR. JOSE DA COSTA MOREIRA
Concluiu brilhantemete a sua licoociatura, em Ciencias E conomicas
e Finatnceiras, 0 nosS'o consocio e
qum-ido, amigo' Dr. Jose da Costa
Moreira, brilhante cronista filatelico' e numismatico, e dirigente da sec(}ao filatelica e numismatica da
FNAT. Por tal motivo, cumprimentamo-lo muito' afectuosamlmte.

8
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SELOS DE ISRAEL .;. INICIE HOJE MESMO UMA BELA
COLECQ..!O, A PREQOS INTERESSANTES, QUE AINDA E
TEMPO * VENDEMOS UNIDADES E BLOCOS, NOVOS
E USADOS, COM BANDELETES, E SOBRESCRITOS
DE 1.0 DIA

Enriq~

Benarroch

VI VENDA MONTEFLOR
R. Jose Florinda

Telefone 080291

CAS CAE S -

Portugal

,

,

A SEVERA
*

RUA DAS GAVEAS, 55-5'7
LISBOA
TELEF. 34006
'"
BAIRRO ALTO - PORTUGAL

R£ST AURANT£ TIPICO
RESTAURANT TYPIQU£
TYPICAL R£STAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE
OUVERT TOUTE LA NUIT
OPEN ALL NIGHT
\

J

2 CRoNICAS

i'iario
Compra e venda de selos

A sala de honra

Ate ha poueo, esta.va generalizada no
noSSo Pa1s, e com certa razll.o, a ddela de
que urn coleccionador de selos 'l evava anos
e anos a compra-los, gastava, em bip6tesse, uma dezena de cootos em selos, 8Jte
que urn dia, ale, a viuva, ou as filhos, pretendiam desfazer-se da colec!<B.o, iam oferec~la de porta em porta, - e ouvia.m
surpreendentes ofertas de umas centenas,
quando multo, de urn miJhar de escudos ...
Hoje em dia, fellzmente, nll.o e asslm.
Um distlnto jomalista, nosso amigo, procurou-nos esta semana, para the indicarmos 0 valor aproximado de uma colec!<ao
de selos, fe1Jta 'Por seu pal, antigo tunclonario ultramarlno.
TrataJ--se de uma. modesta colec!<ao,
feita A base de selos carimbados, e multo
inC'ompleta. Vista por n6s a correr, nurna
das salas do Olube Fila.t611co de Pol'tugal,
dlante de -varios directores e aJSSOciados,
n6s, que de maJlleira 8Ilguma eramooS interessados no neg6cio, ate porque sOmente
adqulrimos selos novos, gomados e perfe1Jtos, e que,se algum interesse possufamos, era 0 de fazer vender pelo melho!'
pre!<O a colec!<ll.o daquele nosso querido
amigo, 8Jtribuimos-Ihe 0 v8ll0r real de dez;
mil escudos. Acrescentando dlante de todos que, dar para cima, a venda serta multo bem felta.
Este facto nao mereceria as honras deste artigo, sa nao Uvesse acontecldo que,
no. dia segulnte, 0 !!lOSSO amigo jornaJlsta
recebeu, de urn comerclanlte fila.teIico da
Rua Primelro de Dezembro, a oferta. de
qulnze mll escudos... Com recomenda!<oes
qUe flzeram supor que, se obtLvesse melhores ofertas, aquela dos quinze mil es"
cudos ainda ipOderia ser valorlzada...
Facto que desnecessita de comentarlos,
mas, para 0 efeito que lnteresssa, basta
que aqui fique registado. - V. C.

Urn querido amigG n08SO, indubitlwelmente na melhGr das lnten!<oes, mterrogou-nos M. dlas sobre se a Olasse de Honra, que Item havido nas 1lltlmas, e havera
nas pr6ximas exposi!<oes filattillcas port uguesas, nll.o deverla ohamar-se antes
SllJla de HOO'l'8. •••
:If: S81bldo que n6s somos puro amadGr
fllatellco, e ded1camos A fllatella, A sua
propagandas 13 ao seu desenvolvillllento,
·t odos os poucos momentGs que a nossa
absoJ'IVente proflssll.o nos deixa livres, as
quais af1naJ sao mats dos que de\l'la.mos
dedicar, e mulUsslmo mais do que dedicam
aqueles que, vivendo da fllatelia, deviam e
devem fazer multG mals do que n6s.
De modol que. nunca tLvemos tempo
para pensar na dlferen~ su·btLl entre as
expres.sOes Sala de HOMa e Olasse de
Honra ... Mas gastando agora dois segundos, para responder ao nosso querido amigo, entll.o diremooS que as duas ex;pressoes
nos parecem equlvalentes, e, portanto, indiferentes. Podendo, todavia, acrescentar
que, tmtando-se de exposl!<oes fUat611cas
locais, prim6.rias e prillllelras, pols que,
quer queiram quer nll.o, a.gGra e que estamos a prlnclplar em profundidade, que e 0
que mteressa A ff.latelia e aos flilaitelistas,
ate nos parece melhor e preferivel a expressao queesta a ser usada, Classe de
Honra, para melhor a. distinguir das outras, que slio classes chamadas de competi!<ii.o.
E 'n o pr6ximo domingo voltaremos ao
assunto, para nos referi'l'1I1os As medalhas
oferecldas a.os expositores da Classe de
Honra, mostrando como e tao claro aquilo
que a ·a lguns parece tao escuro. - V. C.
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A CASA A. MOLDER
e

sempre fornecedora das melhores
pe~as
c1assicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar, e
realizadora de lei16es filatelicos mensais.
Compra colec~6es, «stocks-, variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofere~a
interesse a gran des coleccionadores

Rua 1.0 de Dezemhro, 101
LISBOA

Somos compradOTes, aos melhores pregos, de series completas
novas:
Portugal - todas as emissi5es
recentes, esgotadas - Angola,
Passaros e Anima.ls, Assistl!ncia
10c. sl 30c. (vermelha) Mogambique, Peixes, Palsagens

FREDERICO VILLANI
Rna dos Remedios
LISBOA

a.

Laps, 60

Tel. 66 57 18
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A 19lms selos com
erros e defeitos de
impressiio, do nosso prezado consocio sr. Jorge A.
Tavora GOlH;alves,
do Funchal
"'

....,.
~",.

'JC,alnlaa

Santa

iJsa6~l

~

S.

~~~I.~nl~

Em 10 de Julho de 1958, sera posta fl
circular uma emissAo comemorattva da
Rainha Santa Isabel e de SAo Teot6nio.
Por ocasiiio das Festas da Rainha
Santa, em Coimbra, pubIlca-!!e urna emissao dedica.da conjuntamenJte a Radnha
Santa Iisabel e a Sllo Teot6nio, ambos ·b em
ligados aquela cldade.
A emissAo cSanta ISBlbel, RalnhIU e
cSAo Teot6n1o>, e constituIda por q\!atro
VBllo'I'es, em dots desenhos diferente.s. Estes sao extraldos de dois baJlcros relevos
representando aqueles Santos, expressamente executados para eata emissao pelo
Mestre Escultor Barata Feyo.
Ao lade das O8Ib~as das figuras, ll!em-se, respectivamente, as legendas cSanta
Isabel>, cRaJinhlU e cSiLo Teot6nio>. Em
baixo, a palavra Po~tugal, e a margem a
taxa. Todos os selos tern urna cor de camur~a como fun do, sabre 0 quaJ. se imprimem a cor pr6pria de C8Jda urn deles, detxando apenas a taxa a;bem:a. a branco.
A emi'ssll.o foil fa;bricada. em hel1ogravura. pela Ca.sa Ha.rr1nsson and Son Ltd.,
de Londres, tern as dimensoes 28 mm x38 mm ,
dent. 14, e segue 0 segutnte plano de taxas, cores pr6prias e tiragena:
7.000.000
1$00 St.' rsa.bel cor de tijolo
5.000.000
2$00 S. Teot6nio verde
2.000.000
2$50 st." I'SaIbel v!I.oleta
1.000.000
5$00 S. Teot6nio sepia
--:-D. Lsaibel de Aragao, mulher de El-Re!
D. Dinis, co lavradon, filha de D. Pedro
. m de Aragft.o e de D. Constanga., neta de
Jaime I, () conquistador, e de Frederico II,
nasceu em Barcelona ou SaM~ em
1274.
Chama-se ISBlbel em mem6ria d a
Rainha IsBibel da Hungria, que era sua tia.
Casou-se com D. Dinis na vila de Tran_
coso, em 1288, com grandes festejos.
Muito religiosa, contlnuou em POl'tugal
as suas obras de caridade, que nft.o a alas-

taram dos seus deveres de estado. Chamava 'secretamente os pobres, vis1nIhoe do
ponto onde se encontrava a Corte, lavava-lhes os pes, dava-Ihes de comer e urna
esmola.
Interveio nas disc6rdias entre 0 Rei c
o irmao deste, D. Afonso. Deu a D. DInts
dois filhos: D. Afonso, rn.ais tarde 0 Rei
Monso IV, e D. Constan~, qUe casou com
D. Fernando IV de Castela.
o filho Afonso conspirou contra El-Rei
D. Dinis, qUe acU~va de 0 querer afastar
da sucessAo do trono, chegando a exigir
a .sua d!Irs1st6ncla do Governo.
D. Afonso levantou gente contra seu
Pai, e varios recontros houve. D . Isabel
conseguiu aplacar a desaven~a, mas SJlgum
tempo depots revolwu-se novamente D.
Afonso, que avan~ou sobre Usboa. Saiu-lhe a espera,...lo El-Rel com OB seus homens, e come~ava a batalha pr6ximo do
LUmiar, nos campos de Alvalade, quando
a Rainha, cavalgando num mula, e s6,
atravessou entre as tropas adversa'l. Che.gando junto do Infante, exortou-o a submissAo, a qual ccnseguiu.
Falecldo D . Dlnis em 1325, no Convento
de Odivelas, a Ralnha conservou-se ali
algum tempo; r etirou-se mals tarde para
o Convento de Santa Clara, em Cotmbra, 0
qual reedificou, anexando-Ihe urn Hospital
pe.ra. pobres.
NAo prolfessou, Ina.IS levou Vida reIlgiosa, sem votos.
Como seu filho, ago·r a D. Afonso IV,
co Bravo>, esttvesse em guerra com 0 Rei
de C!a.&tela, D. Isabel, a volta de uma peregri'lla~80 a S. Tlago de Compostela, dirtgiu-se a Estremoz, onde estava 0 Ret seu
fHho. Nessa. vila adoeceu entAo, vindo a
morrer, em 1336.
o feretro foi conduZldo, com pompa,
para Coimbra, para 0 tUmulo de st."
Clara.
·Como as aguas e as arelas do Mondego,

Q). fl.ewrialA£.!.:: ~~~~~
DR.

Pe/o
JORGE DE MELD

,

VIEIRA
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Em 1960, val comemorar-sa 0 Centen6.rio da Morte do Infante D. Henrlque, 0
Princlpe d08 Desoobrlmentos, e estamos
erentes de que a filateUa portugueea. terA
campo aberto para, de oorpo e alma, Be

santa IsaBel
a pouco e pouco, lnvadissem 0 Convento,
D. Jo!!.o IV, mandou construlr novo Mostetro, em 1649, 0 qual Se termlnou em
1671. Ali flcou para sempre sepultado 0
corpo de D. IS8Jbel, que 0 povo denomin!l.
<a Ralnha Santa>.
De entre os va-rios rnIliLagres que lhe
s!!.o atrlbuldrs, 6 0 das rosas 0 mals conhecldo. Lev!IJDdo ouro aos pobres, e surpreendida 'Por D. Dints, que achava excessiva
a sua ca.ridade, st." Isabel mostrou-Ihe a
que leV'aNa no regago-e os olhos de EI-Rei, em vez do ouro que esperavam ver,
viram 0 regago chelo de rosas.
Esta lenda tamb6m corre a respe&to da
St." Isabel da. Hungrla..
--:-S. Teot6nio foi 0 primeiro prior do
Mosteiro de St." Cruz de Coimbra. TeotOnlo Oveques nasceu, cerca de 1090. em
Ganfel, no MiDho; ohamado pelo Bispo
de Codmbra, D. Cresconlo, seu tio, para
junto de sl, dele recebeu a educagll.o.
Entrou na vida eclesla-stica, e pouco
depols era Prior da. Be de Viseu. Verbarando publlcamente as relagOOs da Ralnha
D. Tereza com 0 ·Conde Ferna.ndo Peres
de Trava, teria sido fOl'gado a renunciar
ao ·p riorado, e deslocar-se a Terra Santa.
Quando D. Afonso Henriques subiu ao
trono, fol ohamado a prelazia do mostelro de Santa Cruz, ent!!.o fundado. Como
Os Mouros tomassem Lehia, que fora. pelo
rei doada ao prior de S8llIta. Cruz, S. Teot6nio, a frente de uma hoste, duramente
os castlgou em correrias pelo Alentejo,
onde tomou Arronohes.
A este pas8O' se rafere CamOes nos Lusiadas, Canto, vm, est. XIX. Faleceu em
1152, sendo canonlzado no ano segulnte. 1!l
patrono das clda.des de Viseu e Viana. do
Castelo.

~.

tAo

Foi j6. emp0888da, na Presid6ncia _da
ComissAo encarregada daB comemoJ."8,!;oes,
a figura eminente do Professor Doutor
Caeiro da Mat&, e estam08 certos de que
sob a sua 6glde, todo h6.-de navegar bern.
Com tempo, Iu\ que pensar a s6rio nas
emiss(ies de se10B que, quer no Portugal
imorredolro em que vivem08, quer DO de
al6m mar, que descobrlm08, temos de eml- _
tir e p(lr em ~.
1: preclso que fique gravado na chapa
de ~ quem eram D. Henrlque, D. Joio
n, D. Manuel e 0 mun(io. da sua 6poca,
eriado pel08 portugueses, mas, mai:s alnda,
de que t;A;mpera, e quem eram eases Portugueses.
E, para qUe 0 patrlm6nto fiIa1;6Ilco,
portugu&J e estrangelro, possa enrlquecer-se em brUho, cor e pens&mento, for~
so 6 que os 88suntos sejam ventllados e
convenlentemente estudad08.
F&.!;eID08, pois, nesses bocadinhos de
papel, que sio 08 selOB, uma resenha hist6rica em que se assina1e convenlentemente, DO presente, 0 que fol 0 passaclo
de Portugal.
-<r--

1:

for~so

dar corpo b l!rlclativ88, nA.o

delxarmos morrrer pelo esquecimento,
e, para isso, que todos a uma pensemos
nelas.
E nlsto, como em todo, e jA 0 express4mos nae foIbas deste Boletim, temos de
ouvir a grande massa dos colecclonadores
portugueses, que eontactam com 08 de rodo 0 mundo, pedlr-lhes qUe cols.bo-rem connosco, qUe nos dl!em BUgestoes e a Bua
opinlAo, para que a obra resulte tii.o perfe4ta quio possivel, e traduza, DO mWdmo,
«um querer» da generalldade.
ResolvemoB tomar a pelto esta eruzada, e emIItlr sobre 0 888UDto algumas
oplnloes, mas g08ta.riam.oB, no entanto,
que os colecclonaclores nos dlssessem 0
que pensam, e dessem a sua vallo sa. colab~, para que este trabalho, que felto
por mim tent, fo~samente, de ser modesto e mesqulnho, a mingua de conbeclmentos, que oii() de vontade, sa possa torDar, com a ajuda de tod08, Dum trahalho
de valla.
Aguardamos, poiB, que, durante 0 pr6ximo m6s, nos d&ml todos, atrav6s dum
simples postal, duma grande carta ou
dum trabalho de vulto, 0 V0880 contrlbuto
de fUaJtellstas e de portugueses.
88

.'

BRuxelas,
santa e
sao teotonlo ou santo aqostlnho
1
Quando apareceram os selos do Continente
referentes a, nOSSiI participa'iao na Exposi'iao de
Bruxelas. vllrios coleccionadoras pediram-me para
que escrevesse algo, fazendo a crltica desses
selos.
Confesso que nlio me agrada, por princlpio,
fazer crltica a amontoar defeitos, e a dizer que
tudo est6 mar, mas quando tenho de 0 fazer,
o fim errtimo que procuro atingir e sempre 0
de construir.
Esse, pois, 0 motivo por que me escusei, e,
nesse momento, nada escrevi.
Hole, creio que fiz mal, po is a serie de selos
que a,quela se seguiu, e que neste momento ainda s6 conhe'io em fotografia, creio-a um amontoado de defeitos e incongruencias!...

2
Fa'iamos agora a que entlio nlio fizemos,
para, assim, nos penitenciarmos um pouco. ~
sempre tempo de um «mea culpa» ...
Pretendeu-se, nos selos referentes a, Exposi'iao de Bruxelas, meter, como portuguesmento
soe dizer-se, «0 Rossio na Betesga», e daf 0
acabar por surgir uma coisa inexpressiva, uma
especie de quadro existencialista «borrado» a
«gouache»...
Dizem-me que estes selos tiim tido muita
safda, que se tem vendido muito na Exposi'ilio
de Bruxelas, mas tal facto e sem significado,
pois bastaria, por um rado, ter-se lan'iado 0
coreccionamento tem6tico da Exposi'iao de Bruxelas, para os nossos selos faze rem falta nesse
coleccionamento, e se venderem, e, par outro
lado, as portugueses que, a, compita, visitam a
certame, pretenderem, do Pavilhlio de Portugal,
mostrar a familia e aos amigos a sua presen'ia
16, atravas da correspondiincia ali selada.
Mas a crftica ao mau desenho, a,s cores escolhidas - ate 0 verde saiu em dais tons - a,
falta de bordadura branca, que as transformou
em autenticas vinhetas, estll feita pelo confronto com as selos apresentados par quase todas
as outras nalioes, e pelo «slogan» que logo surgiu, e nada h6 como a voz do povo para dizor
as verdades e apontar as erros: «e a vinheta
do Gaz Cidla; uma chama viva onde quer quo
viva ...»
Parece, pois, que seria caso de aconselhar
as artistas dos C.T.T. a consultarem noves fontes,
au irem ata ao estrangeiro, passar umas farias ...
grandes.

Pe/o
DR. JORGE DE MELD VIEIRA

3
Mas tratemos agora desta sarie que nao
sebemos se a da Rainha Santa, au de Sao Teot6nio! ...
Francamente. nao estll certa esta mistura,
ninguam a entende mesmo, apesar da explica'ilio de que fizeram proceder a seu aparecimenta.
A Rainha Santa foi, como Esposa, amantrssima, e, como mlie, estremosfssima, mas, para
alam destas duas facetas, que s6 por si bestariam para a alcandorar, foi, como mulher, um
pOliO de virtudes, tantas e tais que as lendas
nao chegaram para as traduzir.
Como Rainha, podia servir de exemplo a
todas as rainhas, e como mulher a todas as
mulheres.
Por isso Ela foi Santa e foi Rainha. Havemos
de concordar que Santa Isabel, com seus feitos
e virtudes, preencheria s6 por si, e sobraria muito, uma serie de selos.
o Convento de Santa Clara, que se Ihe ficou
a dever, e em que Ela pr6pria olhava pelas
obras e obreiros, 0 apaziguamento das constantes desaven'ias entre Pai e Filho, mormente em
Alvalade, 0 tCrmulo de prata onde jaz, ou de
barro onde jazeu, a milagre das rosas, que Teixeira Lopes traduziu em estatu6ria, mostrando-a
gentil e agrad6vel, e todas as suas obras de
amor e piedade, podiam bem ser traduzidas em
selos; desses, uns, mostrando a pr6pria Rainha
na pr6tica de tais actos, outros, como em alguns selos de varios palses j6 foi feito, com
a figura em primeiro plano, e as obras ou monumentos num segundo plano, mais esfumado.
A reprodu'ilio que nos dlio ser6 dentro C/o
estilo da apoca, ser6 mais pr6xima da realidade
do senhor consultor artfstico, mas eu, como a
gener,lidade, nlio acerdito que Ela fosse tlio
feia, e de olhos quase piscos, como no selo
nos a apresentada. Sinto-me, com Teixeira Lopes, em melhor companhia.
Isto creio que brada aos caus, e por isto tive
de, ante a Rainha Santa, ajoelhar, em considera'ilio a, mulher e a Rainha, pare em contric'iao,
murmurar um «mea culpa», por nao me ter manifestedo mais cedo.
Quanto a Santo Agostinho, crismado de Sao
Teot6nio, que s6 agora foi apresentado, a caso
para dizer que tivemos muito prazar... em con hece-Io.

UM OFICIO DO SENHOR MINISTRO DAS COMUNICACoES

Em rmposta a run offe100 cia Dl~
do Clube Filat6llco de Portugal, dlgnou-se 0 Senhor General Gomes de Ar.a.iijo',
llustre M1nlstro das ComuniCa!;/ies, responder com 0 offelo que p.edlmos lleeD!;80
pa.r.a. arquivar, pelo seo manifesto interesse, e sob miiItiplos aspectos:

!foi lmpedlda, nem seguramente 0 sera. no
futuro.
E quando for felta por alguem, com flS
qua:1ldades pe!ooals de V. e a sua slmpatia, aIlem de co.uhecedor da materia,
s6 tera. vantagens. No caso contr8Jrlo, nem
a auodi!<ao da ,Comissao iFilat611ca Naciona.l 0 lmped'ira..
P6!<o a V. ace1te os cumprlmentos respeito'los e agradec1dos do que muito atend:>samente se subscreve

Ex.mo Senhor Dr. A. J. de Vasconcelos
CalWalho:
111 certamente V., depots do Ministro e
da Adm1nlstra!<ao dos CTT, a pessoa que
de V., etc.
melhor coohece 0 elevado nt1mero de pe(as.) Ant6n10 Gomes de Araujo
didos de emissAe de selos e de carimbos
comemorativos, apresentado ao Govemo.
A dar satlsfa!</Lo a todos eles, cair-se-ia num sistema que nao hesito em classlfiocar de menos serio. E multo embora nao
CONTRmUA PARA 0 DESENdeva nem pOssa compa.rar-se a ImportAnVOLvnmNTO DA FILATELIA
cia de qualquer carlmbo com a de urn
EM PORTUGAL, INSCREVENselo a repercur'!sAo daquele e local,
DO NOVOS SOCIOS NO
enquanto a deste intere.ssa a. NSlllao - e
preciso, nos dois casos, que aIguem, que
naoi pode deixar de ser 0 Mlnlstro, como
representante ds. AdministraQao Pliblica,
declda 0 que, pelo seu merito, deva ser
autorizado, sendo certo que Se e, pelal!
razoes indicada.s, mals liberal com as caCLUBE DE AMADORES
rlmbos.
PARA AMADORElS
o Minlstro, para to-mar a sua decisao
Av. de Almirante Reis, 70-3. -0t.·
nunca delxa de oulVir as entldades oficlais mals directamente Interessa.das ou
Telef_ 54996
conhecedoras do assunto, e que devem em
perman~ncla e mals particularmente, zelar
pela quaIidade e dignidade dos selos.
LISBOA
PORTUGAL
Reconh6!<o que os flIatelistas deveriam
tambem seT ourvidos nesta materia. Penso',
por isso, que 0 Estatuto do Selo, em prepara!<80, criara. a Comissao FJli8Jtelica,
com a m1ssao de se iprcilluncla.r acerca
de todos os assuntos relacionados com os
selos postals e 'a flIatella, e na quail estarao represenb.das as assolCia!<oes de colecc1onadores filattillcos, os coleccionadores independentes e '0 comerc1o filatellco.
Ate a. pubUca!<ll.o do Estatuto, que espero nao demorara. mulito, ha. que respeitar 0 sistema actual.
A Imprensa '8.preciara. e crlticara.nao deixara., nem mesmo depois de pubU~
SANTOS ViECAS
cado 0 Es.tatuto-, de contlnuar a f~-lo, Te/flf. ---."'-----'
R. /~D
b o4S 3 P
dlsso, estou certo - com toda a Uberdade 1.35852
..
ezem r, os actos de Adm1nistra!<i!.o. Nunca dlss/) .~_ _;;;;;::_ _ _
L.I.S_B.O_A___...

CLUBE FILATELICO
DE PORTUGAL
0

P-----------------W

I CI

LIS BON N E ...

(1)

PAR LE DR. TRINCAO, PRESIDENT DE LA «FlilDERATION
PORTUGAISE DE PHILATELIE»
Depuis sa fondation, en 1954, Ia Fedetuguafse) que les phllatelistes ont beauration Portuguaise d e Phll8lteIie a adopte
coup apreciee.
la pratique de renouveler perlodiquement
Tirage de chaque timbre: deux cent
son corps dlrectif, dans Ie but de donner
mille exemplaires, ce qui permet de preaux representa.nts des dlferents clubs qui
voir un raplde epuisemente, etant donne la
la constituent, l'eJQperlence de Ia conduite
obasse valeur faciale.
des ad'fafres de 1a phllateIie nBJtionale.
( I ) - Artigo que trllnscrevemos, com Il de·
J'af eu a.in5i Ie plafsir de faiI'e SlPpeler
a. la prestdence de ,I a Federation, M. Ant6- vida venia, do n.o 118 do excelen+e «Ballasse
Magaz'ne), de Bruxelas.
nio Joaquim Correa Junior, que est peut-I'!tre Ie phUateliste Ie plus prestigieux du
no.rd du pays. iD'aflleurs c'est lui qui a gagne Ie prix TabU a ~'Exposltion de Tel~%p~Sifa~ HUlHislHaiiea
-Aviv. Sous peu, je lui transmebtrai rna
chal1ge.
A secgil.o numismatica do Clube FlLe .congres de Ia Federation Portu- latelico. de Portugal, para festejar 0 priguaise a cependant juge que je devrais meiro centenarlo do nascimento do
continuer a assurer sa representation ,grande sAbio e Hustre professor de Nuaupres de la Federation Intemacional de misma.tica, Dr. Jose Leite de VasconPihilateIie.
celos, tomou a in!cfativa de organizar
La propagande philatelique dans Ie
uma exposigil.o numismatica, nas salas
pays Se continue prur une serle de petits
do nosso Clube.
expositions locales, dont quelques-unes
Numa das suas liltimas reunioes,
eJegeu a coanissAo organizadora, que flcontiennent de vra1es revelation. Dans la
derniere, qui a eu lieu a Lisbonne, M. Gon_ cou assim constitufda:
zalez Garcia a presente un ensemble des
Presidente: iDr. Carooso. 'R ibeiro
timbres du centenafre de Saint-Antoine
Vice-Presidente: Jolio Robertson
Voga!s: Dr. Joaquim Leitlio, Jose de
de Mozambique (1895) em feuilles completes qUe m'a reellementeebloul. En plus
Sousa Nunes, Dr. Jose Bebiano Henrlde Ia valeur marchande du InaJterlal ex- ques da Silva, Jaime Reis de Almeida,
pose, H a eu Ie anerlte jie noUB prouver Dr. cesar Antunes, iDr. Annando Braque Ies postes locales ont realise plUBieurs zlio (Tesourefro ) .
Como se vI'! do l"espectlvo regulaplanches pour I'impression de la surcharge: j'af pu en remarquer trots composimento, pubUcado a segufr, e para 0
tions dtferentes, ce qui const!tue un faft
qua.! cham8lffios a atengAo dos nossos
d'une extraordlnafre importance, non seuleltores, a exposigil.o e constituida por
lement au point de vue hi:storique, mais mo-edas, medalhas e tesseras, e, dentro
aussi pour l'expertise de ces surcharges,
de eada uma destas secgoes, serlio apresentadas dlversag curlosldades, que vlio
La serle de deux timbres commemoenrlquecer este certame, qUe e uma exratifs de l'Exlposition Internation!llle de
Bruxelles, dont j'a! parle dans rna der- poslglio de homenagem, e nlio de commere chromque, semble avoir un tres pet~ncla.
86 podem concorrer a esm interesgrand succes de vente aupres des phllasantissima elq>osiglio os s6cios do nosso
telistes.
Clube, sendo 50$00 0 prego de inscriglio.
Les P. T. T. d'outre-mer commeroreComo nlio ha intuitos oJucrativos,
ront Ie premier centenalre de la ville de
qualquer sal do negatlvo que possa exisPraia, cSlPitale de Ia province de Captir, sera alnda rateado entre todos os
-'Vert, par une rpetite serle de deux timexpOsltores.
bres de esc. 1$00 et 2$50, omes des arA apreciaglio e ClasBltica~lio do mamoiries de cette ville. Les vignettes se(Continua na pAg'lna 80)
rant muIticolores, dans Ie genre de la serie <armoires des vice-rots de !'Inde Por- '-_________________

r------------------..,.

7C~(fulaHl~nt;" ~a ~~1"Jsifa" /VuHlisHlat;iea

~~ +l"HI~na(f~HI a" J)t"6. '1)"ut;"t t.~it;~
~~ 7Jase"ne~l"s

Art.· 1.· - 0 Olube FllatelicD de PDrtugal, por intermedlD da. Sec!lll.o NumIsmAtica, rea1lza nesta cldade de Llsboa,
a necessa.rta. vigHAn'cia e pDIJ.clamento, po_
entre os seus s6clos, uma expDsl~lio nudendo segurar as colec!loes por conts. dos
rnismAtlca, de homenagem ao PrDlf. Leite
expositores.
de Vasconcelos, comemorando 0 centenAArt.· 12.· - Urn juri, cDnstituido, pelo
rio do seu nascimento.
presidente da Dlrec!lA.o do Cllllbe FllateliArt.· 2.· - 0 material destinado a.
CO de Portugal, Dr. A. J. de Vasconcelos
exposi!liio abrange a NumismAtlca ate D.
Carvalho, e pelos srs. Dr. PedrD BataLuis, dnoluslrve,a Medalhistica e a Tesselha Refs e Eng.• Paulo de Lemos, aprerologia.
clarA 0 merito do material exposto nos
Art.· 3.· - Os eXlpOsltores podem CODtr~s sectores NumIsmAtica, MedalbisCDrrer a estas t~ moda:lidades, slrnultica e Tesserologia - e das suas dicisl5es
tAnearnente ou a qualquer delas.
nlio c8ibe recurso.
Art.· 4.· - Os concorrentes de Ltsboa
Art.· 13.· - 0 juri poderA atrlbuir,
encarregar-se-iio do trabalho de eJCPOslSe assim 0 entender, e em conformIdade
!liio do seu material, e 0 Clube tDmarA aD
cem 0 merito do material exposto, mOOaseu culdado este servi!lo respeitantemente
'lhas, correspondentes a 1.·, 2.· e 3.·
aDS exposltores da Provincia, os quais
premtos, al.em dos premios oferec1dos POl'
deveriio remeter urna lista detalhada do
material a eJql6r.
outras entidades.
Art.· 14.· - 0 acto da inscri!llio impUArt.· 5.· - Todo este material deverA
ca, poor ,p arte do eJqlosltor, a aceita!lll.o do
estar eI!l- poder do Clwbe ate 10 dillS antes
ipresente regularnentD, e deverA tel' semda data da a.bertura da eXlpOsi!liio, que
pre em vista que esta elCpOsi!llio e de hoterA lugar no dla 26 de Outubro do corrente ano.
men8igem, e nlio de competi!llio.
Art.· 6.· - 0 Olube ipassa.r8. reetbo do
material entregue, e a exposl!liio da sua r-----------------~
toWidade dependerA das d:Isponilbllldades
de quadros, de 'Yitrlnas e de salas.
Art.· 7.· - Os ~ositores podem ifazer
uso de quadros ou vitriDalS de sua proEncontra-se em organizao;ao a Seco;ao Nupriedade.
mism~tico do Clube Filatelico de Portugal,
Art.· 8.· - 0 periodot da exposl¢o deque agrupa os associados que se dedicam esve a.branger pelo menos 2 domingoSo, e
pecialmente ao coleccionamento de moedal.
neoourn eJqlositor poderA rebirar a sua
Um dOl objectivos que os organizadores
participa!llio enquanto a ex;posi!liio estl- se propoem e a reuniao de bibliografia numisver patente ao publicot.
m~tica. tarefa diffcil, que 56 ser~ possfvel com
Art.· 9.· - A entrega e a devolu!liio
o concurso de todos os s6cios e amigol do
das especies destinadas A exposi!lao farClube Filotelico de Portugal, para quem se
-se-a. por cDnts. e .risco dD eJq>oslrt:oT, e apela no sentido de oferecerem livros, cat~
pelo modo, que este desejar.
logos e revistas, nacionais ou estrangeiras,
Art.· 10.· - Nos 8 dias seguintes aD
que se refiram a moedas.
encerrarnento, serlio entregues, contra reExiste igualmente interesse em adquirir tra-...
cibo, as particip8.!li5es dos elCpo.sitores a
balhos cujol possuidores nao estejam disposque Se refere 0 artigo 6.·.
tos a cede-los gratuitamente.
Art.· 11.· - Nenhurna responsablliTodos as ofertos podem ser dirigidol a
dade poderA ser atrlbuida ao Clube, pelo Sede do Clube, para a Comissao Organizodano causado no material exposto, ou dora do Seco;ao Numism~tica, e das mesmas
pela perda do mesrno, comprometendoo-se ser~ feito pCrblico registo nos p~ginas deste
este, no entanto, a assegurar 00 maior
Boletim. A todos, desde j~, muito obrigado.
cuidado com as comparticlipa!li5es que lhe
forem confladas, e procurando conseguir 1......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,/

Exposi~oes

Filatelicas Internacionais

LONDRES 1960
Sob 0 alto ipBJtroclnio de Sua Majestade a Rainha de Ingla;tel'l'a, reallzar-se-a
de 9 a 16 de julho de 1960, no ROY'!lll Fes Itlval Elall, a Exposigao FlJateIica. International de Londres.
A Ra.inha ISalbel segue asslm 0 exemplci de Seu Pai e seu AvO, que patrocina.ram a primeira exposl.gao semelhante,
e ao mesmo tempo mostra qUe continua
interessada. em progredir a Colecgso FiJateIica Real, guardada no Palacio de Bu ·
ckingiharn.

INTERPOSTA

Em Maio de 1959, reallza-se em Hamburgo a prlmeira grande expos!gao fUatelica, depols de urn interregno de 29 anos.
Esta exposigso,
organlzada pelo
cBUND DEUTSCHER PHILATELISTEN:. , e sob 0 patrocInlo da Federa~so
Internacional de iFlJatelia, espera reunlr
urn grande niunero dos mals conceltuados fUateJlstas, qUe teriio tempo de sabra
para preparar as suas particiipagoes,
tanto mais que nso havera grandes manifestagoes fUateJica.s em 1958.
Havera quatro classes de e~csito'res:
1." - Classe oficiBiI ( extra-concurso)
para as admlnLstragoes postais da Europa
e outros paises.
2." - Classe de houra (extra.,concurso)

s6 para os fUatel1stas expressarnente con'Vldado'S.
s." - Classe de honra da FIP, para
os expositorels 'c.ujas cOila:goes tenham
ganho pelo menos duas medalhas de ouro,
ou premio equIva1!:mte, ou urn Grande
Premio e uma medallha de ouro, em qualquer das exposigoes internaciona)Is seguintea:
Lisboa - 1953, Norwex e Stockolmia
1955, Braipex 1952, FinHindia 1956 e Tabi! 1957.
4." - Classe de competigso com quatro sec goes e nurnerosas sub-secgoes c
grupos.
Uma. classe especi8i1 sera reservada a
juventude - ate 18 anos - de todo 0
Mundo.
A dnscrigii.o, que custara 6 D. M. por
metro linear, devera ser felta ate 30 de
Setembro, e diriglda a INTERPOSTA 1959
Juzendausseohufs - Postfach Harnbouvg-36, n." 7371
Completes det8ilhes sereo fornecidos
ulteriorme1lite.

Jose Rodrigues
UM ALFAIATE DE CATEGORIA, A PREQOS
CORRENTES

R. Alexandre Hereulano, 1'7-2.0-E.

NuCLEO FILATELICO
MACAELENSE
PONTA DELGADA

(5. MIGUEL)

AC;ORE5

(Elevador) Telef. 44214, LISBOA

II EXPOSI<.;XO FILATELICA

de OVila ?AeaL de danlo Antonio
Em Vi~a Real de Santo Ant6nio, reall
zou-se, de 10 a 15 de Malo, uma expos!gao

pectlvos ol'gantzadores, que saudamos
efusivamente, na pessoa do nOSSI;) prezado

fJlatelica, a segunda ali lev-ada a efeito, e
que Silcangou assin8Jlado ~xito local.

cons6cl0 sr. Julio Mendes, -pol' outro
lado constLtuiu vaHosa propaganda da fi-

r,

Esse ~xito, se por um lado compensou
moralmente a intensa actIvlrdade doe res-

CLUBE FILATELICO
DE MOCAMBIQUE
L. MARQUES

M09AMBIQUE

latelia, e nao apenas naquela ~olftante
vila al-garvia, como nas povoagoes circunvizinhas.
Prenuos do ClU'be Filatelico de Portugal {oram atribuidos a todos OB e~ositc ..
res, e um premio especial dO' nOBSO clube,
uma asslnatura anual deste boletim, foi
atribuido ao expositor sr. Jose Manuel
Nunes Cavaco, R . CAnd!do dos Rels, D."
69, Vila Real de Santo Ant6nio.
PU'bllcamos quatro imagens desta interessante e~osigao: 0 momentol da
inauguragiio, uma vista geral e dois aspectos .. do 'i nter esse manifestado pelo
publico.

SACOR
A SUA PODEROSA REFINARIA DE CABO RUIVO :Ii;
A GARANTIA DO COMPLETO ABASTECIMENTO DO
P'AfS EM PRODUTOS DERIVADOS DO PETR6LEO

1

UNIDADES DE RECUPERAQAO DE GASES

COMBUSTIVEIS

LUBRIFICANTES

fls esta...pilhas d4
·L~a cl£ Gue'l/l,a"
Par

J. PIRES DE FIGUEIREDO
de selos naquela dalta. para venda ao
publico.

Cumpra.-se.
Estas estampllhas, c.r1ades pelo decreto n .· 3.458, de 13 de OUitubro de 1917,
destinaram'\ge a criar recelta para. atenuar 0 desiq\iLl1brio flnance1ro provocado
pelo esta&> de guerra, na malor PB.TIte das
nossas col6n1aJS.
Palo- art. 7.° do c1<ta.do decreto, c'a s estampl1has da ctaxa. de guerra> serAo do
imposto do -seIo, actllallmente em vigor
nag coI6na.is, tendo, porem, em sobreca.rga
a legenda cTAXA DE GUERRA>, impressa na oasa. da Moeda.>.
.El, no seu art~go 10.", ca apllcaQAo obrL
gat6IiIa destas estampHhas efootua.r-se-a, em cada urna das col6nias, desde a
data que for designada, em portaria do
governo local, publlcada no Boletim Oficlabo

Este ~ecreto :to! pub14cado, na Gulne,
no Boletim 01ticlall n." 1, de 12 de Janeiro
de 1918.
Efectivamente, 0 Govemo da Col6nia,
em 25 de Abril desse ano, pela sua portaria n." 142, determinava:
cTendCHIe recebido 'Ila DirecQAo dos
ServiQOs de Fa.zenda os selos da cTAXA
DE GUERRA:. creados por decreto n."
3.458, de 13 de Dezembro de 1917;
Ouvidos os direotores dos ServiQOS de
Fazenda e doe Co'lTclos e Te1egra.fos:
Hei por cO'nveniente, nos termos do
art. 10.· do mesmo decreto, determinar
que desde 0 d1a 20 do pr6ximo m~s de
Mado seja obrigat6ria a
a.pl1caQB.o das
estampllhas da c T~ de Guerra:. nas
COl"1'espond~cias,
encomendas, ,t elegramas partlcula.res expedldos pelBJS linhas
do E3tado e no pa.pel .selado, na conformidade do art. 3.° do mesmo decreto.
Pela Direc!tAo des Serv1!;OS de Fazenda
e Rep8.1'ti!tB.o Superior dos Correios e Telegrwfos serAo dadas as convenientes ordens no sentioo da:s recebedorias e esta!tOes telegrafo-posta.1s esta.rem mun4das

Resid~c1a do Govemo, em Bolama,
25 de .A!brll de 1919.
o governador 1nterino
. a) J~ TeIxeira Marinho.

De fa.cto, estas estampilhas come!}aram a circular no dia 20 do ·m~ de Maio
do ano de 1918, nAo se tendo a Repart1!tA
Superior dos Correios e TelegrafoB esquecido de publ1car a ordem de servi!;O n."
71 ,da mesma. data da p01'barla. n." 142,
acerca da obrigatoI1Leda.de 'da a;pllC8.!;Ao
nas correspond~cias e teIegrama.e doe selos da cTAXA DE GUERRA) .
3 mesas depois, a portarla provincial
n.· 292, de 17 de JuLho do mesmo ano,
pubUca.da. do Boletim Oficial n.O 29, da serle de 1919, diz!ar-nos:
cTendo-se esgotado 0 dep6sito de selos da cTaxa de Guerna.> e nAo havendo
facllidade de se receberem da Metr6pole
os ja requisltados a tempo de evita.r a
pa.ra.Mza.!;B.o da sua venda ao publico; e
Tendo sldo autoI1lza.do, em telegrama
ministerW de 9 do corrente, que Se aproveitassem os seloa industriais ;para tal
fim, com a competente sobreca.I"ga.; mas
Lnformando a Di.recQ80 da Imprensa.
NacioDaI nAo poder, por fa.lta. de pessoo.l
e mater1al, executa.r tal sobrecarga em
dlagona.l, como 'Preceitua 0 decreto de 21
de Outubro de 1910, e nAo havendo inconven1ente em que 1:all sobrecarga seja horizontal, a. exemplo do que a Oasa. da
Moeda fez com os selos do OentenAr1o da
India:
Hei por conveniente, na conformidade
iio eJqJosto, detenmnaa.- que Da Jmprensa
Na.cional seja bnpressa a sobrecarga
cTAXA DE GUERRA:. nos seIos miiustriats 8Jbalxo designados:
Da taxa de $01 ........................ 2.000
Da taxa de $04 ............. __ ..... _.. _ 4.000
Da ta.xo de $05 .. ... .... .. ........ ..... 4.000
Cumprarse.

BOLETJM
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Restdencia do Governo, em BO'Iama., 17
de Julho de 1919.
o Governadoll", a) Henrique AI·b erto de
Sousa Guen-a.
o decreta de 21 de Outubro de 1910,
cLtado nesta poIltaria, determJLnara que
«enquanto sa nao iizer emissao de novos
seles e mais f6rmulas de fran quia postal
das cO'l6ndas portuguesas, seja nos a.ctuais
selos em circulagao, impressa pela Casa
da Moeda e Papel Selado, em dia gonal, a
pa.lvra <'Republica:. a vermelho ou verde,
segundo me1hor Be destaque sobre a cor
des mesmolS:..
Entretanto, na Metr6pole, em 31 de
Malo de 1919, era pubUcado 0 decreto n.U
5 .839, que alterava diferentes· portes e
taxas postais e telegraticas. Este decreto,
que comegara a ter execugAo nO' dia 1 de
Setembro desse ano, e revO'gara 0 decreto
n.O 3458, de 13 de Outubro--o criador das
estanlpilhas da «Taxa de Guer.ra:. - foi
pubUcado 'D a Guine em 16 de Agosto desse
ano, e deu origem a ordem de servlgo n.·
164, da R epartigao Superfur dos Correios
e Tell~graios nos seguintes termos:
Chama-se a atengAo de todos os srs.
chefes de estagoes postais e telegraio-postais e demais ~pregados dependentes desta Repartigao, para 0 decreto 5839,
de 31 de Maio d~ 1919, que altera dlierentes portes e taxas postais e t elegrafi-

DE PORTUGAL

chefes das es1:a.!<oes de Bolama, BissaU,
BaJfata, Cacheu e Farlm, fazer remes"la a
esta Repartigab ate ao dia 15 do supra
indicado m~ de Setembro, de todas as estampilhas da «Taxa de Guerra:. que estiveram em seu poder com as formalldades
d J registo e nas condigoes detel'!lllinadas
para as outras f6rmulas de franquia e sob
a epfgraie especial de
«Taxa de Guerra:..
o Director - 115.) Mllnuel de Jesus Anas
RESUMINDO
As estampUhas da «Taxa de Guerra:. ,
na Gulne, comegaram a circular a 20 de
Maio de 1919, tendo side Il"ecebida:s Da DIrecgao dos Servdgos de Fazenda, em 25 de
Abril 8JIlterior, vindas da Casa da Moeda.
Em 17 de Julho, por se ter esgotado 0
stock dessas estampiLhas, foi autorizada a
Imprensa Naclonal da Gulne a sobrecarregar os selos> lndu'Strf.ais de $01 - $04 $05, com «Taxa de Guerra:..
Todos estes selos fO'ram retirados da
circulagao em 15 de Set~mbro desse mesrna ano, 0 qUe qusr dizer que estiveram
em circulagao 4 meses, apenas.
FoIl"am utUizad05 no correio:
10 rels - 50 rels - OS/2 - 05/60, todos sem goma,
o $04/5 e 0 40 rels, servlram para 0
.p apel selado.
J. pmES DE FIGUEmEDO

crus.

o decreto acima r ef erido <:omega a ter
execugao a partill" do dia 1 do pr6ximo
mes Setembro, e revoga 0 decreto 3458, de
13 de Outubro de 1917, cessando portanto
a execugao da. ordem de servigo' n .O 71, de
3 de Malo'do corrente ano, devendo DIS srs.

N. dll R. - No onterior ~rtigo deste nosso
prezo do colobo rodor, porte finlll, n.o 82, ofs. 23,
nos c noto s dos remessos:., II de 1-8-82 so iu co·
mo t endo sido remetidos 2.000 do 50 rs., quondo
oquele nosso coloborodor escrevero 1.000.

SE V. PRECISA DUM CARRO ...
SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE VOITURE ...
IF YOU NEED A CAR. ..
WENN SIE EIN WAGEN BRAUCHEN .. .
( 773607

Telef.

t 772651
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AV. FBEI mGUEL CONTBEmAS, 56, 9.·, ESQ.-LISBOA

LISTA DE SoCIOS ·DO

CLUnE FILATELICO DE PORTUGAL
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Altera~oes

- Reingressos -

PORTUGAL
114 -

JOTge Amorim e Silva - Rua n ." 2,
lote 12-1." Esq. - Bairro Comerclal
- Cascais - Po, Fr, In, AI, Es
T. C. V.
295 - MaJnuel do N ascimento Fernandes
- Avenida Madrid, 15-3." Dt." Lisboa - T. C. V. N . U. 3.
1913- Domingos F1lorlndol - Rua Antiia
GirAio, 12 SetubBJI (M) Po,
Es, Fr. T. C. V. 60. 1. 2. 90. 93. 94.
2105- Norton Tapada Borges Sec!<iio
de F1nan~ - Viana do CaBte.lo (M) Po. Fr. T. C. N. U . 60 . 3 .
3177- FraJncisco da. SilJVa cardosoOharroelras Joane - Vila NO'Va de
Famail1c8.0 (M) Po, Cartoes de
visita com dedlcat6rla. T. V. N. U .
60.69
3221- Rui dos Santos Querub - Rua Dr.
Te6filo Br8Jga, 19-2." - Llsboa Po. Es. Fr. T. C. V. N. U. 60.
3222- Peter SBJlomon Winreb - Rua B
as Amoreiras, 8-4." D.to - LLsboa
- Po. Fr. AI. In. T. C. N . U. 60. 1.
2. 10. 28. LsraeI.
3223- Al>berto Augusto de Sousa Sarah-a
Faria - Rua Antero de Quental,
80 ·2." - ICoimbra - 60.
3229-Manue.l Serra - Rue. F'rancisco aa
SILva P~ da Republica t Olelros - (P) Po. Fr. In. T. C. N.
U. 60. 1. 2. 19.
3232- Alvaro Marques T<llJVares-Rua dos
Prazeres , 4()-2." Esq.- - Llsboa T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 93.
3233- D. Germana Angela da Silva - Rua
F'ran!<a Junior, 254 - Matoslnhos
(P) Po. Fr. In. 60. 3 .
3234---Luis Joiio de Sousa CardOlSO - Rua
Afonso Lopes Vieira, n." 8-2." D.to
- Llsboa (P) Po. Fr. T. C. V. N . U .
60. 1. 2. 90. 94.
3238-Jose Ca:rlos de Moura O'N-eill Av." ~aJ, 53-3." D ,to - D a fundo - U s boa - (P) P()I. Fr. In.
T. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 93.

mTf-mn
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MEMBm

NOYOS . socios

3239-Sec!<8.0 F1>latelica e NumismAtica do
Clube os GalLbos - Rua Clube dos
G8JUtos - Aveiro - T. N. U . Selos,
Moedas, Marcas, Postais, Ex-Ll.brls
90. 93. 94.

ANGOLA
3230-Jose Paulo Paixii.o Barrad'!lls - Cal_
xa Pos tal, 401 - Nova Lisboa _
(M) 1'>0. Fr. In. T. C. N. V. 60. 1. 2.
93. 94.

BRASIL
3219 GHlberto A . Brocltstedt - Exatorla
E s tadual - Rolante RGS - Po. Fr.
In. T. 60. 1. 2. UPU e POl'tugaJ c
U1tramar, TemAtlcas, fauna e flora
90.
3224---Eng." .Juergen otto Berner - Rua
de S. P>aulo, 1960 - BLUMENAU
(A) AI. Po. Es. In. T. C. V. M. U.
60. Suecla Argentina, Islanda, IrlaJnda e B olivia.
3225- Moacyr Carvalho T elles Ca1xa
PostBJI, 110 - J a carezinho - Estado do ParanA - T. N. U. 60. 1.
2. 3. 10. 13. 20. 21. 22. Austria. 24
61. 62. DA 15. N. U . 6.
3236- Ant6ni o Gregorln - Pra!;oB, 9 de
Julho, 140 C8Jtanduva Est.
sao Paulo - Po. Es. T. V. 60.

AUSTRIA -

AUTRICHE

3237-Brlefmarken-Tausohfreunde - Het.
zendOTf - Fach 26 - Wien, 27 A. T . U. Fr. In. AI. 5, 9, 17, 30. 61.
63. 65. 69. 80. 90. 97. iMancollste.

CEILAO -

CEYLAN -

CEYLON

3226- B. P. DayapaJa - 43 Leyn streetFort - Galle - 60. 3. 70. 72.

FRANQA - FRANCE
3227- Dinlz MaJnUei - Haybes (Ardenn es ) - Po. Fr. T. C. V. N. U. 60.
3.90.94.
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INGLATERRA - GRANDE-BRETAGNE - GREAT BRITAIN
3220-A. Fleming - 3 ALpha Road New Cross - London S. E. 14 No Stamp Exohange But 1 Give
Stamps For Old Matchbox Labels
Of Portugal Or Spain (La.bels Only
Wanted) Correspondence - French
or English.

MEXICO -

MEXIQUE

3219---RUiben Medellin·!J."reviiio - 314 Pal.mira - CoIOllJia. de Buenos Aires Monterry, N. L. - T. 60. S6 com

coleccionadores de 1. 2. D~ 60. de
CentraJ .A.Iruirica, Mexico e U. S. A.

ROMENIA - ROUMANIE
ROMANIA
3235-Hans Baumchen - Tim1soa.ra I Bu!. Lenin. nr. 18 - (M) AI. Fr.
In. T. U. 60. 3. 61. 90. 96.

SUECIA -

SUEDE -

SWEDEN

3228---NUs Gus taf Jansson-8kyttev'agen
20,5 Tr. - Sollentuna 5 - In. T.
U. 60. 1. 2. Andorra, Turquia, Vatlcano, 19 Austrlay 28 T. 61.
500/1000 91. 96.

Anuncie no

BOLETIM DO
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A MAIOR REVISTA FILATELICA PORTUGUESA!
A DE MAl OR TIRAGEM!
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAIOR EXPANSAO!

DECRETa DE 22 DE MAIO DE 1911
olARIO DO

GOVERNO N.o 122

o nosso sistema monetario apresenta
grandes defcltos, que tornam indis pensavel a sua substitwlgiLo. Estes defeitos re f erem-se princirpalmente a unidade monetaria, ao toque das moedas de DurO e prata, e ao material, p eso e dlmensoes das
moedas de 20, 10 e 5 orels. :m 0 que vamos
ver em segulda., indicando a.o mesmo tempo as modl£iealtOes eonvenientes.
A nC'3sa unidade monetaJria, 0 r eal, tern
urn valor muito pequeno, nada pa.recldo
com os valores das unida.des monetArias
dos d!versos palses, geralmente iguais ou
superiores a urn franco. Desta clreunsta.ndIa. resuIta ser necess8.rio emprega.r urn
grande niimero de algarlsmos para representaT na escriJta UIna. quantia, mesmo. re·
lat1vaanente poueo imrpol'ta.n:te, 0 que te.l11
o duplo ineonveniente de originar grandes perdas de tempo e induzlJ' os estrange!!lI'os em erro, na apreciagiio dos vale-res
expressos em mo'eda portuguesa. Para remediar este inconveniente, propomos que
se adopte como nova unidade monetaria o escudo de ouro, moeda que contera
o mesmo peso de ouro, a qual sera portanto inteiramente equivalente. 0 escudo dividir~e-A em 100 partes Iguais, denomlnadas centavos, correspondendo a.ssim urn
centavo a 10 rels do actual sistema.
Como' mwtiploSl do escudo, cunhal'-.se-Ao moedas de 2, 5 e 10 escudos, todas
de ouro, as quais equivalerao evldentemen'te as aotuais moedas de 2, 5 e 10 mil
re;!s; e como sub-mUltiplos, moeda.s de
rpl"ata do valOII' legal de 50, 20 e 10 centa.vos, que corresponderao respectivamente
as actuais moedas de 500, 200 e 100 relS,
e moedas subsldiarias de bronze-niquel, dQ
valor legal de 4, 2, 1 e 0,5 centavos, correspondentes respectivamente a MUga
moeda de 40 relos, e a.s actuaJIs de 20, 10
e 5 rels. Alem destas moedas, cunhar-se-aoainda moedas de praJ1:a do valor
legal de urn eSlCUdo.
o sistema de moedas qUe BlC8Jbamr)il
de menclonar remedeia 0 inconveniente
aclma Blpresenta:do; alent dlsto, e manIfesto que a SUa adop!til.o nao envolvera
quaisquer d!flculdades, mesmo para as
pessoas menos ilustradas. Nisto consiste
uma das auas grandes vaontBJgens.
As nossas actuais moedas de curo e
as de prata de 500 e 1$000 reis, tl!m 0 to-

Por

JOAO LUis CARPENTER
ROBERTSON

que de 916 2,13 pOT mill; e as de 50, 100
e 200 rels, 0 d e 835. Hoje quase todos os
paises a doptam 0 toque de 900 para as
moedas de curo e p ara as moeda& de prat a de gran des dimensOes, e 0 de 835 para
as r est antes moedas de rprnta. A pr6prla
Inglaterra adoptou 0 toque de 900 p!!;ra as
moedas de ouro do Cainada, pela lei de 4
de iMaio de 1910. Aiem. disto, elq> eri~
cias diveI'Sa8, SOtbretudo as fel!t;a.s na Casa da Moeda de p !!;rtis, tern mostrBJdo que
a'l l!-g as 'de 900 e 835 sao Buperiores a de
916 2/3 sob 0 ponto de vista do, desgaste
pr{}du~do pela circulagao, circunstil.ncia
esta de grande importil.ncia econ6mica.
Por estes mo1ll.voB, fixaremos em 900 mileslmos 0 t oque da.s moedaa de Duro e dos
escudos de prata, e em 835 mileslmos 0
das moeda;s de 50, 20 e 10 centavos. Apes!!;r de serem de toques diversos, a actual
moeda de 1$000 rels em Duro e 0 escudo
de ouro' contl!m, como dissemos, a mesma
quanti dade de ouro fino, tendo asslm lugar as correspond~c1as aclma enuncladas. Podernos ainda nota.r que a Ubra esterlina, cujo curse legal Be a.cha autorizado no nosso pais, vale no novo sistema
monetArio 4,5 escudos, OUTD, rela~ao tambern mutto simples e InteJ.TaIIlente equi·
valente a aotual relalt!io em reis.
As actuais moedas de bronze de 20,
10 e 5 reis, sao muito volumosas e pesadas.
Convent, pOor isso, substituHas 'PO!' outras
mal-s pequenas e de outra Uga, a sernelhanga do que sa esta fazendo nos diverSOs paises. ProPQllllos para isso 0 emprego
de uma liga de biI'onze e niquel na razil.o
de 75% e 25% ,r espeotivamente. Esta Ltga,
multo ·s emelhante a de cobre e mquel empregada nalgumas das nossas actuals
moedas de 50 e 100 reis, tern born aspecto,
naose uxilda e resiste 'bem ao desgaste da
circulagao; a:lem disto, e econ6mica, porque nolS permlte aproveltar 0 bronze das
actuais moedas de 20, 10 e 5 reis, e 0 nIquel exlstente na Casa da 1M0eda.
Assentesas bases da reforma moneta-ria, ooalfi;semos agora 0 problema sobre
o ponto de vis ta financeiro.
Baseando-Se 0 nosSQ s istema monetario no- principio do monometa.Iismo-ouro,
em uso na maior parte dos sistemas mo-
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netarios modern os, e cujas vantagens nao
podem ser postas em diivida, sera illmitada e facultada aos pal'll:iculares a cunhagem das moedas de ouro, e :Ilianitada e reservada. para 0 estado a das moedas das
outras especi];es.
A ~mporta.ncia das moedas de prata
actualmente -em cLrcula!<ao 'l"egula por
33.400.000$000 reis, nao incluindo nesta
conta as moedas dos centenarios da India, Marqu~s de Pombal e Guerra Peninswail"; e as moedas de bronze e cobre-roquel, em cerea de 3.900.000$000 reis. A
prlmeira destas irnportlincias nao· e exa-gerada para as necessidades do ,p ais; 0
mesmo, porem, ja nlio acontece com a
segunda, sendo Portugal 0 pais em
que a circula!<!io media, por habLtante, das
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moedas subsidiArias, e mats elevada. Por
estes moo'Vos, modificamos um pouco
aqueles numeros, fixando em 35.000.000$
reis e 3.750.000$000 reis, respecUvamente, os liIrhltes da cunhagem e em1ss!io das
novas moedas de prata e bronze-roque}.
A recunhagem das moedas de ouro
nlio dA evrldentemente lucro 8Il'gum para
o Estado, nlio havendo, $lor isso, grande
vantagem em pil"oceder imediatamente a
esta opera!<ao.
o mesmo acontece, Isenslve1mente, com
as moedas de bronze-niquel. Asmm supando que, na recolha da maeda, nao aparecemo a troca 10% do respectivo total
cLrculante, a conta da amoeda!<Ro- do
bronze-roquel e como segue, em niimeros
redondos:

RECEITA

Importa.ncda da amoed8J!<aO ........................ _....... .
Venda de 578.0001 quilograIn8.S1 de 'bronze proveroente
da recolha das moedaa, ta 240 reis 0 quHog.rama

3.750:000$000
182:000$000

3.932.000$000

DESPESA

Recolha da moeda de -b ronze ............................ ..
Idem da de niquel ............................................ .
107.287 quilogra.ma..a de cobre-roquel existente na
Casa da Moeda, a 400 reIs 0 quilograma ......... ,
Compra de 162.000 quilogramas de niquel, a 900
reis '0 quilograma ...................................... .

2.083.000$000
1.403.000$000
43.000$000
146.000$000

3.675.000$000
257.000$000

LUCRO
A cunhagem das moedas de bronze-niquel nRo dA pols lucro sen·sIvel, atendendo a que, no quadro precedente, nRo
se !liCham incluidas as despesas de amoeda~.

ao contrArlo das de ouro e 'bronze-niquel,
da urn lucro .impoItante como mostra 0
quadrO' segulnte, onde tambem supomos
. que nao apare cera a troca 10% do respectivo total ci'l"culante:

A recunhagem das lII10edas de prata,

RECEITA

35.000.000$000

Importa.ncia da amoeda!<Ro
DESPESA

Recolha da moeda de praJta. ................................ .
Compra de 70.330 quHogramas de prata a 17$800
reis 0 quilogra.tnJa ..................................... ..
Idem de 71.572 quilogramas de cobre, a 268 rets
o quilograma ............................................ .
LU.CRO

No quadro anterior, nao contamos com
as despesas de amoeda!<aO', que sao na
verdade muito importantes, pots que, faltando illat Casa da Mooda os necessa,r!os
dados estatisticos, e nao tendO' ronda os
pre!<QS de algumas d&s maquinas que sera
necessBmio adquirlr, aquelas despesas nao
podem ser calculadas desde jA com a de-

30.100.000$000
1.252.000$000
19.000$000

31.371.000$000
3.629.000$000

vida precisao. :m ipOrem de crar que elas
nRo excedam 400.000$000 rei's, alm da
do.ta!<ao ordinaria da Casa da Moeda, podendo por isso contar-se, DR amoeda!<ao
da prata, com urn lucro Uquido DaO inferior a 3.200.000$000 reis.
(Con1Jlnua )

Reforma monetaria
na India
MINISTERIO DO ULTRAMAR
Gabinete do Ministro,
DECRETO N.· 41.680
1. Dentro da ori~nta!t8.0 preconizada.
pelo D ecreto n.O 19 869, de 9 de Junho c!e
1931, qUe p'romulgou areforma monetar.ia da metropole, e pela 'b ase LXXIll oa
Lei OrgA.nica do Ultramar, procede-se pe10 presente decreto a l'efonna monetaria
do Estado da India.
Em virtude do tratado luso-brita-mco
de 26 de Dezembro de 1878, donde emanou
a conven!t8.0 celebrada entre os governadores-gerais da India Portuguesa e da
India BritAnica, re.spectiJvamente assinada
em CaJcuta em 18 de Mrur!<Q de 1880 e em
Nova Goa a 12 de Abril do mesmo ano,
o s istema lIDonetarlo do EstJa.d()l da India
fO! pro.fundamente modllficado, passando
a sua moeda a Bel' em tudo igua!- exceptuada a effgie - a que corria na India
BritAnica.
Gerou-se, assim, urn sistema monetario
complexo, de morosa conta:billza.!tiio, em
que a moeda.,paldriio-a TUpia-se illvidia em 16 tangas e -cada uma destas em
12 reLs.
Denunciado 0 Itmtado luso-britAinico,
qUe delxou de w'gorar em 1892, continuou
a SOIbreviver 0 sLstema convencionad() e a
circular entre nos a correspondente moeds. da India Inglesa.
Alpesar do tra:nstomo, tantas vezes evidenciado, que a lID8lIluten!tlio de uma moeda complexa cs.usava na nossa contabiIidade publica, ma.nteve-se ele em nome da
boa vi2lmh8lIl!ta, ~ara a. qual importava a
facilldade de circula!tao de valores.
IMudaram, porem, nos wtimosanos, as
referidas circunstAincias e ate a propria
Uniiio Indiana modi:fJlcouo seu sistema
monetArio, que de co~leXo passou a decima!.
2. A .reforma come~a a vigo'l'ar em
1 de Janeiro de 1959, fndependentemente
da ernissao dos novos ttpos de moeda e
n~tas, a realizar no lIDais curto praza.
PermJ}te--se a continua!t8.0 do CUl'80 da!:l
actuals notas, elq)l'essas em ruplas, na
sua equi'Vailencia a escudos, enquanto 0

banco emissor nao Pll'ocedeJ:' a sua recolha
e troca por novas notlas, e mant6tn-se em
circulB.!<iio, -aJte oportuna substltui!t8.0, a
moeda div1sdo!nA.ria actual, a qual se atrlbill. 0 'Valor corr.espondente a rela!t8.0 fixada para a conversao, apenas llgeiramente arredondado qUaJIlto as moedas de
2 tan'g as, 1 tanga e 6 reis, pala necessidade de 00rnaJI' ta.ls moedas troca:v:e1s por
outras do novo 5IIstema monetarlo.
3. Tal como ja Se obseTIVou quanto a
outra provincia, tambem na India 0 agrupamento ~ a fragmenta!tao do escudo, tanto na.s notas como lllaJS moredas, vlio segulr
esc:aaonamento dife'l'ente do usado na metropole. 0 Govemo tern em vista a facti
adapta!t/io ao novo padrao monetario, pela
aproxima!t/io possivel entre os valores
81gora ·fixados e os que V8.0 Sell' substitu[dos.
Nestes tennos;
OUvido 0 Conselho Ultramarino e dado
cumpI1lmento ao dtsposlto nas olaUBllias
33 ." e 42." do contrato entre 0 Estado e 0
Banco Naoional U~tramarlno;
Usando da faculdade conferida pelo n ."
3." do arUgo 150.° da Constitw!ti!io, 0 MiniSltro do Ultramar decreta e eu promulgo
o seguinte:
Artigo 1.. A unldade monetarta do
Estado da Indda e 0 escudo,trocavel ao
par 'Pelo escudo da metropole, nas collldi!toes constantes da base LXXIll da Lei
Organics. do m~.
Artg. 2.° 0 escudo .sera ,inillcado sim.bollcamente por <Esc.:., fazendo-se uso
do slnal $ para lSepal'aJr a parte intelra da
pacte decimal DaB eXip\reSSOes num6ricas
de quaJlquer soma de escudos.
Art. 3.° o escudo subdllvidilr-se-a em
cern 'Parles, denomlnando-se centa'Vo cada
uma dessas partes OIU submliltiplo. A unidade de conta, 0 conto, cO'rn'BSpondera a
1.000$.
§ unico. Nos actos oficiais e extra-oficlaiSi podera ser empregado 0 escudo
ou 0 con to p8;ra dndic:a¢o dos valores.
Art. 4.° 0 escudo, no Estado da Ind'a, sera. representado mat erialmente po!.'
n()ltas, da resporuta:blJidade do banco emissor, de 1.000$, 600$, 300$, 100$, 60$ e 30$.
e 'Por moedas, da responS81bWdade do Es-
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AJ3 caracterfstieas das moedas mencionadas semo:

tadQ da India, com valores facials de 6$,
3$, 1$, $60, $30 e $10.

V aor
I
legal

DIAmetro
em
mill
metros

$30

$10

24·
20

22
18

-- - L egal
TolerAncla

I--- -

Legal

~soo
~l
3$00 26;81
1$00
$60

Peso

Titulo

I

(
J
}

61% Cu, 19% Ni, 20% Zn
95% Cu, 3% Zn, 2% Sn

§ 1.n .As moedas de ailpaca de 6$ e
3$ semo serrllhadas e as de alipaoa de 1$
e $60 sem serrilha, levando todas: de um
lado, os disblntivos aprovados para. a Ordem do Imperio, com a. legenda c:Republica Potruguesa.:. e a era; do outro, as arm.a.s do Estado da India, coon a. legenda.
c:Estado da India> e a. designagAo do vailor.
Art. 5." A conversAo da aotual rupia
na nova unidade moneta.ria - 0 escudo far-se-a na relag!l.o de 6$ por rupia.
Art. 6." As moedas a. que se refere 0
&rUgo 4." tereo curso legal em tod~ 0
territOrio do :msta.do. da India. e 86 nele,
sendo proibida a. 'SUa export;agAo do mesmo Estado.
.
Art. 7. n Ninguem rpodera ser obrigado a receber em quaIquer pagamento
mats de 1BO$ em moeda.s de 6$ e 3$, 24$
em moedas de 1$ e $60 e 6$ em moedas
de $30 e $10.
Al1t. B." Areforma monetaria do E:r
tado da. India eD/trara em vtLgor no d1a 1
de J8JIleLro de 1959.
§ 1." Para tal efeito, e enqua.nto n1io
teI'Illinar 0 prazo da recolha das notas em
circulagao, deverao e9ta.s sar aceites em
todas as Uquidagoes oficials e partilculares na relagao estwbelecida nO. artigo 5.·
§ 2." A recolha das notas actuais c
SUa troca pelas dos noovos padroes sera
determ1na.da -em rporlarla do Gove.rno-Gerail do Estado da India logo. que 0 banco
emisso.r esteja habHLtado. a fuzer tal operagiio.
A<rt. 9." Ate sua reco1lha e troca, a
moeda diWisionaria actu8ilmente em curso
continUar8. a circular na equivaI6ncha. seguinlte:

+
1.5°/ 0
-

Gramas

{

TolerAnciD

14
85,6 {+1,50/0
3,5

. I+ 2~/o {~ {±2

0
/

o

1 rupia ...........................
1/2 r:upia ...........................
1/4 TUpIIa, ou tangas ............
2 tangas ..........................
1 tanga ...........................
1/2 tangs., ou 6 re1s ............
1/4 tanga, ou 3 rem ............

6$00
3$00
1$50
$BO

$40
$20
$1-0

ATt. 10." lfl fixiado em 500.000 contos
o limite da clrcul~ do Estado da India,
sendo 450.000 contos em notas do banco
eml.:&sor e 50.000 contos em moeda divislona.I1ia.
§ I.· A moeda. divisionAr1a. sera assim
representada:

De
De
De
De
De
De

6$00
3$00
1$00
$60
$30
$10

.... ..
..... .
..... .
.... ..
..... .
.. ... .

4.000.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

I 24.000.000$00
15.000.000$00
6.000.000$00
3.000.000$00
1.500.000$00
500.000$00
\ 50.000.000$00

§ 2." .As notas do <
b anco aniSSOT' serao do tipo au chapa que, sob proposi:a do
banco, forem aprovados pelo Ministro do
Ultramar.
.
Art. 11.· Todos 08 elementos de recei_
ta e taxas do Estado, bem como os quanllbta.tiiV'OS fixos das despesas publl.cas expresso'3 na actual moeds., sardo convertidos e liquidados ·n a relagiio de 6$ por rupia flxada pelo artigo 5.·, com a.rredondamento, pa,ra a dezena. de centavos superior.

(Continua no pr6Jd:mo n1lmero)

C______l_€__q__

I_S__l_a
__~__a__
o_____)

MinisUrio das Comwnicagoes
Adminl8~raJ

dos Correios, Telee TelefoDe8

graf08

Direc!;li.o dos

Servi~

Industrials

PORTARIA N.· 16.'728

MinisUrio do Ultramwr
Direc!;li.o-GeraJ das Obl'88 Ptibllcas e
Comunie&.!llies
Servi!;o de Valoree Postais
PORTARIA N.D 16.'741

21 de Junho de 1958

3 de Junho de 1958
Cria. e manda p6r em ch'cu:!aga.o,
cumulativamente com as qUe estl!.o. em vigor, uma serie de selo.s postais comemOr8/tivos dos dois santos portugueses particularmente ligBidos a cidade de Coimbra,
Santa IS8Ibel-Rainha e S. Teot6nlo, com
as ·dimensOes de 28 X 38mm, denteado 14,
nas rtaxas, cores e quantidades seguJ1ntes:
1$00 Santa Isa.bel (cor tijolo
sobre funda camurga) ......... 7.000.000
2$00 S. Teot6n1o (verde sabre
fundo caanur!<8-) ... .............. 5.000.000
2$50 Santa lisabel (·v.J.oleta so>bre fundo camuTga) ... ... ...... 2.000.000
5$00 S. Teot6nio (sepia sobre
fundo camur!;a) ................. 1.000.000

MinisUrio do Ultramar
D~GeraJ

das Obras PUbllcas e
Comunie&.!llies
Servi!;o de Valore& Posta.is
PORTARIA N.D 16.'726

6 de Junho de 1958

Manda emitlr e pOr em elreulagao, na
prOlVineia de Calbo Verde, selos pos tais comemorativos do 1. Centen~rio da Oidade
da Praia, com as dimensoes de 26X31,l D1m ,
reproduzlndo 0 bra.z8.o de anna.s desta
eidade, n&s quantidades, taJQ8S e cores segulntes:
0

1$00 laca-earmlna.da, pralla, Otla'O,
verde, azul ultramarino, castar
MO, encarnado, preto-ma.rfim,

pUrpura, ama.relo-palha e

se-

pia .................................. ..

200.000

2$50 ouro, azul-ultra.rnar1no, en-

carnado, preto-ma.rflm, castaMO, prato, verde, la.ca-oanninada, pUrpura, rosa-sa.lm8.o e
verde-hera .. ......................... 200.000

Manda emitir e pOr em c!rcula!;Sn nas
provincllas de Calbo Verde, Guine, S. To·
me e Principe e Angola, selos opostrus comemorativos da pa.11ticlpa!;80 de Portugal
na Exposi!;ao Umversal de Bruxelas, servlndOo-'lhes de moUvo 0 sImbolo da referida Exposl!;ao, 0 g'lobo terrestre, com a
ind!Lca.!;8.0 dos temt6rios portugueses, aos
quais Se sobrapoe 0 escudo naclonal, com
uma fita slmb6lica como que estreitando
os la!;os de 18Jlliza.de entre a Belgica e Portugal.
0 '3 selos, qUe tGm as dimensoes de
35,l X 26 mm , sao tropressos nag cores, taxas e quantidades seguilaJites :
Calbo Verde:
2$00 azul, amarelo, cinzento, verd e-veronese, enCBJrIlado, pretO'-mariim, vennelho-etruseo e
azul-ultrama.rino ... .... .... .... ..... 2QO.000
Gume:
2$00 verde-paJlha, amarelo, emzen to, verde-veronese, encarnado, pretO-mal'i'im, verme~ho-etrusco e a.zui ultramarino ... 200.000
S. Tome e PrIncipe:
2$50 terra-de-sl.ena, amarelo, emzento, verde-veronese, encarnado, preto-mra.r1IIan, vermelho-etrusco e azul-UJ1tramarLno .... 200.000
Angola:
1$50 cinzento-azulado, amarelo,
cinzento, verde-veronese, enca.rna.do, preto--ma.ri'im, vennelho etru.sco e azul-ultrama rtno 600.000
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Ministerio do UltmmaJr
Dlr~

Geral da8 Ob1'88 Pdbllcaa e

SOLICITAM

Comuni~oes

Servi~s

de Valores Postais
PORTARIA N.· 16.767
14 Julho de 1958

TROCAS

Escrevem-nos vlirios coleccionadores
que
pretendem relacionar-se com coleciManda emitir e p~r em circula!tao na
cionadores portugueses, entre eles :
provincia de S. Tome e Prlncipe sessentu.
MANUEL TORmO ESCOBAR - Momil bilhetes-ca.rtas avlao (aerognumnes),
renos, 17 - Jerez de 1a F1rontera (Clidlz)
confeccionados em pa.paL de escr:IJta, bran- Espanha.
co, no formato de 250x176 mm. (abertos),
JOHNNY TJHIE - Djl. Gang Ketjil
aJssim distribufdos:
169 - Djuwa.na - Indonesia.
1$00 - fundo sepia, representando
PASCUAL VIVO DELGADO DE MOgada bovino de S. Tome,
LIiNA - c/ Ademuz, 8-16." - Va.lencla
cercadura a verde e verdel Cid - Espanha.
melho, brazil.()I a preto e
HARIRY B. KERN - 11775 Lawndale
vennelJho ..................... 20.000
Drlve - Parma Heights (Ohio) U. S. A.
1$50 - fundo impresso a cinzento,
TJIA TEl{ DJIN - Djl. Raya 101 _.
representando a escolha
Tjiandjur - Java - I!ndonesia.
do cacau, cercadura a verJOSlfl RAMOS ANTUNES - caixa
de e verme~ho, bramo 'a
Postal, 303 - LIns - N. O. B. - Estado
preto, e texto a preto e
de S. Paulo - Braall.
vermel!ho ..................... 40.000
INAYATALI - B. A ., U. B ., Pleader
Os selos dos refer:ldas bllhetes-carta.s,
- c/o Crescent Scholl- 519, edro d'SouqUe Item as dimenaoes de 28x20 mm. reza Read - Garden East - K:a.ra.ohi! - Pa..
produzem: 0 de taxa de 1$00, 0 edlificio
qutstao.
dos C.T.T., impresso na cores preto c
JUAN MANUEL BERNARL - Ave
azul-cla.ro; 0 da taxa de 1$50, 0 p8Jlaclo
BA Sur 8.16 Apto 14 Bajos - Panama. -do gOlVerno, impresso nas cores preto c
Rep. de Panama.
sepia claro.
CHRISTIAN CHAUVET - B. P. 1614
Ana:lakely - Tanana.r1Jve - Madagascal'.
NuCLEO FILATELICO DE
SAUVEUR STORIA.LES - 4, Rue
President Fabry, 4 Tunis - Tun.lsia.
ANGRA DO HEROISMO
BILL HYLLBORN - UddevallavarANGRA DO HEROISMO
AQORES
vet A B - Uddeva.lla - Suecla.
ANTONIO DE OLIVEffiA NEVES
r
-----------------JtJNIOR - RUa Tagua, 335 - Apartamento n.· 5 - S. Paulo - Brasil.
LEON FLORENT - 57, RUe de la
Justice - SelUes - Belg1lca.
(Continua($1io da 16.' p&gin ll )
MAIMONE ALDO - Via Tiboo.e n."
terial expos to esta a cargo de um jiiri,
9 - Toorjno - ItAIla.
consttlufdo por individualidades da maSJOERD FABER - Oester.str. 23 xima respeitabilidade e competl!ncla:
Witmarsum. Fr. Holanda.
Dr. A. J. de Vasco·n celos Carvalho, preA. FLEMING - E Alpha Road New
sidente do Clube Filatelico de Portugal,
Cross - Londres S. E. 14 - Inglaterra.
e Dr. Pedro Batalha Reis e Engenhelro
POMIAN MIHAl - 8tr. Ruscior:llor
Paulo de Lemos, numismatas de elevado
33 - Sibiu - Romenlla.
merito e grande S8Jber.
Estes endere!tos slio indicados sem
o entusiasmo despertado IlaBl sec!toes
compromisso nem responsabilidade da
numismliticas, ao anunciar-se a realizanOSsa parte.
!til.o desta exposi!tao, e as trabalhos ja
Thiss addresses are given withouth
realizados p ela comissao organtzadora,
engagement nor responsability our part.
slio garantia do I!xito, e, por isso, nos
Ces adresses sont donnees sans engacongratulamos.
"' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~) gement ni responsabilite de notre part.

&p"Sifa" /VulHislHauea

ANONCIOS
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6c10 APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialmente India; Envelopes do
1.· Dia; MaxImos e Inteiros. Pre~8.r1o a
pedido.
Grandes e pequenas quantldadel;l de
selos de Portugal ou Ultramar Portugulls, troco por selos para a sua colee~ao, mediante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena. 80-3.· -

LlSBOA

SA CARVALHO-Heroes AfrIca, 255.
Leixoes - Compra e troca. Vende com
~T&Ildes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ul tramar e Estrangeiro.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou Italia, S. Marino e Vaticano. Sorrentino ~nnaro - Miano (Napoli) Italla.
Desejo trocas de selos universais mediante mancolista, base E . Santos, Yvert
ou Gibbons - Eng. L. da Cunha Gomes
- Mapu~a - Goa - India Portuguesa.
1 wll Exchange all world Stamps of
Sports, air ma1ll and Flowers. Send me
100/200 of your (;uuntry, I give you 100/
i 200 of Angola and Others portuguese
colonies or Portugal. Jose P. N. AguiarC. P. 2685-C-Luanda-Angola-A.O.P
ParticLpo a. todos os Ex.mos ClienJtes e
Amigos que suspendo todo 0 movimento
de cornpra e troca de selos, durante os
meses de Ju[ho, Agosto e setembro.
Eduardo de Ahneida-Rua de S. Bento, 178-A-Llsbo!Jr--lPortugail-Tel. 662364.
HANS KELM, de Seelze - Harrover Alemanha, deseja trocar selos
com filatelistas arnadores de Portugal,
lnteressam-lhe espec1almente selos de Por_
tugal, principalmente salOIS anteriores a
1914, e desse ano ate 1939
Caravela 6$, 7$50. 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. NagAo 10$, 20$, D. DlnIs 10$, 20$,
50$, por 20$-BRITO CUNHA-Av. Rio
de Janeiro, 24-1.·-Dt.·~Llsboa-(Portes
registados extra).

ECONoMICOS
Dou selos do Brasil, por comemorativos, aereos e col6nias. A. Rezende-Calxa
Postal, 5725 - S. Paulo - Brasil.
Contra selos do vosso Pais e Ultramar, dou Italia, Vaticano e S. Marino.
Sepe Filomena - Piscinola (Napoli) ltalia.
Por selos novos e usados, FAUNA,
FLORES do Ultramar Portugulls (repetidos ate 50) dou S vezes 0 valor i'I. mInha
escolha, por series completa.s, 5 vezes 0
valor i'I. mlnha. escolha. Base Yvert. Resposta imedlata Mazzachied - B.P. 117Bastia ( Corse) Fran"a. Correspond!!ncla
em franclls, ingills, aiemAo, espanhol e
portugulls.
Walter Bnrada - Btr. Memorandului
47-Timisoara.-BomADia, Want exchange
mint stamps bassis catalog Yvert or
Zumstein, with Austria, Belgium, England, Fra.nce, Holland, Portugal, Swlzerland and British Colonies. Also stamps
which represent flowers, anlma:ls, UPU.
a.nd stamp centenary, with all the world.
Send please always registered. I correspondin german, english, french.
Contra 250-500 selos de Portugal e Ultramar, dou igual quantidade de ltalla,
Vatlcano e Sao Marino - Mainolfi Lucio
- Miano (Napoli) Itaua.

Pago bem. Portug al
e Ultr8mar. ColeceOes.
pacCltes. stocks e ao
qullo.

I

Vendo anti gOB e modemos. Bons deacontOB. Lista preeos
GRATIS .

Ferreira da Silva. - Pra~a do MuniCipio,
32-5.· (Elevador) LISBOA
Telefones 366496 e 845759
Desejo correspondentes em C. Verde,
GUine, S. Tome, India, Macau e Timor.
para troca de novidades ou de selos usados em quanUdades. J . PRATAS - C. P.
237 - Cannona - Angola.
Dr. Jose Luis Gutierrez de Pedro Navezuela (Caceres ) - Espanha. Troca
selos universals 300-600.
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Contra selos do Vosso Pais - usados"
dou todo 0 mundo - 1x!.
Ant6nio Gl'egortn - Plra~a 9 de Julho,
140 - Catanduva - S. Paulo - Brasil.
Cambio: fajas de ;puros (cigar-bands);
etliquetaJs de Hoteles (hotel- Labels);
bank-notes (papel mone da); menlis of
hotels or restaurants;- monedas (coins y
F D.C. (Flrst Day Gave rs ) about South
and Nc'l1lh Pole; Boy Scout s and Ano Geofislco. Jose Bronsoms Nadal - Plaza
San Francisco, 4 - Gerona - Espana.

- Rua Santa Marla, 89-A Espirlto Santo - Brasil.

Colatlna -

I give PortugaJI, Espana and Europa, In
exchange for Ultramar Portugu';s and
whole world stamps . ROQUE DAS NEVES, alc Banco Espirito Santo e Comercial, Av." dos Allados - Porto, Portugal.

S'E LOS

T enho atendido os pedidos que mp.
tl!m sldo f eito\'3 . Entretanto, minhas re-

Grande «strock» de selos nacionals e estrangelr08, a p~os
especials.
Series completas de «Motiv08
Desportiv08».
Material flIateUco da melhor
qualldade.

m essas d e selos DaO tern s:.do correspond ld BlS. Desejo trocM", com qualquer pais
do mundo, seloa do Brasil (usados) comuns ou ComemoraJliiivos, na base de urn
POIT um, conco'l"dando ate cinco de cada,
responderei com Ui1'g~cia. Eton Eplchln
SERVIC;O DE OlTIMAS NOVIDADES
de todo 0 mundo (NOVAS)
Grande quentidade de Portugal, UItramar, DESPORTIVOS, Fauna, Flora,
etc., fornecendo igualmente as OlTIMAS NOVIDADES aos melhores preljios
A maior va.riedade de ~rie6
RARAS Desportiv86

Aceltamos Inscrl~oes para 0 catlllago Yvert 1959 ate Agosto

COIMBRA FILATELICA

Rua da Sofia 23-1." - Telef. 24334
COIMBRA - PORTUGAL

Encontra-s e em pleno funclonamento a Sec~ao Filatellca do
CLUBE ARTE E SPORT, sita na
Rua Coelho da Rocha, 69 - Pavllhiio n.O 9. As SUBS reunloes reallzam-se as 4.· s -feiras, das 21,30
as 23,30 horas, com agradavel
frequ~ncla, encontrando-se aberta a ln9CrI~ll.o a todos os Interessados.

I

Pe~a

a Revisfa Filatellca, que
lhe enviaremos gratuitamente

Ramalho Guerra,
R. Jolo das Regras, 3-2.--Dt.(antigo Ruo do Ampero)

Telet. 368666 -

LISBOA

MOEDAS
Coleccionador medio compra e
troca moedas portuguesas (contlnente, ultramar e Brasil co16nla) em cobre e prata. Tambem
aceita moedas, dan do selos no
mesmo v8ll0r, segundo mancolista.
CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO
R. de S. ~ 6-S.o-Dt.o
LISBOA

ESCRITORIO FILATELICO
--DE--

F. CASTEL· BRANCO & FILHO L.u,
APARTADO N.D 44

Viana do Castelo - (Portugal)
Te/e/. 2020 (P. B. X.)

End. Tel . • REPREFILA •

56c105:

«The British Philatelic Ass., Ltd.~ - LONDON
«Americau Philatelic Society. - U. S. A.

RARIDAD£S D£ PORTUGAL £ ULTRAMAR
S£LOS
DO BRASIL £ [STRANG£IRO
,
REMESSA

A ESCOLHA E POR

MAN~OLIST A, COMERCIO .POR JUNTO ..

........................."..............................................................................................

•

,

,,

hlp6lltb
--ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDE1RAS DE DESTILA9A..O - PRENSAS «l\fARMONIER»
PRENSAS HIDRA..ULICAS, ETC., ETC.
ETC.

•
TORR~S

CASA HIPOLITO, L.DA
VEDRAS

TELEF. 3

E
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PORTUQAL

PAGAREMOS BONS PRE<:;OS
S~RIES -

ISOLADOS -

POR
MISTURAS -

PACOTES -

AO QUILO

Como 50 ••105 a maior c:asa filatalic:a da Americ:a. estamos c:onstantemente a c:omprar grandes quantidades de selos de todas as
partes do mundo. Ac:tualmente. estamos partic:ularmente interessados
em c:omprar:
SELOS EM SERIES I De valor baixo e medio. Completas ou
Incompletas. novas ou usadas.
• SELOS ISOU.DOS I Varledadel! baratas e atractivas.
• PACOTES I Feltos culJadosamente. com selos perfeltos.
GRANDES QUANTIDADES E RESTOS D£ «STOCkS. de todos os g~neros.
MISTURA (AD QUI La) sobre papel.
PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO. tbmb~m desejamos comprar quanUdades
mals peqllenlls de selos em s~rles. de pre~o m~dlo email! eleva do.
•

•
•
•

Oueir"J mandar-nos a sua lisla de olerlas, .q.!!e~ merecera a nossa pronla e cuidadosa. alen~io.
-. .
GR!TIS

A
PEDIDOI
A nossa nova lI.ta ae . compra.,
.Os melhores preGos por selos do!! Estados Unld09 e Canada-

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

H.

E.

BOSTON 17, Mass. U.S.A.

HARRIS

&

C.

"t'"

Telegramas: HARRISeO BOSTON

•...

,

HUNGR.lA

•

Continuo com a3 minha3 OFERTAS ESPECIAIS, tudo novo,
se nao for mencionado usado:
.
838/41
896
913/15
916/17,Av. 90
963/67
10241.28
1024/28U.

36$00
6$50
12$50
13$50
22$50
34$00
10$00
15$00

,

1092/96
12$50
1190/97
• 25$00
1097/1101
1190/97 U.
10$00
e A v .148/52
65$00
1212/17
. 30$00
1118/20
!
Av.119/29
45$00
e Av.170/72
27$50
:. 136/45
"~6$00
1130/37
32$50:. 159A
16$00
1130/37 U.
10$00
:. 160/69
142$50
1040~42
1140/50
30$00:. 173/80
"3'2$00
1046j49
1158/77
125$00;) 173/80 U.
12$00
e Av.130/31
1202/09
35{00:. 181/88
·32$00
27$50
1183/89
21i$00:. 189
50$00
Da HUNGRIA moderna, tenho multo mais, selos novos em stock, mesmo
niio denteados. Para informagoes, e favor juntar franquia da resposta.
Outr~ ofertas seguiriio! Pagament(} adlanta~o, portes de registo ~rte.

.
.
ALFREDO S CHI CKe'

..

~ \

Aparta4~.' 842

LIS:S:dA

.

..'' .

....

