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PAGAMOS Bp~NS PRE(:OSI 
S~RIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

Como somos a maior casa filat.lica da America, astamos cons
tantemente a comprar grandes quantidades de selos de todas as 
partes do mundo. Actualmente, estamos particularmenta interessados 
em comprar: 

• SILOS EM dRIES I De valor baiXO e mtldlo. Completas ou 
Incompletss, novas ou usadas. 

• SELOS ISOLADOS I Varledade~ barat8s e atractivas. 
• PACOTES I Feltos culdadosamente, com selos perfeltos. 

• GRAHDES QUAHTIDADES E RESTOS DE _$lOCkS» de todos os g<!neros. 
• MISTURA (AO QUllO) sobre papel. 
• PARA 0 HOSSO HEGOCIO DE RETAlHO, tamMm desejamos comprar quantl.1ades 

mals pequenas de sel08 em series, de preco medlo e ml<ls elevado. 

Oueira mand!lr-nos a sua IIsta de o/erias. que merecera a nossa pron
ta e cuidadosa atem;io. 

GRATIS, A PEDIDOI A nossa noya "sta de comprasl 
·Os melhores pre<;os por selos dos Estudos Unidos e Cunadll. 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

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

fABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Er.dere<;o telegrMico : LUSITANA Telefone n.· IO-VALE'N<; .A. 

-DE-

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

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, e todos os artigos de 
borracha em geral 

------------------------ ~---------------
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OISPENSAOA DE CENSURA 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATEI..JIIA (F. P. F.) 

o CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEOE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-0t.· - LlSBOA - Tl)lef. 549::6 
CORRESPONO~NCIA: APARTAOO 2869 - LlSBOA - PORTU3AL 

EXPEOIENTE - Ter;as e Sextas-fairas, das 21 As 24 horas, e S: b .. dos, das 16 es 20 horas 

CATEGORIA DE SdCIOS E RESPECTIVA COTIZACAO: 

Continente (excepto Lisbo,a) Ilhas e Provincias Ultramarinll6 

Efe~tivos ..... .. ..... : 60$00, por anD I ou equivalente em moeda local 
Jumores .. ....... .... .. 30$00, por anD r 

Brasil ... .... .. ............. ... .... ...... .... Cr. $30, por anD 
LISBOA - Efectivos . ...... .. 10$00, por mes; Juniores ..... .... 2$50, por mes 

PAGAMENTO AOIANTAOO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CUR:O 
SAO SdCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AQENTES DO CLUBE FILA-TELICO DE PORTUQAL 

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

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

MADEIRA - Funchal - M. M. Lour~m;o 

de Gouveia - Rt'~ das Difi~uld:ld ..::; , 

28-30. 

S. TOM~ - Henrique - Vidal de L. A. 
Corte Real. 

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

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

A CASA A. MOLDEH 
esta sempre compradora de colecc:;:6es, stoks, varieda

des, cartas, blocos, pares, provas, reimpress6es etc. 

Se esta verdadeiramente interessado em adquirir 

alguns selos, pec:;:a a nossa publicar;ao "0 SELO", que 

todos os meses oferece uma larga LIST A DE OFERTAS. 

Rua 1.0 de Dezembro, 101-3." 

TELEFONE 21514 LISBOA 

~--------------~--------------------------------------------

hlp6lltO " 
----

ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

CASA 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LAQAO - PRENSAS «MARMONIER» 
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

ETC. 

HIPOLITO, L.DA 

TELEF. 3 E 53 PORTUQAL 

--------------------------------
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~~EXEILPO:~ 
Reuniu-se na sede da «Casa das Beiras», 

gentilmente cedida para esse fim, a Comis
sao Organizadora da proxima Exposi~ao Fi
latelica Nacional, tendo comparecido gran
de numero dos filatelistas convidados, entre 
eles os srs. Jose Rodrigo Dias Ferreira, An
tonio Joaquim Correa JUnior, Henrique 
Mantero, H . Santos Viegas, Jorge Emidio 
de Oliveira Pereira, Jose Hipolito, Eladio de 
Santos, Eng. Raul C. Santos, A. Molder, 
Sancho Osorio, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalhq, H . Barbosa de Mendonc;a, Eng. 
Antonio dos Santos Furtado, Dr. Alexandre 
Katz, Dr. Almeida Dias, Professor Dr. Car
los Pinto Trincao, Jose 'Gonzalez Garcia, Dr. 
Cecilio Fernandez, Maned Senna, Vitorino 
Cesar Duria, Fr derico Vilani, Pedro Aldm
tara Coelho de Lima, Eduardo Cohen, Coro
nel Vitorino Godinho, Brigadeiro Jose da 
Cunha Lamas, Capitao Sidonio Bessa Pais, 
Jorge Ferreira Borralho, Comandante Tomas 
Vitor Duque, Dr. Antonio d'Almeida Figuei
redo, Humberto Viana Bastos, Dr. Antonio 
H de Oliveira Marques , Armando Ribeiro 

que e por acaso a taxa de menor tiragem 
dessa serie . 

SEGUNDA SOBRETAXA LOCAL 
EM ESCUDOS 

As taxas de $40 e $80, sen do de uma tira-
2em limitada e de grande usa, esgotaram-se 

e Alberto Hugo Castel-Branco. 
Presidiu a reuniiio da Comissao ·Organi

zadora 0 sr. Prof. Doutor Carlos Trincao , 
ladeado pelos srs. H . Mantero, Antonio Joa
quim Correa Junior e Coronel Vitorino Go
dinho. 

Abriu a sessao Henrique Mantero, que, 
em nome da Federac;ao Portuguesa de Fila
telia, disse da finalidade da reuniao, e em 
breves palavras apresentou algumas suges
toes sobre os trabalhos a levar a efeito. 

Para a Comissao Executiva, foram no
meados os srs. Brigadeiro Jose Cunha La
mas (Presidente), Dr. A. J . de Vasconcelo;; 
Carvalho, Prof. Doutor Carlos Trinciio, 
Eduardo Cohen, Comandante Fernando de 
Barros e Dr. Jorge de Melo Vieira. 

Foram trocadas entre os presentes varias 
impressoes sobre 0 que devia fazer-se . 

A sessao foi encerrada pelo Prof. Doutor 
Carlos Trincao. 

Foi muito agradavel para todos verificar 
o interesse despertado por esta reuniao, que 
obrigou a deslocac;ao de ilustres coleccio
nadores do Porto, Coimbra e Viana do Cas
telo . 

• 

I 
I 

--,---.. 
N<lVIDADES 

ACEITAMOS INSCRIClIES 
• TEMATICOS • 

REMESSAS A ESCOLHA 
S EMPRE BONS PRECOS 

H. C. GARCIA 
R. do Ouro, 149-3.0:;: • . 

Ap. 2290 - LlS80A - Tel. 30701 I .'------ ~==-=-......,=- . 

com facilidade em menos de tres meses , 
tendo por isso 0 Govemo local, pelo Diplo
ma Legislativo N." 1.885, publicado no Bole
tim OHcial de 23-4-1959, cujo texto vai pub li
cado na respectiva secc;ao desta revista, au
torizado a aposic;ao da sobretaxa de $40 em 
tres selos diferentes, e a de $80 em outros 
4 selos. Infelizmente, a goma de algumas 
dessas taxas acha-se deteriorada. 

(~--------------------------------------------~--~~~, 
I AN 0 X I II N.· 96 J U N H 0 1959 I 
\ ) 

A Lir;ao da 
((Or 

J nter pOcSta 1959" 
Se a boa vontade e a simpatia bastas

sem para organizar uma exposic;ao filatelica 
internacional perfeita, te-Io-ia sido a IN
TERPOST A. E porem preciso que a expe
ricncia tempere tais predicados, e esta fal-

tava aos organizadores da grandiosa mani-

Pelo 

.1 PROF. DR. CARLOS TRINCAO 

festac;ao de Hamburgo. Dai urn certo nu
meru de pequenos defeitos notados por 

o JURI DA «INTERPOSTA 1959» 
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toda a gente, e que se teriam evitado se 
todo 0 colossal trabalho de organizaC;ao se 
nao tivesse realizado a margem das expo
sic;oes filatelicas internacionais anteriores. 

Julgamos conveniente registar alguns 
destes defeitos, nao como critica a quem os 
cometeu, alias com 0 mais evidente desejo 
de acertar, e que seria tao deselegante co
mo desnecessario, mas para que a lic;ao 
que deles decorre possa aproveitar aos or
ganizadores das futuras manifestac;5es in
ternacionais. A quando da «Lisboa 1953», 
os filatelistas e funcionarios do correia sue
cos, que preparavam a exposic;ao de 1955, 
visitaram-nos, pedindo indicac;oes de utili
dade para 0 certame que projectavam, e 
com toda a franqueza lhes expusemos as 
deficiencias de nossa responsabilidade, da 
organizac;ao portuguesa. ~ no mesmo espi
rito construtivo que vamos apontar alguns 
senoes da exposic;ao alema. 

Da sua grandiosidade e riqueza, da vas
tidao dos locais de exposic;ao, das gentile
zas da Comissao Organizadora e do seu 
presidente, sr. Otto Wendt, outros falarao 
por certo. Se dissermos que em Hamburgo 
se acaba de realizar a maior exposic;ao fila-

telica 'internacional da Europa, isso bastara 
para que se compreenda a nossa admirac;ao 
pelo esforc;o dispendido para a montar. 

A principal falta registada foi certamente 
a de se nao disporem as participac;aes rigo
rosamente pela ordem numerica, erro ja 
cometido em Tel Aviv, mas que em Ham
burgo viria a ter consequencias mais gra
ves, dada a mu.i.to maior extensao das salas, 
e 0 muito maior nUmero de participantes. 
Mais do que 0 interesse pessoal do exposi
tor que deseje ver respeitada a sequencia 
da sua colecc;ao, importa defender 0 inte
resse do visitante (para quem afinal a ex
posic;ao e feita) que, de catalogo em punho, 
nao consegue localizar as participac;5es que 
lhe apetece ver; igualmente importa defen
der 0 tempo e as pernas dos membros do 
juri, transformados em gafanhotos que sal
titavam duma colecC;ao para a outra, sem 
muito bern saberem (nem e1es nem os em
pregados que dispunham da planta da ex
posic;ao ... ) onde ela se poderia encontrar. 
Se se pensar que ema das regras do traba
lho do juri e cotejar entre si as colecc;oes 
do mesmo pais de divers os expositores, ter
-se-a uma ideia das dificuldades deste tm-

UM BELO ASPECTO GERAL DO BANQUETE DE ENCERRAMENTO DA «INTERPOSTA 1959. 

Desde Janeiro a Maio, ja apareceram, 
no campo filatelico nacional, mais duas se
ries do correio, disputadas e procuradas, 
alem da serie de Assistencia e da do Por
teado. 

~ natural 0 caos criado pela emissao des
sas series, e 0 justo receio do filatelista, de 
as nao conseguir completas, em vista do 
curto espac;o de tempo em que se puseram 
em circulac;ao os selos e a aposic;ao da so
bretaxa Que nao foi simultanea, nao es
tando algumas taxas impressas ate hoje na 
sua totalidade. 

o selo de $60 silO tgs., do Porteado. 
nao foi ainda sobretaxado, e nem se sabe 
a data provavel em que essa sobretqxa ten!. 
lugar. Tal e a confusao que reina ainda nas 
Sobretaxas da India ... 

No dia 1 de Janeiro de 1959, 0 povoll!u 
espantou-se todo com os novas selos ex
pressos em Escudos, que nao sabia quan
to custavam em moeda circulante, que con
tinua a ser a antiga, apesar de ter side pu
blicada a equivalencia do valor monetario' 
em Escudos. Das estac;5es postais de Goa, 
nem mesmo as mais importantes, como as 
de Mapuc;a, Margao, etc., tiveram todas as 
taxas it venda. Nem 0 pr6prio Correio Cen
tral de Goa tinha it venda todas as taxas 
de $40 e $80 .. . 

Nao foi . usado nenhum carimbo especial 
de 1.0 Dia, nem se deram quaisquer facili
dades aos filatelistas para a compra de se
los. Quando n6s, pessoalmente, fomos aos 
Correios da capital, para obtermos alguns 
selos para confeccionarmos algbns sobres
critos do 1.0 Dia de Circulac;ao, sabendo-nos 
fiJatelistas, e nao estando os funcionarios 
superiores nem 0 Sr. Director, por esse dia 
ser feriado, diversas dificuldades nos levan
taram, visto esses selos ~ao serem exc1u
sivamente para fins postais, alem de nos 
terem deixado mais de uma hora e meia 
na bicha... Foram essas as atenc;oes que os 
Correios tiveram para com os fiJatelistas 
desta terra. Apesar de tudo isso, consegui
mos fazer alguns sobrescritos do 1.0 Dia, 
e carimbar alguns bilhetes postais, nesse 
dia. A nosso ver, nao se venderam mais do 
que poucas centenas de selos, e esses tam
bern quasc que sbmente para fins postais. 

Per 

L. M. DE NORONHA 

Nao foi pequeno 0 numero de pessoas 
que, mesmo no recinto dos Correios, esteve 
a protestar pel a subita invalidac;ao de todos 
os selos anteriores, com denominaC;ao em 
Rupias. tangas e reis, havendo ate alguns 
que se viram na necessidade de pedir a 
retirada da caixa postal das suas cartas que 
levavam os selos nao sobretaxados. Todas 
as cartas franquiadas com selos sem sobre
taxa foram multadas, desconhecendo-se a 
razao por que nao se deixou circular esses 
selos simultdneamente com os novos, como 
de resto, julgamos, se fez em pelo menos 
dois paises, que levaram a efeito modifi
cac;oes no seu sistema monetario. 

A aposic;ao da sobretaxa foi feita na 1m
prensa Nacional de Goa, tendo a mesma 
obedecido ao Diploma Legislativo N.o 1.863 
de 11-12-58. a que 0 Sr. Jose Rodrigo Dias 
Ferreira se refere no seu bela artigo publi
cado no N.o 93 deste apreciado Boletim. A 
Imprensa Nacional procedeu a decomposi
c;ao das folhas que cram de mais de 50 se
los, tendo cortado as margens de algumas, 
para se poder, com mais facilidade, proce
der it impressao, estragando assim a pico
tagem de muitos selos. Tanta foi a pressa 
nessa aposic;ao, que apareceram linhas des
locadas, taxas com algarismos desnivelados, 
borroes, etc., devido ao deslocamento dos 
tipos da chapa que se prepara para a im
pressao, e a possivel distribuic;ao defeituo
sa da tinta nas chapas, mas essas varie
dades nao sao constantes, pois se nao se 
notam numa follia, ressaltam it vista nou
tras. No entanto, na composic;ao da chapa 
que serviu para sobretaxar os selos de 6 
reis com a taxa de $15, usou-se no 7.° selo 
da primeira fila urn trac;o fino na base, 
e dois trac;os grossos, em vez de tres tra
C;OS grossos, como em todos os outros selos. 

Nus, pessoalmente, tivemos a fortuna de 
adquirir urn curioso erro de uma dupla 
sobrecarga - uma folha inteira de 50 selos 
com bordas e boa goma - de $80 sl 3Rps., 
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ATTENTION COLLECTORS 

I wish to exchange stamps with all coun
tries, specially with Portugal and Overseas; 
Jugoslavia; Russia; Rungary; Romania; 
Poland; Germany; Czechoslovaquia, and 
Italy, in complets set, mint and used, com
memoratives, floures, animals, sports and 
airs. I shall send in exchange Spain, An
dorra, Ifni, Sahara, Guinea; Venezuela, 
Cuba, Uruguay, Costa Rica, Colombia, etc. 
Bases Yvert 1959. Registered your sendings. 
PEDRO MARTINEZ - Orzan 66-2.00 -- La 
Coruna (SPAIN). 

P. Detemmerman - Notelaarstraat 92-
GENT - Belgica exchange - Troco-novo
-series completas - ultramar Portugues -
USA - Canada - Japan for Belgica, and 
Europa CI, Fil. Port. ~r 1810. 

Desejo trocar selos novos de Portugal
Uitramar - America do Sui, em series com
pletas. Ofere!;o: MARROCOS - GIBRALTAR 
- ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemo
rativos e Aereos. 

Francisco Rubio Cano, Soberania Nacio
nal n." 32 - CEUTA (Norte de Africa). 

A. C. 1. INTERNATIONAL EXCHANGE 
CLUB & IL COLLEZIONISTA - review in
clused name ac!dress 1000 members! Yearly 
subscription: USA I S or Ie reply interna
tional coupons or current unused postage 
stamps. Write to: Manager: Rag. cay. Mario 
Romano, Giffoni Valle Manager, (Salermo), 
ITALY. 

Desejo 75-150 bons selos de Portugal e 
Uitramar. Dou Finlandia, Escandinavia, 
Russia e outros. Base I x l ou Yvert. 

Erkki Mansikka, rue Raastuvankatu 55, 
Vaasa - Vasa, Finlandia. 

Want stamps of UN, Egypt, Spanish Co
lonies, Britain, Greece, Ireland, Norway, Is
land, Italy, France, Japan, Ryu-Kyu, Cey
Jon, Pakistan, Israel, Ghana, South Africa 
and all small islands anywhere in the world. 
Give in exchange plenty of South, Central 
& North America and Europe. Prefer basis 
Yvert, but agree other basis. Also interested 
in US & France magazines, friendly corres
pondence with people living in ali parts of 
the world. All letters welcomed and ans
wered. If possible, please use airmail. In. 
Fr. AI. Es. Po. - H. R. Fr:Ilm.ann, Box, 1218 
- Sao Paulo - Brasil. 

Compro, troco e \'endo selos e material 
filatelico. Vendo pacotes. Procuro selos 
classicos e series de Portugal, Europa e de 
todo 0 mundo, Aereos, Flores, Animais, Des
pqrtos e Caminhos Ferro, 'quadras, tiras, fo
Ihas e envelopes 1."' dias de Cam. Ferro. Tc
nho grandes «stocks» para corresponder. 

Coleccionador e negociante des de 1930. A 
BORGES BRITO - BARREIRO - Portugal. 

Hobbyists' Owt. Club - c/o Post Master 
Sialkot City - W. Pakistan. 

Annual Scbscription. Pakistan Rs. 2, or 
10.1.R. Coupons or B-F.D.C. or 200. Used 
Large Size Stamps (Except Pakistan & In
dia). Quarterly Bulletin with Members List 
free to Members. Exchange of advertise
ments required from all Clubs. 

Send me 6.000 - francos series mint of 
your country, motive FLOR - GAUNA
SPORT - I give you the same amount more 
10% of Spain and Spanih Colonies. M. SOTO 
- Banco Espanol de Credito. LA CORU~A 
- (Espana). 

Procuro correspondentes em todo 0 mun
do - quantidades, etc. Aceito ate 20 cadd 
tipo de classe - compro - vendo - troc:) 
base Yvert lxl - resposta imediata. 

Eduardo Schmitt - Caixa Postal n.· 21 -
ITAJAI - SANTA CATARINA - BRASIL. 

Posso dar todos os selos da Rolanda 
dos ultimos quinze anos, novos, ao dobro 
do valor facial, e tambem sobrescritos do 
1." dia corn correio gratis. Aceito selos e 
dinheiro no equivalente de 1 dolar, 2,80 flo
rins holandeses , ou 30 escudos. Numeros dos 
catalogos Yvert. Scott. Michel. Zumstein. 
Correspondencia em Ingles. Frances, Alc
mao, «Big mail. da Europa $0,25. Expe!;o 
franqueadas circulares de qualquer dimen
sao 100/0.15 200/0.25 5 postais ilustrados 
(vistas). Reexpe!;o cartas a $0.25 cada. Acei
to selos 100xSY - C. J. H. Ter Riet - Get
fertsingel, 112 - Enschede - (Rolanda). 

Dou selos estrangeiros de diferentes pai
ses em quantidade, usados, recebendo em 
troca series novas de Portugal e Ultramar, 
desportivos, fauna, flora, militares e cami
nhos de ferro. MANUEL MADEIRA JU
NIOR ~ Rua Baptista Lopes, N." 43-1."-Esq. 
-Faro. 

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL 3 

balho de compara!;iio, quando, entre as co
lec!;oes, mediavam, as vezes, dezenas de me
tros de corredor, e das horas de trabalho 
perrlidas nestas deambula!;oes. 

Outro defeito foi a falta de secretarios 
profissionais no juri, que, em cada dia, fi
zessem chegar, a totalidade dos seus mem
bros, os resultados parcelares das varias 
sec!;oes em que ele se dividiu. Deste modo, 
houve que perder duas sessoes de cerca de 
tres horas cada, ouvindo ler e discutindo 
esses resultados, quando, em presen!;a das 
mencionadas listas, grande parte das duvi
das suscitadas se poderiam resolver numa 
con versa de poucos minutos com os presi
dentes das varias sec!;oes, na qual 0 mem
bro do juri que desejasse esclarecer ou ser 
csclarecido sobre qualquer decisao, daria 
ou receberia particularmente a explica!;iio 
necessaria. 

Os quadros eram demasiadamente bai
xos, obrigando a acocorar-se quem tivesse 
de examinar mais minuciosamente qualquer 
selo colocado nas folhas da fileira de baixo. 

A Illedalha da «lnterposta 59» 

Tivemos, nestas condi!;oes, de esludar de-

o COMISSARIO DE PORTUGAL, HENRIC;>UE MANTERO, RECEBENDO AS MEDALHAS DE 
OURO DESTINADAS AOS SRS. PROF DOUTOR CARLOS TRINCAO, EDUARDO COHEN E 

ANTONIO JOAC;>UIM CORR~ JUNIOR 
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terminado selo sobre cuja autenticidade se 
suscitavam duvidas, acabando por ter de 
man dar abrir a montra e ·retirar dela a 
pagina em questao, pOlS doutra maneira 
.() exame era impossive!. Mas esta decisao 
nao pode tomar-se muitas vezes . 

A atribui~ao do .espa~o e a selec~ao do 
material a expor, de entre 0 que ficou nos 
albuns destinados ao juri, tam bern esteve 
longe de perfeita. Quanto a segunda parte, 
e possivel que a culpa tenha side dos expo
sitores que, por inexperiencia, nao indica
ram qual a parte da colec~ao que deveria 
ser exposta, ou a escolheram erradamente. 
para nao alterar a ordem das paginas da 
colec~ao. 0 que efectivamente sucedeu foi 
que as montras estiveram muitas vezes pre
enchidas com banalidades, e os selos de 
real valor ficaram nos albuns. 

Mas, no que toea a distribui~ao do es
pa~o, a comissao organizadora certamente 
que pecou. Nao se compreende, por exem
plo, que 0 sr. Gonzalez Garcia apenas ti
vesse disposto de 9 quadros (3 para Por
tugal, 3 para 0 estudo da sobrecarga anto
nina de M~ambiqpe, e 3 para a India Por-

, 

tuguesa) quando tanto espal;O sobrou para 
a exibi~ao de puerilidades. 

As participal;oes alma s constituiram, 
para todos, motive de profunda decep~iio. 
Uma vez que no pais se nao encontravam 
colecl;oes de nivel superlor as que, de mo
do geral, pudemos ver, teria valida a pena 
fazer uma seria diligencia para as trazer 
do estrangeiro. As colecl;oes expostas eram. 
quase sempre, orientadas no mesmo senti
do, com uma uniformidade que rol;ava pel a 
monotonia. Os carimbos estavam exausti
vamente estudados, mas, com os selos prO
priamente ditos, nao vimos que ninguem 
se ocupasse. A falta de selos novos era im
pressionante. 

A represental;ao portuguesa foi a todos 
os titulos brilhante, confirmando e amplian
do os exitos obtidos nas exposi~oes apte
riores. Felicitamos todos os expositores pe
los resultados que alcan~aram, destacando 
o sr. Gonzalez Garcia, cuja colec~iio da In
dia Portugt1esa a decisiio do juri demonstra 
ter side a segunda participa~iio da cham ada 
Classe Livre, 0 que, num concurso da vas
tidiio da INTERPOSTA, adquire especial 
significado. . 

, 

A SEVERA 
RUA DAS GA. VEAS, 55-5'7 * LIS BOA 
TELEF.34006 * BAIRRO ALTO - PORTUGAL 

RESTAURANT£, TI',CO 

\ 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
\ OPEN ALL NIGHT 

I 

ANONCIOS 
A partir do proximo numero do Boletil1l, 

figllrariio na seq:iio de «Anuncios Economi
cos» mais duas sub-seq:oes : 

TEMATICA e MANCO-LISTAS 
Na primeira, serao inseridos as N." dos 

socios que desejarem', e nas diferentes r£l
bricas - Fauna, Flora, Motivos Religiosos, 
etc., mediante 0 pagamento de Esc. J$O() 
por cada pllblica9ilo. 

Na seg£lnda, seriio inseridos as N.D' dos 
socios, ntlmeros de sua lIIanco-lista, e re
ferencia do catdlogo, mediante 0 pre~o JUl
bitllal desta sec~iio. 

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255, 
Lelxoes - Compra e troca. Vende com 
I;·randcs descontos, selos novos e usados 
de Portugal. Ultramar e Estrangelro. 

Pago bern. Portugal I Vendo antlgos e moo. 
e UltrRmar. Colecc()es, dernos. Bons deacon-
pacCltes, stocks e ao tos. Llsta pre COS 
qullo. G RAT IS · 

Ferreira da SlIva - Pra~a do MUnicipio, 
32-5.° (Elevador) LISBOA 
Telefones 366496 e 845759 

PROV AS E ENSAIOS 
Troco au compro, pago ·bern, resposta 

a Secretaria, ao n.O 22. 

SUDAO 

c. D. Argyros, .AJbbas Ave, House 69, 
Block 4EE, Khartoum, Sudan. Fr, AI, In, 
60. 3. 90. 91. 92. Aussi timbres par lots 
250-500 base Yv. 

L. M. DE NORONHA, Ucassalm, Bar
dez. Goa, India Portuguesa. S6clo APS, 
CFP, CIF, NPS. Fornece seloa portugue
ses, especi'a.imente Lndia; Envelopes de 
1.° Dia; Maxtmos e IntelroB. Pre!;!rio a . 
pedido. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50%+20%, e estrange!
ros a $03 cada franco. Jo~ Pinto Duarte 
- Rua de Mo!;amblque, 56-3.0-Esq.-Us
boa - Telefone 842083. 

ECON6MICOS 
Grandes e pequenas quanUdades !Ie 

selos de Portugal ou IDtramar Portu
gues, troco por selos para a sua colee
Gao, mediante mancol1sta. 

SANCHO OSORIO 
Rua da Madalena. BO-3.· - LlSBOA 

Selos comemorativos de Portugal e 
Ultramar, aos centos, pago 'bons pl"egos, 
au troco por selos Portugueses ou estran
geiros para a sua colec!;ll.o. A. SIMOES 
- P o Renovagii.o, 9-2."-Dt.o - Almada. 

ALWAYS VALID. 

Exchange wanted with collectors in 
Portugal and Overseas Countries. Base 
Yvert 1959. Specially interested in 
fauna, flora, and sport-motives. 

R. SU JA T1iMAN. 
Djalan BUa 17 - Djakarta. I, 14 -

Indonesia 

Se V. Ex." tern pubJicac;oes filatelicas c 
nao as quer, oferel;a-as ao nosso Clube . 

Enriquel;a a nossa biblioteca enviando
-nos todas as publical;oes que nao desejar. 

Contra sellas Portugal y Colonias, day 
Italia, Colonias, Vaticano, San Marino, 
Trieste - Mainolfi Lucio - Miano, Napa
lis, (Italia). 

Desire recevoir 2-300 timbres, grand for
mat, Portugal et Outremer. Donne meme 
qwantite. Hongrie et Pologna en echange. 
Taus envoies recommandes. Miss Catherine 
Kertesz, 10. rue Sercsenyl, Pestszentioring. 
Hungary - membre du C. F. P. 

ISRAEL PHILATELIC NEWSREEL 
P. O. Box. 2292 

TEL AVIV - ISRAEL 
SUBSCRIPTION RATES: 

U. S. A. and Canada .. ........ ... ...... ..... $5.00 
Continental Europa ......... ... ... ............ $5.00 
Mailed in Philatelically Franked Envelopes 

Cambio Novedades con todos los Paises, 
doy Espaiia - Colonias; Base Yvert. Cor
respondo siempre, en espanol - frances . 
ROSIQUE-HERIZ, 11-4.00

, San Sebastian -
ESPA~A. 



SOLICITAM 

TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadorcs que 
pretendem relacionar-se com eoleecionado
res portugueses , entre eles: 

JOSE GOMEZ LARUMBE - Oficinas 
Mercado Central-Las· Palm as de G. Cana
ria (Islas Canarias) - Espanha. 

JENS NORGARD POULSEN - Lisbjerg 
pRo Arbus - Dinamarca. 

RAMON FERNANDEZ VASQUEZ - Fac
tori as Barreras - Coya - Vigo - Espanha. 

MASAICHI KONDO - 2-52 Yamanakache 
- Showaku Nagoya - Japao. 

CESAREO HERNANDEZ - Apartado 14 
- Toro - (Lamora) - Espanha. 

FINN ANDREASSEN - N. Helgeland - I 
Meloy - Noruega. 

DIETMAR SCHWIK - Nordstr. 4 - Seut
zen-Born a - (Leipzig) - Alemanha . 

ANGELINA AMAT - Calle Om:simo Re
dondo n.O 5 - Tarrasa - Barcelona - Espa
nha. 

ING. EDWARD ZUBOWICZ - Kosciuszki 
S nr. 13 - Radom - Pol6nia. 

ANT6NIO GARCIA SOTO - Calle de la 
Villa nr. 2-2." - Derecha - Madrid - Espa
nha. 

KLAUS ULLMANN - Postfach 3 - Wilkau 
Haklau Sa. - Alemanha. (D .D.R.) 

RAFAEL PORRES PEREZ - Ventura de 
la Vega, 7 - Madrid - Espanha. 

ADAM BURGHARDT - t:l. Kilinskiego 
II. 24 - Gdynia - Pol6nia. 

DR. HARSANYI LASZL6 - Balzac u. 
9.IV.S. - Budapest, XIII - Hungria. 

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

Thiss addresses are given whithouth en
gagement nor responsability our part. 

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

Manifesta~oes filata lica s 
internacionois 

pelo Centeno rio dos 
selos da Sici lia 

e pelo 150.° Aniv." do nasc." de Tommaso 

Alo isio Juvora 

Promotora : 

Unione Fi late lie Sicil"ona, Pa lermo 

Palermo, 16-26 de Outubro de 1959 

nos pevilhoes da «Fe ire do Mediterraneo» 

E.posic;~o fi latelica internacional 

patroc inada pela F.I.P. 

Boisa fila teliclI interneciona l 

Man ifest ac;oes ertfsticas e culturais 

I Sede da Comissao Organizadora: 

Pianale Ungheris (Palma 8anco di Sicilia) 
Tel. 15.680 - PALERMD 

OR6AHE Off\UEL - IL COLLEZIOHITA - ITALlI f1UTE'1C1 I . 

PREMIER TIRAGE 
AVEC CADRE IHFERIEUR ''''TACTE 

PAPIER AZURE 

PAPIER BLANC OU JAUNATRE 

"','OVEMBRE '858 
5 Para Ie nOlr 

Uma,. folhr» do., fanwsa. 1Ja1,ticipagiio· do Sr, EcluClII'do· Cohen 
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Outra, 1Jreciosa. folha. tin 1)(urticipw}ao (lo Sr. Eduwrdo Cohen 

l€Cjlsla<;Xo 
MINISTERIO DO ULTRAMAR 

DIRECC;AO GERAL DE OBRAS PuBLICAS 
E COMUNICAC;OES 

SERVlr;OS DE VALORES POSTAIS 
Portaria n.O 17.213 
1/ de ] unho de 1959 

Manda emitir e por em circula!;ao, na 
provincia de Angola, 1.150.000 bilhetes-cartas
-aviao (aerogrammes). confeccionados em 
papel de cscrita branco, no formato de 250 
mm x 175 mm (abertos), assim distribuidos: 

500.000 da taxa de 1$00 - fundo em cas
tanho-claro, representando mandioca, cerca
dura a verde e vermelho, brasiio e texto a 
preto, sendo 0 selo, que tern por motivo 
uma mulher muila da regHio de Chianga, 
impresso nas cores azul-turquesa e preto, 
com as dimens5es de 19;\ 24,5 mm; 

500.000 da taxa de 1$50 - fun do 'ern verde
-acastanhado, representando arroz, cerca
dura a verde e vermelho, brasao e texto a 
preto, sendo 0 selo, que tern por motivo 
uma mulher nuila da regiiio da Chianga, 
impresso nas cores rosa e preto, com as di
mensoes de 19 x 24,5 mm; 

150.000 da taxa de 250 - fundo ~m azul
turquesa, representando cana-de-a!;llcar, cer
cadura a vermelho e verde, brasiio c texto 
a preto, sendo 0 selo, que reproduz 0 Pala
cio do Correio de Luanda, impresso a verde
-azeitona e preto, com as dimensoes de 
19x 24,5 mm. 

PORTARIA N.o 17.214 
1/ e J unlio de 1959 

Cria c manda por em circula!;iio, na pro
vincia de MO!;ambique, 200.000 bilhetes-car
tas-aviiio (aerogrammes) confeccionados em 
pape1 de escrita branco, nas dimensoes d~ 
250 x 175mm (abertos) assim distribuidos: 

100.000 da taxa de 2$50 - fundoJ represen
tan do bananas, impresso a sepia-amarelado, 
brasao e texto a preto, e tarja a verde-mar 
e vermelho. 0 selo, que reproduz a Igreja 
de Nossa Senhora dos Remedios (Palacei
raJ. c impresso no formato de 24,5 x 19mm, 
nas cores azul da Prussia-claro e pre to; 

100.000 da taxa de 3$50 - fundo, represen
tando ananazes, impresso a verde-amarela
do, brasiio e texto a preto, e tarja a verde
-amarelado e vermelho. 0 selo, que repro
duz a Capela de Nossa Senhora do Baluar
te, tern as dimensoes de 24,5 x 19mm., e e 
impresso nas cores Sephi-c!aro e preto. 

EST ADO DA INDIA 

BOLETIM OFICIAL DE 23-4-1959 

DIPLOMA LEGISLATIVO N ." 1885 

Estando quase esgotados os selos de 40 
e 80 centavos, cuja sobrecarga fora autori
zada por Diploma Legislativo n.O 1863, de 
I1 de Dezembro de 1958; Considerando que 
sc torn a necessario providenciar a sobre
carga de novos selos, a fim de se evitar 
prejuizo ao publico; Tendo em vista 0 dis
posto no numero 2 do artigo 17." do Esta
tuto do Estado da India, aprovado pelo 
Decreto n.O 40.216, e 1 de Julho de 1955; 
Usando da competencia atribuida pelo ar
tigo 151." da Constitui!;iio, conforme 0 voto 
do Conselho do Governo, 0 Governador Ge
ra! do Estado da India, determina 0 se
gtiinte: 

Artigo unico: - Serao sobretaxados, na 
Imprensa Nacional os seguintes selos de 
fran quia postal. 

1.010.000 da taxa de $40 sobre 420.000 de 
I c mcia tangas da ernissiio aprovada por 
P.M. n." 12.348, de 8-4-1948, 270.000 de 2 tan
gas da emissiio cornemorativa do 4." cente
nario da Funda!;iio da Cidade de S. Paulo, 
aprovada por P.M. n." 14.850, de 20-4-1954, e 
320.000 de 1 e meia tangas da emissiio co
memorativa do 450." aniversario da Fun
da!;ao do Estado da India, tendo como mo
tivo vultos celebres Jigados 11 sua hist6ria , 
aprovada por P.M. n." 15.620, de 26-11-1955; 

850.000 da taxa de ~80 sobre 260.000 de 3 
e meia tangas de emissiio aprovada par P. 
M. n." 11371, de 31-5-1946; 280.000 de 3 tan
gas da ernissiio comemorativa da Exposi!;iio 
de Arte Sacra Missiomiria, aprovada por P. 
M. n." 14.172, de 28-11-1952, 220.000 de 5 tan
gas da emissao comemorativa do VI Con· 
gressos Internacionais de Medicina Tropical 
c Paludismo, aprovada por P.M. n.O 16.840 
de 20-8-1958, e 90.000 de 1 rupia da emissao 
comemorativa de participa!;iio de Portugal 
na Exposi!;iio Universal de Bruxelas , apro
vada por P.M. n." 16.857 de 5-9-1958. 

Publique-~c e cumpra-se como nele se 
cantem. 



de ALFREDO DJAS 

c. P. 16 Lourenc;o Marques 

(J"fca especializoda, em Mo~am· 

bique, para selos de Portugal e de 

todas as Provincias U'tramorinas. 

Atende listas de faltas com grCJndes 

descontos. 

( 

""Interposta 59~~ 
, ) 

Henrique MlInlero 

Comlssarlo em Portugal de .. Inlerposla 59. 

Estamos em Hamburgo. Estamos presen
tes numa das maiores manifesta~6es filate
Hcas internacionais. Aqui nos encontramos 
representados nas vitrinas da «INTERPOS
TA 59», em quantidade e qualidade nunca 
igualadas. Se Portugal recebeu na TABIL 
urn premia de hanra, que foi 0 grande pre
mia TABIL, aqui, apesar de estar represen
tado nas Classes de Honra com quatro 
colec~6es, que sao as do Sr. Prof. Dr. Car
los Trincao, Eduardo Cohen, Coronel Vito
rino Godinho e Ant6nio Correa JUnior, que 
foi 0 T ABIL, obteve da mesma maneira 
outro Premia de Ranra, na Classe de Com
peti~ao, com duas medalhas de ouro e uma 
de prata, com felicita~oes do juri, para 0 
mesmo concorrente, Jose Gonzalez Garcia, 
l:ujo nome passa a ser bern conhecido de 
todos os portugueses, por muitas raz6es e 
por mais esta que nasce da sua primeira 
entrada em competi~oes internacionais, nao 
com 0 pe -direito mas .. . aos pes juntos. 
Duas medalhas de ou.ro com Portugal e 
India ... e muito! e muito, para nossa hon
ra, porque bern as mereceu Jose Gonzalez 
Garcia. 

o valor da representa!;ao portuguesa ava
lia-se pelos premios conquistados: 

Por 
HENRIQUE MANTERO 

SALA DE HONRA 

Prof. Doulor Carlos Pinto Trlncio 
Medalha Especial 

(Cldad", de Hamburgo) 

FORA DE CONCURSO 

Eduardo Cohen 
Medalh. de Ouro 

~. . . 
. ' ..... ~ ...... ~ .. : .. 

~
~ ... . 

"'. '. . 

.°0 ~ 

/.>' '... . ' . 
. " ". 
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CLASSE DE HONRA 

Coronel Vidorlno Godinho 

Medalha de Ouro 

Anl6nlo:Joaquim Corraa Junior 

Medalha de Ouro 

I 

~ , 
I • 
~ 

CLASSE DE COMPETlC;AO 

Jose Gonzalez Garcia 
Medlliha de Ouro 

(com Portugal) 

Jose Gonzalez Garcia 
Medalha de Ouro 

(com India) 

Jose Gonzalez Garcia 
Medlliha de Prahl com felicltac;oes 
do Juri pelo estudo apresentado 

( r.om Mocamblque) 

PREMIO DE HONRA 

Dr. "nI6/0 M. Carre/a "'unes 
Medalha de Vermeil 

(c.:lm Macau) 

ECO$ K Contentciltio$ 

"FilateUco$ 
ERNEST A. KERR 

De passagem de ROllla para Nova Jorque, 
estevC! dllrante wna hora em Lisboa, no 
Aeroporto de Sacavem, 0 ilustre jornalista 
e tdcnico filatelico norte-americano Ernest 
A. Kehr, que ali foi recebido e acompanha
do pc/os srs. prof. doutor Carlos Trincao, 
da Federar;cio Po/'tuguesa de Filatelia, dr. 
Vasconcelos Carval/zo, presidente 1I0 ClLlbe 
Filatelico de Portugal, Godofredo Ferreira, 

.. dos C.T.T., Alberto Armando Pereira, direc
tor do «Jornal Filatelico», etc., etc. 

Ernest A. Kehr, que e grande amigo de 
Portugal e dos fi/atelistas portugueses, deve 
passar de novo, brevel1lente, pelo nosso 
pais. Fazemos sinceros votos para que CO/1/ 
de mora wn POLICO maior. 

A assinatura de Keltr. desen/wela 
peto ilustl'e gravadol' SUlII L. Hm·tz, 

da casa Ensclu!de en Zonell . 

OS FILA'DELISTAS NAS E~CO
MENDAS POSTAIS 

COlli a de vida veltia, transcrevelllos do 
«Didrio de Lisboa»: 

«Os fiIatelistas por tugueses que vao par
ticipar na «Interposta., e nela vao honrar 
o nome de Portugal - como dentro de dias 
se vera! - mais do que' muitos e mliitus 
dlplomatas portugueses no estrangeiro, com 
a diferem;a de que aqueles nao recebem or
den ados chorudos, mas gas tam avultada. 
importimcias em selos portugueses, que ao 
fim e ao cabo sao riqueza nacional - tive
ram de servir-se das Encomendas Postais. 
pelo menos na sua maio ria, para a remessa 
da suas participac;Oes para Hamburgo. 

Quanto a nossa, foram gastos dois dim, 
intciros em dificuldades as mais espantosas 
e disparatadas, ou porque nao eramos nos 
proprios a tratar do assunto, mas urn nosso 
empregado, au porque 0 enderec;o e outros 
indicativos em alemao nao eram patrioticos, 
ou porque os funcionarios respectivos igno
ravam as instruc;oes ql!e, sobre tais remes
sas, tinham side dadas pelos seus superiu
res .. . 

o que, sem necessidade de mais comen
tarios, nos leva a pedir e a esperar que, 
quando do regresso de tais participac;Ocs, 
haja nas Encomendas Postais, da Rua da 
Palma, nao aspirantes, ou praticantes, ou 
la 0 que e, - mas verdadeiros funcion arios 
publicos ... . 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
Numa das ultimas assembleias gerais, au 

discutir-se a proposta do Clube Filatelico 
de Portugal, da inscriC;ao do nome de Jose 
Gonzalez Garcia na Lista dos Filatelistas 
Portl:gueses, urn comerciante de seJos per
guntou quem era Jose Gonzalez Garcia ... 

A melhor resposta deu-a agora Jose Gon
zalez Garcia, na .Interposta»: Duas meda
Ihas de ouro, uma delas equiparada a 
.Grand Prix» . e uma medalha de prata. Na
da m:.llus. 0 que. alern do mais , nos obriga 
a deixar aqui urn grande, apertado abrac;o, 
a Jose Gonzalez Garcia . 
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na sede aos SUCIOS que 0 pedirem, e envia
do aos socios da provincia que desejarem 
concorrer. 

A segunda destas exposil;:5es deve ser le
\ada a efeito em tins de Novembro pro
ximo, e destina-se aos jovens de menos de 
15 anos, ~ocios ou nao socios . 

Aqui, urn criterio mais benevolente ten I 
de ser usado. Cad a concorrente expora 0 

que tiver, e s6 desejamos que concorra com 
sinceridade, isto e, que a ajuda dos «papas» 
Sl:! limite a alguns conselhos, e ao fomeci
mento de selos repetidos que faltem na 
coleq;ao dos jovfms .. . 

Simultaneamente, procuraremos expor 
algt:.ns quadros que exemplifiquem os dife
rentes m etodos de apresenta~ao de selos 
em colec~ao, os diversos tip os de colec~ao 
- livre, tematica, especializada, de inteiros 
pos tais, de cartas prt!-filatelicas, de ensaios 
e provas, etc. etc. - para 0 que contamos 
com a colabora~ao de s6cios mais avan!<a
dos e especializados. 

Tentaremos des te modo atingir 0 duplo 
tim de dar urn can'tcler didactico a estas 
exposi~5es, e, por outro lado, difundir 0 
gosto pela filatelia. 

Como dissemos, a comparticipa~iio sera 
aberta a socios e nao socios, que talvez 
venham, afinal, a reconhecer a antagem 
de pertencer ao nosso Clube. 

o respectivo regulamento sera tambem 
distribuido mais tarde, e preve a atribui
~ao de uma ta~a ao primeiro classificado. 

TIP 0 R 
TINTAS PORTUGUESAS 

S . A. R.L. 

S.d., (Ponte d. Odlvel •• ) 
ODIVUAS - Tel.,s. 051080 -051206 
Organiza<;ao portuguesa fabricante 
dos j!\ famosos produtos Plnguim 
pltistica, eromite anticorrosivo, etc. 

Representante de 
BRITISH PAINTS, LTD. 

As melhores tintas de Marlnha 

S 1M 0 HIZ - Cara e Polish de repulacio mundial 
APE X lOR -lnli-taI6rico, Anll-galvlnlco e 

anll-conoslvo 
LOCKHEED - Oleo de IrevDes da Aulomlivi Products 
TA P P An - fogUes a Gis 
At TIf EX - Lubrilicador de tapa dt tillndrDs dOl 

carros em rodagem 

Sban.bn's Stamp Auctions, Ltd. 

Dublin - Irlanda 

Os jomais diarios de quase to do 0 mun
do, e os portugueses tambem, publicaram 
uma noticia referente a esta firma, que re
cortamos do «Diario Popular» do dia 31 de 
Maio: 

IMPORTANTE ROUBO DE SELOS PARA 

COLECCOES 

Dublin, 31 - A Policia prendeu hoje 0 di
rector da Galeria Shanahans, dr. Paul Sin
ger, que deu 0 alarme sobre urn roubo de 
selos da colec~ao Lombard Venezia, alta
mente valiosa e conhecida mundialmente. 

Singer atribuiu 0 acto a «teddy-boys» sem 
pratica de roubos de grande vulto, pois 
ignoravam que os selos nao podiam sel' 
negociados, por demasiado conhecidos. Se
guidamente, levou a firma para a talencia, 
por motivo do prejuizo resultante do roubo . 

As autoridades, depois de interrogarem 
os empregados da firma, prenderam Singer 
e sua esposa Irma, tambem directora da 
Galeria. - (ANI) 

Com data de 29 de Maio, tinhamos ja 
recebido directamente da firma Shanahan's 
uma carta em que nos comunicava estar 
«in voluntary liquidation". 

Sem qualquer comentario, voltemos esta 
pagina triste na historia da filatelia mun
dial... 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFILPO 

V EX POSICAO FILATE-

II CA PORTUGUESA 

BOLETIM DO CLUBE FILAULICO DE PORTUGAL 

Dr. Cecllio Fern.ndez 
Medalha de Praia 
(com Portugal) 

Dr. Cecilio Fernandez 
Medalha de bronze praleado 

\ (com Ilhas Vlrgens):~ 

Brigadeiro Cunha Lamas 
Medalha d. Praia 

(cC'm Provas de Portugal) 

Brigadeiro Cunha~Lamas 
Diploma de Medalha de bronze prateado 

Jose Hipolito 

Med.lha de bronze prateado 
(com Portugal) 

Capltllo Sidonlo Pais 
Medalha de bronze pral •• do 

(com pre-filatellcos de Portugal) 

Cap/Mo Sidonio Pais 
Medalha de bronze 

( ;om pr~-fi1alelicos de Franc'l) 
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, Arnaldo Ferreira Gon~/ves 

Medalha de bronze prateado 
(com Israel) 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Medalha de bronze prllteado 
(com pr6-filat611cos de Portugal) 

CLASSE DE LlTERATURA 

Dr. A. Henriques de Oliveira Marques 
Medalha de prata 

Bo/eflm do C/ube Fl/afl!Iico de Porluglll 
Diploma de Medalha de bronze 

Esta Exposi<;ao Internacional foi verda
deiramente urn colosso, e, se ha defeitos a 
apontar na sua organiza<;ao, temos que di
zer que nao hd bela sem senao! Teve, no 
entanto, a frente da sua Comissao Organi
zadora, urn valioso elemento - Otto Wendt, 
seu prestigioso Presidente, que considera
mos a cabet;a, 0 espirito, a alma desta gran
de competi<;iio internacional, que a todos 
deixou encantados pela quantidade e quali
dade das colecc;oes apresentadas. Urn pre
mio conquistado neste certame pode bern 
tomar-se como valor de um ponto e meio 
mais, do que em qualquer das exposic;;6es 'l 

que temos assistido. 
o local em que se realizou est a enonne 

manifestll,<;ao filatelica pode considerar-se 
excepcional, dada a sua beleza e extensao. 
Foi 0 parque das Plantas e Flores de Ham
burgo 0 cenario maravilhoso da ulNTER
POSTA 59", e que albergou nos seus amplos 
pavilh6es nao somente toda a Exposi<;iio, 
composta pOI' 735 participa<;6es, como urn 
recinto apropriado para os comerciantes, 
onde se desenvolveu urna actividade comer
cial jamais vista por nossos olhos. Todas 
as gran des casas comerciais da Europa e 
algt.:mas da America ali estavam represen
tadas, em «stands» ou individualmente. As
s istimos com satisfa<;ao ao desenrolar de 

y-----------------------------------------------------------

Pr6ximas exposi~5es 
\.. J 

I Exposic;oo Filatelica de Aveiro 
De 22 a 30 de Agosto pr6ximo, tera lugar 

a «1 Exposic;ao Filatelica de Aveiro», inte
grada nas grandiosas festas comemorativas 
do milenario de Aveiro. 

Esta exposi<;ao, organizada POl' uma co
missao a que preside 0 distinto e presti
gioso filatelista sr. coronel Diamantino 
Amaral, nosso querido amigo, e da qual 
igualmente faz parte 0 dinamico filatelista 
sr. Morais Calado, tambem nosso querido 
amigo, tera 0 patrocinio do Clube Filatelico 
de Porte.gal, que of ere cera premios a todos 
os expositores. 

Devem participar nes ta importante expo
si<;ao cerca de tn!s dezenas de expositores, 
alguns deles valiosos, e ainda, na Sala de 
Ronra, os srs. Prof. Doutor Carlos Trincao, 
Eduardo Cohen, dr. Antunio Fragoso, dr. 
Vasconcelos Carvalho e dr. Cecilio Fer
nandez. 

No dia da inaugura<;ao, que c urn saba
do, proferira uma conferencia 0 presidente 
do nosso Clube, sr. dr. Vasconcelos Carva
lho, que igualmente fara parte da respec
tiva Comissao de Honra. 

No C.lube Filatelico de Portugal 
Ha muitos coleccionadores, principiantes 

ou medianamente avan<;ados, que estao prl1-
ticamente imposibilitados de expor as suas 
colecc;;6es. 

As exposi<;6es que se realizam, ou tern 
urn elevado nivel filatelico, s6 pennitindo a 
comparticipa<;ao de Mestres, filatelistas emi
nentes, ou outros que apresentem colecc;;oes 
muito avan<;adas, estudos profundos, colec
<;oes especializadas, etc., ou sao destinadas 
a urn sector muito restrito, onde nem todos 
tern direito a ingressar. 

Oeste modo, 0 pequeno filatelista sente
-se cada vez mais pequeno, e, pOI' vezes, 
desencorajado, perante 0 confronto com es · 
ses gigantes da Filatelia. 

Indo ao encontro de sugestoes que nos 
te rn side feitas pelos nossos consucios, 0 

Clube Filatelico de Portugal vai promover, 
nas suas salas, exposi<;oes filatelicas desti
nadas precisamente aos que, doutro modo, 
nao teriam possibilidades de mostrar as 
suas colec<;6es senao a uma pequena roda 
de amigos, nao cuidando, a serio, de me
lhorar a apresentac;;ao dos seus selos, de 
tapar algumas faltas. de progredir, enfim, 
POI' Calta do estimulo que constitui sempre 
a competic;ao com outros. 

A primeira destas exposic;6es realizar-se-a 
em fins de Outubro. e sera destinada aos 
principiantes e coleccionadores medios, s6-
clos do Clube - 0 que nos pennitira verifi-

Pelo 
Dr. Anf6nio de Almeida Figueiredo 

car, pelos nossos ficheiros, a respectiva 
classe - que nunca tenham entrado em ex
posi<;6es. 

A inscri<;ao sera gratuita, e serao admiti
cbs quaisquer comparticipa<;6es de colec
<;5es . de cataIogo», tematicos, etc. etc. 0 
espa<;o a atribuir a cada expositor sera de
tenninado em fun<;ao do numero de partici
pantes, e do valor do material escolhido 
pel a comissao de recep<;ao. Esta, constitui
da POl' membros da Direc<;ao, que tam bern 
formara _0 Juri, de cujas resoluc;6es nao 
hayed recurso, seleccionani 0 material a 
expor, no casu de algum concorrente enviar 
tal nfunero de selos que seja diffcil expo-los 
sem prejudicar os outros concorrentes. 

o primeiro classificado recebera uma 
ta<;a, e, para a classifica<;ao, levar-se-a em 
linha de conta a maneira como estiver or
ganizada a colec<;ao, a forma de expor, 0 
valor do material apresentado, 0 estudo que 
tiver side feito, etc. etc. 

Desculpar-se-a uma colec<;iio mais pobre, 
de selos menos valiosos. Mas nao se admi
tira urna colec<;ao mal exposta, de exem
plares estragados. 

o regulamento, de que ficam aqui as 
linhas gerais, sera, oportunamente, entregue 
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Modeslo, scm duvida, no seu nivcJ fila
teJico, este pequeno certame foi coroado do 
maior exito, no ponto de vis ta de propa-

de que tal expOSl!;:ao scja mais vasta, inlc
ressando todas as companhias petroliferas 
portugucsas. 

o sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carval/IO 
proferindo a slIa palestm 

ganda da filatelia. A melhor prova disto es
ta no elevado numero de visitantes que a 
honrou. 

Dos muitos rt>sultados frutuosos, urn se 

Esle «B6letim do Clube Filatelico dc Por
tugal . , arquivando estas simples e resumi
das notas', e saudando todos os filateJistas 
da «BP», tormula sinceros votos porque ou-

A entrega da medall1a (sala de Honra) at) 
sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

antev!! bern interessante: a decisao de pro
mover, em 1960, a «2.' Exposi!;:ao FilateJica 
BP". Nao falando ja dos alvitres no sentido 

tros organismos comerciais e industriais , vi
veiros filatelicos em potencia, sigam f) 

exemplo, profundamente cu,)tural e patrio
tieo, do "Clube BP». 

BOLETIM DO CLUBE FILATRICO DE PORTUGAL 

inumeros negoclOs, e de grande vulto, qu.:: 
nos mostraram bern 0 alto nivel monetario 
da FilateJia internacional. As transaq;:6es 
reaJizadas com nosso conhecimento ava
liam-se em alguns milh6es de escudos ... 

Este certame foi, em tudo, grandioso, c 
cabe-nos a imensa honra de para ele termos 
contribuido considerilVelmente com as nos
sas participa!;:oes, que foram distinguidas 
como a lista dos prelllios nos demonstra. 
Tambem particularmente nos sentimos sa
tisteitos por belli cUl1lprir com 0 nosso tra
balho, pois nao tendo n6s assistido a urn 
seriio festivo, soubemos, no dia seguinte, 
pcJo grande amigo da FilateJia Portuguesa, 
senhor Eduardo Cohen, que num discurso 
do Presidente da Comissao Organizadora da 
«INTERPOSTA 59», este se referiu, num 
agradecimen to aos Comissarios de todos os 
paises que tornaram possivel toda aquela 
Babel filateJica, ao Comissario de Portugal, 
distinguindo-o pelo seu trabalho. 

Honrou-nos sobremaneira esta distin!;:ao. 
e deu-nos assim a certeza de bern servir 
a FilateJia Nacional. 

o criado coleccionador 

SELOS 
Grande sortido de Portugal e Ultra

mar. Novos e usados 

NOVIDADES dc to do 0 mundo 

Slok extraordinario dos temas Ae
reo - Religioso - Desportivo, etc. 

ATENCAO A PROVINCIA 
Aceito qualquer quanti dade de 

selos usados de Portugal e Ultra
mar, dando em troca selos novos 
para a sua colec!;:ao. Condi!;:oes a 
combinar. 

ATENDO iJNICAMENTE POR 
CORRESPOND~NCIA 

Pedidos a 

EDUARDO TEIXEIRA 
Escadas do Monte, 4-1."-Dt." 

LISBOA-2 

II 



COM A 

SURGIU UMA NOVA REDE DE 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
COM 8 U S T i V E IS E L U DR' Fie ANT E S 

AO SERVI~O DO AIITOM081LISMO 

Integrada nas comemorac;5es do cinquen· 
tem'uio do Grupo BP, realizou·se em Lis
boa, nos sal5es de entrada da «Associac;a.) 
Comercial de Lisboa_, na Rua das Portas de 
Santo Antao, uma pequena mas excelente 
ex.posic;ao filatelica, patente ao publico de 
6 a 14 de Junho. 

as C.T.T. concederam urn carimbo co
memorativo, aposto na correspondencia 
apresentada no Posto de Correio instalado 
no local da exposic;ao, e, designadamente, 
no belo sobrescrito especial editado pelos 
"Clube BP" e «Clube Filatelico de Portugal ». 

a s srs. Prof. Doutor Carlos Trindio, 
Eduardo Cohen e dr. Vasconcelos Carvalho, 
com 0 seu espirito de elevada compreensao, 
concon'eram para 0 interesse desta expo
sic;ao I ilatelica, expondo, na Sala de Honra, 
alguns \ aliosos quadros das suas colecc;oes . 

Ao !>T. dr. Vasconcelos Carvalho, ilustrc 
presidente du "Clube Filatelico de Portu
gal», deve 0 "Clube BP" 0 mais forte apoio 
que encontrou a este empreendimento: 
incentivo e patrocinio constantes, presenc;a 
animadora, ensinamentos utilissimos, e, no 
dia do encerramento da exposic;ao, uma bri
lhantissima palestra, a preceder a distribui
C;50 dos premios comemorativos. 

Ha, apenas, sete ou oito meses, urn pe
queno grupo de coleccionadores de selos, 
funcionarios da «BP, resolveu constituir-se 
em secc;ao filatelica. As finalidades imedia-

Um fl~vecto da exposi{:iio 

Palo 
Eng. Victor Pinheiro 

A mesa da preside'lcia na sessiio de 
el1cerramento 

tas eram simples: Reunir e por em contac
to todos os seus camaradas que se dedica
cam it filatelia, melhorar as suas colecc;6es .. 
pela troca de selos, e aproveitar as selos 
portugueses correntes, que a . BP" recebe 
dHlriamente, e cede it secc;ao filatelica, para 
troca com cIubes "BP" estrangeiros. 

De urn inicio ingrato e pouco animador, 
cedo se chegou aos primeiros resultados, 
quase surpreendentes. Foi possivel interes
sar na pnitica filatelica cerca de trinta in
dividuos, alguns deles verdadeiramente ini
ciados pelo cIube, outros reanimados para 
vol tar a manusear albuns e selos mais ou 
menos abandonados ... 

Assim, e pouco tempo depois da sua 
constituic;ao, a seq;:ao filatelica do . Clube 
BP" viu-se perante a necessidade de dar 
pequena mostra da sua existencia, parti
cipando nas manifestac;6es culturais e des
portivas que, em todo 0 mundo, assinala
ram 050." aniversario do Grupo BP. 

a pouco tempo disponivel, do mesmo 
modo que a falta de tempo disponivel, pa
receram factores dificeis de veneer, para 
levar 0 empreendimento a born termo. 

Niio obstante, e, como ja vai dito, gra· 
c;as ao concurso de tantas boas vontades, 
esta exposic;ao filatelica foi possive!. Nela 
participaram filatelistas da BP de Fran<;a, 
Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Malta, Ale
manha, Australia e Portugal . 



o caso do 540, sobrecarga sobre J ornais 
de Angola, continua a ser urn miste rio. E 
seria interessante verificar se 0 erro da cha-

UNIPEX 

1 960 

inTERnATIOnAL 

PHILATELU 
EIHIBITIOn 
Johannesburg 

To commemorate the Golden Jubi
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 sl May-1960 

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

Comissario em Portugal: 

H.MANTERO 
Rua 1.° de Dezembro, 101-3.° Esq.o 

LIS BOA 

COMPRO 
PORTUGAL e Ultramar Portu
gues: Series novas usadas, s elos 
emassados e quilos, s6 de boa 

mistura, pago muito bern. 

ALFREDO SCHICK 
Apartado 842 

LISBOA-2 Telef. 58312 

pa do 40 reis amardo de Cabo Verde, com 
sobrecarga Guine , nao sera tambem falsifi· 
cado. 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 
LISBOA (PORTUGAL) 

Frederico VILLANI tern 0 prazer 

de informar V. Ex." de que a nacio

nalidade Portuguesa por naturaIi

za!;ao the roi concedida recente

mente, e pede para tomar nota de 

que, em obediencia as disposi!;Oes 

legais, 0 seu nome passa a escre

ver-se conforme a ortografia por

tuguesa: 

FREDERICO VILANI 
Rna dos Remedios a. Laps, 60 

LISBOA Tel. 66 fj"l 18 

A Interpota 1959, a exposi!;ao intemacio
nal de filatelia encerrada ha dias em Ham
burgo, foi, segundo os peritos, 0 maior 
acontecimento deste genero na Europa. E 
l<i vern as cifras para corroborar a afirma
!;ao: 1,3 milh5es de selos, cujo valor e cal
cuJado em 30 milh5es de marcos, foram 
apresentados em vitrinas com urn total de 
3,5 km de frente. Durante os dez dias da 
exposi!;ao, urn grupo de detectives e agen
tcs da policia estiveram constantemente em 
servi!;o para proteger as raridades. Os orga
nizadores lembraram-se de que em Dublin 
se roubaram selos num valor de 15 milh5es 
de marcos ... 

A hist6ria e as manifesta!;5es da cul
tura de quase todos os paises do mundo 
estiveram amplamente representadas na In
terposta 1959. A exposi!;ao abrangia 18.000"'. 
e quatro grandes pavilh5es . No pavilhao 
central, expuseram-se 800 raridades , assim 
como algumas colec!;5es de grande origin a
lidade. Os seis selos de maior valor eram 
tres das Ilhas Mauricias, dois selos ver
melhos de 1 . peny», dos quais s6 existem 
treze em todo 0 mundo, e urn selo azul de 
2 «pence». S6 se sabe da existencia de mais 
doze exemplares desta estampilha. Em 
Hamburgo, apresentou-se a combina!;ao Uni
ca de urn selo vermelho e urn azul das Ilhas 
Mauricias. 0 sobrescrito foi adquirido em 
1939 por urn coleccionador sui!;o por 105.000 
francos sui!;os, soma que hoje s6 bastaria 
para pagar uma primeira presta!;ao ... 

Uma das grandes atrac!;5es da exposi!;ao 
de Hamburgo foi a colec!;ao de Heligolan
da, pertencente it rainha Isabel da Inglater
ra. Esta colec!;ao apresenta variedades 
curiosas, pois a ilha esteve durante muito 
tempo sob a coroa inglesa, e foi trocada 
em 1890 pela Ilha de Zanzibar. Causou sen
sa!;ao a colec!;ao de motivos cristaos do car
deal SpeIImann, assim como a preciosa co
lec!;ao da milionaria americana miss Dale. 
Dos Estados Unidos, veio tambem 0 pri
meiro selo de 5 centimos, emitido em 1847. 

Nada menos de 24 administra!;5es postai'5 

de outros tantos paises, fizeram-se repre
sen tar por coleq;5es oficiais. Dedicou-se 
uma seq;ao especial it juventude de 16 pai
ses, apresentando-se 160 coleq;5es. Para 
completar a hist6ria da transmissao de no
ticias e informa!;5es, expuseram-se cartas 
babil6nicas gravadas em barro, e cartas de 
amor dos Zulus, representadas por sequen
cias de perolas, para dar s6 dpis exemplos. 

Desastres, catastrofes, incendios e guer
ras, estiveram representados por selos dani
ficados, salvos de avi5es em chamas, de 
navios naufragados e de vag5es descarrila
dos. Uma curiosidade postal interessante 
era 0 correio submarino de Paris», ou se
jam, as informa!;5es transmitidas quando 
do cerco de Paris em 1870 por esferas de 
estanho lan!;adas no Sena. Os coleccionado
res jovens entusiasmaram-se pelas colec
!;oes com motivos desportivos, como as be
las series de selos emitidos por nurnerosos 
paises por ocasiao dos Jogos Olimpicos. 

Em complemento da Interposta 1959. 
realizou-se em Hamburgo urn leilao, no qual 
se efectuaram transac!;5es m.m montante 
superior a 1 milhao de marcos. 

Com a Interposta 1959, Hamburgo cele
brou 0 centenano da emissao da sua pri
meira serie de selos. 

LUSO-VINICOLA, LDA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COMll:RCIO INTERNO E EXTERNO 

SED E RUD da Manutentlo 78 - 80 LI S D 0 A 
ARM A Z E M CARREGADO - Dlirro Novo 

{ 
fone LISBOA 3812111 

Tele • CARREGADO 77 
gramas LUSOV 



14 BOlETIM DO ClUBE FllAT(;LlCO DE PORTUGAL 
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Umn 1)reciosCL jolhu, rln 1)(01'tici1)(U;iio do Sr, COIro?lel l1itorino Godinho 

~OUQnl€RS" 

de Portugal 
Pelo artigo muito interessante do nosso 

prezado amigo J. R. Dias Ferreira, com 0 
titulo «Fournier8, pub lie ado neste Boletim 
do Clube Filatelieo de Portugal, N." 94, fo
mos lembrados de uma promessa nossa de 
eompilar e dar a eonhecer ao publico filate
Iico a lista das falsificac;:5es do grande me;:;
tre que mais nos interessam: as dos se'los e 
subrecargas de Portugal Continental e U1-
tramarino. 

Como ja mencionamos no nos so ante
rior artigo (<<Coisas e Loisas Filatelicas», n." 

e Ultramar 
Pel o 

BARAO FREDERICO VILANI 

8<) desla revisla), no prec;:ano de Fournier 
houve 3 ealegorias de falsificac;:6es, que va
mos novamente dcfinir, indicando em eada 
categoria os eonjuntos da nossa especiali
dade. Os numeros de ordem sao do pre
c;:ario do propriu Fournier, os prec;:os em 
Franeos. 

a) fac-similes de mais alta eategoria, impressos geralmente selu por selo: 

4. 
5. 
6. 
38. 
39. 
40. 
4J. 
163. 
164. 
196. 
197. 
209. 
210. 
223. 
257. 
258. 

Angola 

» 

Cabo Verde 

» 

India Portuguesa 
» 

Macau 
» 

Moc;:ambiquc 
» 

Portugal 
S50 Tome e Principe 

» » 

1870 
1881-85 
1881-85 

1877 
1881 
1877 
1881 
1879 
1880 
1884 
1885 
1877 
1881-85 
1895 
1869 
1881 

5 reis a 300 reis 
40 reis rosa (erro) 
10 a SO reis 
5 a 300 rcis 

10 a 30 reis 
40 reis (junto a 40 (Moc;:amb.) 
40 ~ 

5 a 300 reis 
10 a SO reis 
5 a 300 reis 

10 a 80 rei s 
5 a 300 rcis 

10 a SO reis 
SO a 100 reis ' 
5 a 300 reis 

10 a SO reis 

9 
1 
5 
9 
5 
I 
1 
9 

.5 
9 
6 
9 
5 
4 
9 
5 

2.-
2.
\.-
2.
\.-
2.50 
2.50 
2.
\.-
2.
t.-
2.-
1.-
4.-
2.-
1.-

b) Na segunda eategoria, selos que eram geralmente impressos em folhas inteiras, 
nuo ha selos de Portugal e U1tramar. 

532. 
540. 
63\. 
632. 
633. 

634. 
635. 

654. 
655. 
556. 
557. 

c) Sobreeargas sobre selos originais ou «fae-similes»: 

Ac;:ores 
Angola 
Guine Portuguesa 

» 

» » 

India Portuguesa 
» » 
» 
» » 

1895 
1894 
1880-81 
1880-81 
1880·81 

1881-81 
1884 

1881 
1881 
1881 
1881 

SO a 100 reis 
25 reis s. 21/., reis 
5 a 300 reis -pequena subrec. 
5 a 300 reis grande sobrec. 

(Erro) 40 reis (Moc;:amb.) pe
quena sobrecarga 

(Erro) 40 reis (Moc;:ambiq.) 
grande sobrecarga 

II] a 50 rcis, grande sobrecarga 
Sobrecargas P / ., ( 5 ) 

41/: ( s) 
6 (5) 
1 (T) 

4 
1 
9 
9 

1 
5 
5 
5 
9 
9 

4.-
1.-
3.-
3.-

2.50 

2.50 
I
I.
J.-
2-
2.-



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
uLTIMO AVISO 

Aos nossos con.s6cios 8Jbaixo Indicados, rogamos 0 favor de liquidarem as suas 
contas em atraso. 

BRASIL - 858. 1466. 2438. 2501. 2509. 2543. 2566. 2581. 2646. 2861. 
2969. 2970. 3010. 3019. 3026. 3038. 3039. 3041. 

ESPANHA - 640. 915. 2106. 2285. 2350. 2523. 2644. 2709. 2888. 
2937. 3046. 3057. 3058. 3071. 3095. 3125. 3130. 

DERNIER ADVERTISSEMENT 
A nos associes ci~dessous cites, nous prjons de regler \les aJbonnements 'en retard. 

Dans Ie cas contraire, nous regrettons de cons iderer annule~s les inscriptions respectives 

BELGICA - 506. 1776. 2805. 3031. 
CONGO BELGA - 1494. 
FRANQA-1447. 2892. 3045. 
ITALIA - 2990. 3044. 3096. 
MARROCOS - 2939. 

LAST ADVISE 
To the following members : 

ALEMANHA - 2117. 2659. 2778. 2936. 
AUSTRIA - 2618. 
CANADA - 3001. 
CHECOSLOVAQUIA - 2615. 2682. 3027. 
CHILE-3127. 
INDIA - 2119. 
INDONESIA - 3124. 2982. 
INGLATERRA - 2318.3037. 
J APAO - 2838. 
·JUGOSLAVIA -1205. 1774. 2511. 3021. 
NORUEGA - 1251. . 
POL6NIA - 2748. 2803. 2843. 2870. 2881. 2897. 2976. 2987. 2988. 

2989. 2992. 2993. 3009. 3020. 3030. 3034. 3035. 3062. 3063. 3069. 3074. 
3122.3123. . 

QUENIA - 2858. 
ROMENIA - 2623. 2956. 
U. S. A. - 2978. 2992. 3064. 

We should be very pleased f or the regularization of your overdue debit. In the 
contrary, We shall ·be obliged to canceU your name as our member. 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Algumas das maw vo,lio'S(J;8! pet)as do, pClffticipa.gao do, Sr. COironel 
V itorino' Godinho 

IS 
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DR. OTTO WENDT 

Presidente da Comissiio Organiz;adora da DR. THEODOR HEUSS 

«/nterposta 59» Presidente da Reptlblica Federal Alema 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 25 

DE JACQUES BANDRl': 

Me LIS pobres queridos Pais: 
"cio arrancar-Ille a vida que lIle deram, 

e a qual eu estava tilo preso. E. infinitamen
t;! duro para vos e para nos. Tive a sorte 
de saber, antes de morrer, que os meus 
pais eram corajosos. Continuem assim, so
bretudo a minha pobre Mamil, que eu abra-
90 de todo 0 meLl pobre corat;ilo. 

Meus pobres queridos, aceitei 0 con/ba
te, sabem-110 bem. Serei corajoso ate ao 
tim. A guerra acabard depressa . V6s sereis 
entao, apesar de ludo, felizes na paz, um 
pouco grat;as a mim. ELl quero regressar 
a Douclty (Loiret), para 0 lado de «Pepere» 
e de "Memere •. Eu queria continuar ·a viver 
para os amar ainda muito. Mas, ai de mim, 
nlio posso; a surpresa e amarga. 

Li os Tomais. Morremos ern plena vitd
ria. Execut;iio esta manha, as 11 ltoras. Pen
sarei em vos, e em Nicole. Ai de lIlim! Os 
nossos belos projectos para 0 futuro! Que 
ela ncio me esquet;a nunca l1lais, nem os 
seus pais! 

Mas, sobretudo, que a vida continue para 
eia, que "proveite a sua juvenlude. 

Jacques Bandry 
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DE PIERRE GREWT: 

Mamii querida, Papa e Jacques queridos: 
E. agora, 0 tim. Vou ser fuzilado esta 

manlui, as 11 horas. Pobres e queridos pais, 
o meu tiltirrlO pensalllento serd para vos; 
saberei morrer Frances. 

Durante estes longos m eses, pensei muito 
em v6s, e queria poder dar-vos, mais tarde, 
toda a telicidade que 0 vosso afeeto par 
lIlim mereeia como recompensa. Sonhei tam
tas eoisas para os tornar felizes depois da 
tormenta. Mas, ai de mim! Os l1leLCS sonllOs 
tiearao sempre sonhos. 

Abrt/{;o-os lIluito, IIlLlito . A alegria de os 
tamar aver foi-m e interdita para sempre . 
Abrat;o-os ainda e sempre, m eus queridos 
pais. Guardem serrr pre no corat;ii.o a minIm 
lembranr;a .. . 

Adeus Mamii, Papa e Jacques queridos. 
Adem! 

Pierre Grelot 

E agora 0 bela selo frances. Urn beli si
rno selo que, para todo 0 sempre, ficara a 
lernbrar e a glorificar a tragica odisseia dos 
cinco estudantes do Buffon. 
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aq;:ao directa comei;:a no segundo domingo 
de Maio, durante a festa de Joana d'Arc. 

Em plena Rua Vangirard, os . Cinco» ati
ram sobre urn oficial da Feld-Post. A 19 de 
Maio e abatido urn oficial da Luftwaffe. Al
guns dias maio, tarde, no cais de Tokio, ata
carn a granada uma vedeta iluminada onde 
urn almirante alemao dava wna recep.;:ao. 

Urn dia, Pierre Benoit marca urn encon
tro a seus pais , pelo telefone. A faJllilia 
comparece e depara-se-Ihe urn desconhecido. 
A mae lanl;=a-se para ele. ~ Pierre; s6 ela 
o reconheceu. Desgrenhado, coxeando, tern 
nos papeis de identidade 0 nome de Mar
chand. Debaixo do bral;=o, uma pasta dissi
mula uma pistola automatica. Os Benoit 
nao tomarao a ve-Io em liberdade». 

Segue-se a luta, a aCl;=ao directa. Depois 
a Policia. E aquele artigo continua : 

o RESTO DA HISTORIA: CINCO CARTAS 
ESCRITAS A LAPIS, E CINCO CAMPAS 

ANONIMAS 

. A epopeia dos . Cinco de Buffon» termi
nou a 8 de Fevereiro de 1943, as 11 e 17, no 
campo de tiro do aer6dromo de Issy-Ies
-Moulineaux, perante urn pelotao da Luft
waffe. Os pa is, desconhecendo a sua morte, 
mas temendo-a, comel;=aram a ronda dos ce
miterios de Paris . Descobriram, no cemite
rio de Ivry, cinco campas sem nome. Quan
do se abriram as sepulturas, no fim da 
guerra, nada mais restava, dos .Cinco dl.! 
Buffon», que urn nome sobre urn pedal;=o de 
papel furado pelas balas, a altura do cora-
I;=ao». 

o res to ... sao cinco cartas . Cinco pobres 
cartas escritas a lapis, uma hora antes da 
execul;=ao. Cinco cartas humanissimas, ver
dadeiros poemas, dignas de antologia. Ei-las : 

DE LUCIEN LEGROS: 

Meus queridos pais, meLt querido irmiio: 
VOLt ser tlll.itado as 11 horas com os l1leus 

camaradas. Vamos morrer com tim sorriso 
120S ldbios, porque morremos pelo mais belo 
ideal. Tenho a sensafiio, neste momento, 
de fer vivido tlma vida inteira. Tive lima 
juventude doirada que vos me destes. Morro 
pela Franfa, e por isso niio sinto desgosto . 
Rogo-Ihes que vivam, que vivam para os 
t ithos de Jean . Reconstrtlam uma bela ta
milia. 

Na quinta-teira, recebi 0 110SS0 espUJn
dido embrtllho. Comi como WI! rei! Medi-

tei longallwnte: 0 meu exame de consclen
cia e positivo, sinto-me satisteito por tudo. 

Bom dia a todos os meus amigos e a 
todos os parentes. 

Aperto-os pela liltima vez contra 0 l1lell 
corar;iio. 

Lllcien Legros 

DE PIERRE BENOIT: 

M eus caros pais, caros amigos: 
Il. 0 tim. Veel1l-l2os buscar para 0 iuzila

mento. Tanto pior. Morrel' em plena vitoria 
e Ulll pouco vexatorio, lIlas que importa? h 
imaginafiio dos Itomens taz 0 aconteci
mento. 

Nano, lembra-te do teu menino. Ate ao 
tim, toi conveniente e corajoso. Diante da 
propria morte, niio treme. 

Adells, pequena Mamii querida. Perdoa
-me toda a labuta que te dei, Lutei por Wlla 
vida melhor. Talvez, wn dia, me com preen
£las. 

A delis, meu vellto Papel. Agradefo-te a 
tlla elegancia para cOllligo. Gllarda till/a boa 
recordafiio do teu titlto. 

Tototte, Toto, adetls . Amo-os como 011-

tros pais. Nano, se 1111/ bom iUlto. Il.s 0 

tinico tilllo que lites resta. Niio cometas 
imprudencias. 

Adeus, a todos os que lIle al1la11l, os de 
Nantua e os outros. 

A vida serd bela . Partimos cantando. Co
ragem! Niio e tiio terrivel depois de seis 
meses de prisiio. 

Os meus liltimos beijos para todos. 

Pierre Belloit 

DE JEAN ARTHUS : 

M ell qlleridissimo pai: 
I nformaram-nos esta manltii de que era 

o fim. Entiio, adeus. Sei que e till! golpe 
lIluito rude para ti, lIlas espero que sejas 
bastante forte, e saibas continuar a viver 
com confianfa no tuturo. 

Trabalha, fd-Io par mil1l, continua os li
vros qtle querias escrever, e pensa que eu 
morro Frances, pela l1linha Pdtria! 

Abrar;o-te mllito . 
Adells, meu querid£ssimo! 

Jean Artltus 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Belissima e p1-ec.iosa foUta unica, do, g.rctncle pcwtici1)CU)aO do· S1' . .T Of~e 
(;rmzalez (';((rcill 

17 



18 BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

~fJdtllfJf'l 
HAMBURQ 

70ti'fo/fI'C 71r/epnfill'len 
-/fdmbut;! und Luue(/(, 

OFF'Z'ELlER ERSTTAGS8RIEF 
Ofl AU~5T!UONG.s\£tTONG 

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

c..;~~1 
a 

Sobrescritos de 1." Dia" com OR doi.c; beZos .c;eZos da «lnterrpo<sta 59» 

~HflllfJPJ 
~ HAMBURQ 
! 
; 
• ! 
; 

1~"Jre 7J'iejiHfU!m 
-Jlt:imIJH~ smi:I.Ii':!Jed< 

OFFIIJEllER ERSTTAC(S8RIEF 
IOU AuS&nUUNOStEITUNO 

... 

fJ glo,uosa ocliss.eia de cinco 

'1u.e se ~ft1, ent. 

conbta a ocupat;ao, i.~a, 

e ~o 1taft1, . ~ulj ilado s fJ elo s 

ETERNIZADA NUM SElO 

A Franc;a acaba de lanc;ar uma bela se
rie, "Heros de la Resistance», cinco selos, 
urn dos quais ostenta os bustos de cinco 
rapazes, e a legenda «Cinc martyres du Ly
cee Buffon». 

Quem foram estes rapazes? 
De urn notavel artigo, recentemente pu

blicado na imprensa de todo 0 mundo, e, 
em Portugal, no «Diario Popular», transcre
vemos, pe\o interesse humano. literario e, 
principalmente, filateIico, portanto sem in
teresse politico, que nestas colunas niio 
cabe: 

«11 de Novembro de 1940. Na «Etoile», 
os estudantes de Paris reunem-se para co
memorar 0 aniversario da derrota a1emii 
de 1918. Silenciosos, em malor numero, de 
minuto para minuto, cobrem a imensa pers
pectiva dos Campos Eliseos. ~ a primeira 
manifestac;ao colectiva, coroada pelo silen
cio. a primeira vez que a «Resistencia» actua 
com maiuscula. 

A urn sinal, os soldados a1emlies, que 
aguardavam urn poceo acima, gritam e arre
metem contra a multidao. E 0 cortejo, em 
debandada atraves dos grandes passeios, 
revel a de subito a sua idade: e a idade do 
«diabo no corpOl>, com os seus casacos mui
to curtos e as suas calc;as muito largas. Urn 
grito escapa-se da multidiio: 

- A mim, Buffon! 
Foi urn rapaz muito magro, de olhos cla

ros, guem gritou. Organizou 0 cortejo Buf
fon, e to do 0 liceu 0 aceitou como chefe, 
Tern apenas dezasseis anos e meio, mas 
aparenta vinte, e chama-se Pierre Benoit. 
Rodeiam-no quatro jovens que, como ele, 
descobnram naquele dia a sua forc;a. 0 ca
minho foi-lhes indicado por urn professor 
do Iiceu Buffon, M. Burgard, urn alsaciano 
que nao aceitou a derrota nem a ocupac;ao, 

e nao esconde os seus sentimentos. ~ esta 
a sua maneira de ensinar a Hist6ria aos 
alunos. 

No inicio de 1942, Burgard e presQ pelos 
alemaes e. depois de varias reuni5es na 
«Etoile», os seus rapazes reclamam a sua 
Iibertac;ao no amplo largo do Buffon. 

- Liberdade para Burgard! 
Ao grito em unissono, todas as classes 

do liceu se detem. Urn cortejo constituido 
pelas delegac;5es dos outros liceus irrompe 
na prac;a. A policia, avisada, deixa entrar 
toda a gente e, no final. bloqueia as saidas. 
Lucien Legros, urn rapaz de dezoito anos, 
corta os fios telef6nicos e impede, assim, a 
policia de pedir reforc;os. Enquanto Benoit 
fala aos seus camaradas, os seus tres «Iuga
res tenentes» entram em acc;ao: Jean Ar
thur, de 17 anos; Pierre Grelot, de 19; c 
Jacques Bandry, de vinte anos, 0 mais ve
Iho dos cinco. Todos distribuem montes de 
panfletos que anunciam a criac;ao da «Fren
te Nacional de Estudantes». 

Ao meio-dia e meia hora, pela primeira 
vez, Pierre Benoit niio entra em casa. Na 
residencia dos Legros, espera-se tambem 
pelo filho. AS 14 e 30 recebem urn aviso 
Ql'e faz eclodir 0 drama: . Sou procurado 
pela Policia. Nao se preocupern comigo. 
Saudades. Lucien». 

DA CLANDESTINIDADE A ACCAO 
DlRECTA 

Os rapazes do Buffon transformam-se 
depressa nos «Cinco de Buffon». Benoit e 
Legros, desaparecidos para 0 estado civil, 
sao abrigados todas as noites por urn novo 
amigo. Arthur, Grelot, Bandry, ainda em 
Iiberdade, vivem em suas casas. Estes for
necem alimentos e as primeiras annas, e a 



MARCOFILIA 
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Durante 0 Congresso Hispano-Luso-Ame
rieano Filipino de Municipios, aMm do ea
rimbo especial deserito no Boletim, n.O 95. 
foram ' utilizados mais as seguintes mareas 
do dia : 

15 e 16 de Maio, «CongressoJO 
18 c 19 de Maio, «C.T.T. 58. 

XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DA 
ASSOCIACAO CATdLICA INTERNACIO
NAL PARA OBRAS DE PROTECCAO AS 

RAPARIGAS 
Durante este Congresso, realizado em Lis

boa no edificio do Instituto Superior Te
cnico, de 21 a 24 de Mar!;o, no Posto de 
Correio, foi utilizado a marea de din «C.T.T. 
58». 

Lisboa - 23 de Maio de 1959 - ReLmiaes 
Periodicas da Associa!;:iio Internaciollal cle 
Segllran!;:a Social- Posto de Correio ins ta-

lado no Secretariado Nacional de Informa
!;ao, Pra!;a dos Restauradores, Lisboa 2. 

Nos outros dias, de 18 a 24 de Maio, as 
correspondencias foram carimbadas com a 
marca de dia «Congresso~ . 

Lisboa-6 de Junho de 1959-1." Expo
sir,:iio Filatilica do Clube B.P. - Posto de 
Correio instalado n a Associa!;ao Comercial 

de Lisboa - Rua das Portas de Santo An
t'io, 89. Foi utilizada a marca do dia .Con
gresso», desde 7 a i4 de Junho. 

Guine Portuguesa 

RE BlIC4 POATUGU£SA 

Segundo inlorma!;uo da Reparti!;ao Pro
vincial dos Servi~os dos Correios, Telegra
ros e Telefones com sede em Bissau, 0 pri
meiro dia da emissiio do selo da morte de 
Honorio Barreto foi em 29 de Abril de 1959. 
e nao houve carimbo especial de 1.· dia. 
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1 9 Gerrard Street, Picca

dilly, London W. 1 England. 

CORRESPONDENCE I ENGLISH
-FRENCH-GERMAN 8< NETHER
LANl>S. 

2 CRONICAS 

1)iario 
Portugal na «Interposta. 

Dentro de breves elias, como temos amm
ciado, a Alel1zanlta Ocidental inaugurara a 
sua grande exposir,:iio filatelica internacio
Ilal: «Interposta 1959, in Hamburg». 

So por isto, a exposir,:iio fi/atelica de 
HallllJllrgo, que deve constitllir notavel 
llconteci11lento a/emiio e internacional, me
rece que para cia chamel7los a especial aten
r,:iio de todos os filatelistas portugueses. 

Mas mcrcce-a duplal1lente, ja que os fi
/atelistas portugueses, que participaram cm 
Inimero exccpcional na anterior e:cposir,:iio 
filatclica intemacional, a de Israel, e ai al
Calu;arl!m IIlLtitas das pritzcipais medalhas-, 
clesta vez concorreriio em nUl11ero quase 
dobrado, e nilo apenas em Itumero, mas CIlZ 

qZlalidade, circunstdncias que nos permitem 
augurar para Portugal, em Hwnburgo, Wl1 

a:dlo aillda sllperior, para niio dizer I1mito 
superior ao de Tel-Aviv. 

Efectivalllente, representariio 0 nosso Pais 
na «Interposta», os fi/atelistas srs. dr. Mar
r,:al Correia Nunes (Macau), dr. Cecilio Fer
nandez (Portugal e Ilhas Virgens) , Jose 
Gonzalez Garcia (Portugal, India e Mor,:am
biquc) Jose Hipolito (Portugal), dr. Vascon
celos Carvalho (prefilatilicos de Portugal), 
Arnaldo Pereira Gonr,:alves (Israel), Antonio 
Joaquim Correa Junior (Portugal e Ultra
lIlar) , Eduardo Cohen (Romenia), prof. dr. 
Carlos Trinciio (Ar,:ores e Madeira), coronel 
Vitorino Godinho (Portugal e Ultral11ar) , 
capitiio Sidonio Pais (prefi/atelicos de Por
tugal e da Franr,:a), brigadeiro Cunha Lamas -
(provas de Portugal e literatura), Jorge Pe
reira (tematica dos centenarios), dr. Olivei
ra Marques (literalura) e CIL/be Filatilico 
de Portugal (literatura). 

Este singelo enLlnciado, 11l0strando elo
qLlentemente a evolur,:iio e 0 engrandecil11en
to da filatelia portuguesa, perm;te-nos 
aguarcZar confiadamente 0 exito de Portugal 
e dos seLls f ilatelistas, l1a grande e:cposir,:iio 
filatelica internacional «Interposta 1959, in 
Hamburg». - V. C. 

DO 

Dois Portugueses 

na I « Interposta ,. 

Demos ja, no domingo passado, palida 
ideia do que vai ser a representa!;:iio portLl
gLlesa na grande e:cposi!;:iio filatelica inter
nacional de Hal11burgo, «Interposta 1959», a 
inaugLlrar dentro de meia duzia de dias. 

Hoje , qLleremos passar do geral ao es
pecial, noticiando que, dos qLlinze partici
pantes portugueses a «Interposta», dois de
/es, os srs. coronel Vitorillo Godinho e Gon
zalez Garcia, el1tinentes filatelistas e nossos 
qLleridos al1tigos, editaram dois trabalhos 
verdadeiramente notaveis, cOlllple11lelltos 
das SLlas notabilissimas participa!;:oes. 

Quanto ao volume de Gonzalez Garcia, 
ainda niio t ivel110s 0 prazer de 0 ver, mas 
sabemos tratar-se de £1m livro precioso, de 
que foram tirados apenas sezs e:cemplares, 
o que des de ja 0 torna, a/e111 do l11ais, uma 
das per,:as mais -raras da bibliografia fi/ate
lica portuguesa. 

Quanto ao do coronel Vitorino Godinlto, 
acabamos de receber LIII! e:cemplar da tira
gem igualmente restricta, com gentilissima 
dedicatoria, e bastlz que dito fique que se 
trata de sucinta descrir,:iio, em cerca de ses
senta paginas, e com reprodur,:iio de selos 
rarissil1tos e preciosos, da sua formidavel 
participar,:iio na «Interposta», com selos de 
rclevo de Portugal, selos de rclevo de Ar,:o
res e Madeira, nativos da India Portuguesa, 
e sobrecargas da primeira emissiio dos se
los do tipo «Coroa» dq India Portuguesa. 

Encontramo-nos em facc de dois volu
Illes extraorcZinizriamente valiosos, que I1lLli
to complctam e ellriquecem as duas respec
tivas participa90es portuguesas na «Inter
posta», e que vem reforr,:ar a nossa cOllvic
r,:iio de que vai constituir exito estrondoso a 
participw;cio destes e de todos os del11ais 
filatelistas portugueses, na grande exposi
r,:iio filatelica internacional da Alemanha. -
V. C. . 
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r,:al Correia Nunes (Macau), dr. Cecilio Fer
nandez (Portugal e Ilhas Virgens) , Jose 
Gonzalez Garcia (Portugal, India e Mor,:am
biquc) Jose Hipolito (Portugal), dr. Vascon
celos Carvalho (prefilatilicos de Portugal), 
Arnaldo Pereira Gonr,:alves (Israel), Antonio 
Joaquim Correa Junior (Portugal e Ultra
lIlar) , Eduardo Cohen (Romenia), prof. dr. 
Carlos Trinciio (Ar,:ores e Madeira), coronel 
Vitorino Godinho (Portugal e Ultral11ar) , 
capitiio Sidonio Pais (prefi/atelicos de Por
tugal e da Franr,:a), brigadeiro Cunha Lamas -
(provas de Portugal e literatura), Jorge Pe
reira (tematica dos centenarios), dr. Olivei
ra Marques (literalura) e CIL/be Filatilico 
de Portugal (literatura). 

Este singelo enLlnciado, 11l0strando elo
qLlentemente a evolur,:iio e 0 engrandecil11en
to da filatelia portuguesa, perm;te-nos 
aguarcZar confiadamente 0 exito de Portugal 
e dos seLls f ilatelistas, l1a grande e:cposir,:iio 
filatelica internacional «Interposta 1959, in 
Hamburg». - V. C. 

DO 

Dois Portugueses 

na I « Interposta ,. 

Demos ja, no domingo passado, palida 
ideia do que vai ser a representa!;:iio portLl
gLlesa na grande e:cposi!;:iio filatelica inter
nacional de Hal11burgo, «Interposta 1959», a 
inaugLlrar dentro de meia duzia de dias. 

Hoje , qLleremos passar do geral ao es
pecial, noticiando que, dos qLlinze partici
pantes portugueses a «Interposta», dois de
/es, os srs. coronel Vitorillo Godinho e Gon
zalez Garcia, el1tinentes filatelistas e nossos 
qLleridos al1tigos, editaram dois trabalhos 
verdadeiramente notaveis, cOlllple11lelltos 
das SLlas notabilissimas participa!;:oes. 

Quanto ao volume de Gonzalez Garcia, 
ainda niio t ivel110s 0 prazer de 0 ver, mas 
sabemos tratar-se de £1m livro precioso, de 
que foram tirados apenas sezs e:cemplares, 
o que des de ja 0 torna, a/e111 do l11ais, uma 
das per,:as mais -raras da bibliografia fi/ate
lica portuguesa. 

Quanto ao do coronel Vitorino Godinlto, 
acabamos de receber LIII! e:cemplar da tira
gem igualmente restricta, com gentilissima 
dedicatoria, e bastlz que dito fique que se 
trata de sucinta descrir,:iio, em cerca de ses
senta paginas, e com reprodur,:iio de selos 
rarissil1tos e preciosos, da sua formidavel 
participar,:iio na «Interposta», com selos de 
rclevo de Portugal, selos de rclevo de Ar,:o
res e Madeira, nativos da India Portuguesa, 
e sobrecargas da primeira emissiio dos se
los do tipo «Coroa» dq India Portuguesa. 

Encontramo-nos em facc de dois volu
Illes extraorcZinizriamente valiosos, que I1lLli
to complctam e ellriquecem as duas respec
tivas participa90es portuguesas na «Inter
posta», e que vem reforr,:ar a nossa cOllvic
r,:iio de que vai constituir exito estrondoso a 
participw;cio destes e de todos os del11ais 
filatelistas portugueses, na grande exposi
r,:iio filatelica internacional da Alemanha. -
V. C. . 
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... 

fJ glo,uosa ocliss.eia de cinco 

'1u.e se ~ft1, ent. 

conbta a ocupat;ao, i.~a, 

e ~o 1taft1, . ~ulj ilado s fJ elo s 

ETERNIZADA NUM SElO 

A Franc;a acaba de lanc;ar uma bela se
rie, "Heros de la Resistance», cinco selos, 
urn dos quais ostenta os bustos de cinco 
rapazes, e a legenda «Cinc martyres du Ly
cee Buffon». 

Quem foram estes rapazes? 
De urn notavel artigo, recentemente pu

blicado na imprensa de todo 0 mundo, e, 
em Portugal, no «Diario Popular», transcre
vemos, pe\o interesse humano. literario e, 
principalmente, filateIico, portanto sem in
teresse politico, que nestas colunas niio 
cabe: 

«11 de Novembro de 1940. Na «Etoile», 
os estudantes de Paris reunem-se para co
memorar 0 aniversario da derrota a1emii 
de 1918. Silenciosos, em malor numero, de 
minuto para minuto, cobrem a imensa pers
pectiva dos Campos Eliseos. ~ a primeira 
manifestac;ao colectiva, coroada pelo silen
cio. a primeira vez que a «Resistencia» actua 
com maiuscula. 

A urn sinal, os soldados a1emlies, que 
aguardavam urn poceo acima, gritam e arre
metem contra a multidao. E 0 cortejo, em 
debandada atraves dos grandes passeios, 
revel a de subito a sua idade: e a idade do 
«diabo no corpOl>, com os seus casacos mui
to curtos e as suas calc;as muito largas. Urn 
grito escapa-se da multidiio: 

- A mim, Buffon! 
Foi urn rapaz muito magro, de olhos cla

ros, guem gritou. Organizou 0 cortejo Buf
fon, e to do 0 liceu 0 aceitou como chefe, 
Tern apenas dezasseis anos e meio, mas 
aparenta vinte, e chama-se Pierre Benoit. 
Rodeiam-no quatro jovens que, como ele, 
descobnram naquele dia a sua forc;a. 0 ca
minho foi-lhes indicado por urn professor 
do Iiceu Buffon, M. Burgard, urn alsaciano 
que nao aceitou a derrota nem a ocupac;ao, 

e nao esconde os seus sentimentos. ~ esta 
a sua maneira de ensinar a Hist6ria aos 
alunos. 

No inicio de 1942, Burgard e presQ pelos 
alemaes e. depois de varias reuni5es na 
«Etoile», os seus rapazes reclamam a sua 
Iibertac;ao no amplo largo do Buffon. 

- Liberdade para Burgard! 
Ao grito em unissono, todas as classes 

do liceu se detem. Urn cortejo constituido 
pelas delegac;5es dos outros liceus irrompe 
na prac;a. A policia, avisada, deixa entrar 
toda a gente e, no final. bloqueia as saidas. 
Lucien Legros, urn rapaz de dezoito anos, 
corta os fios telef6nicos e impede, assim, a 
policia de pedir reforc;os. Enquanto Benoit 
fala aos seus camaradas, os seus tres «Iuga
res tenentes» entram em acc;ao: Jean Ar
thur, de 17 anos; Pierre Grelot, de 19; c 
Jacques Bandry, de vinte anos, 0 mais ve
Iho dos cinco. Todos distribuem montes de 
panfletos que anunciam a criac;ao da «Fren
te Nacional de Estudantes». 

Ao meio-dia e meia hora, pela primeira 
vez, Pierre Benoit niio entra em casa. Na 
residencia dos Legros, espera-se tambem 
pelo filho. AS 14 e 30 recebem urn aviso 
Ql'e faz eclodir 0 drama: . Sou procurado 
pela Policia. Nao se preocupern comigo. 
Saudades. Lucien». 

DA CLANDESTINIDADE A ACCAO 
DlRECTA 

Os rapazes do Buffon transformam-se 
depressa nos «Cinco de Buffon». Benoit e 
Legros, desaparecidos para 0 estado civil, 
sao abrigados todas as noites por urn novo 
amigo. Arthur, Grelot, Bandry, ainda em 
Iiberdade, vivem em suas casas. Estes for
necem alimentos e as primeiras annas, e a 
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aq;:ao directa comei;:a no segundo domingo 
de Maio, durante a festa de Joana d'Arc. 

Em plena Rua Vangirard, os . Cinco» ati
ram sobre urn oficial da Feld-Post. A 19 de 
Maio e abatido urn oficial da Luftwaffe. Al
guns dias maio, tarde, no cais de Tokio, ata
carn a granada uma vedeta iluminada onde 
urn almirante alemao dava wna recep.;:ao. 

Urn dia, Pierre Benoit marca urn encon
tro a seus pais , pelo telefone. A faJllilia 
comparece e depara-se-Ihe urn desconhecido. 
A mae lanl;=a-se para ele. ~ Pierre; s6 ela 
o reconheceu. Desgrenhado, coxeando, tern 
nos papeis de identidade 0 nome de Mar
chand. Debaixo do bral;=o, uma pasta dissi
mula uma pistola automatica. Os Benoit 
nao tomarao a ve-Io em liberdade». 

Segue-se a luta, a aCl;=ao directa. Depois 
a Policia. E aquele artigo continua : 

o RESTO DA HISTORIA: CINCO CARTAS 
ESCRITAS A LAPIS, E CINCO CAMPAS 

ANONIMAS 

. A epopeia dos . Cinco de Buffon» termi
nou a 8 de Fevereiro de 1943, as 11 e 17, no 
campo de tiro do aer6dromo de Issy-Ies
-Moulineaux, perante urn pelotao da Luft
waffe. Os pa is, desconhecendo a sua morte, 
mas temendo-a, comel;=aram a ronda dos ce
miterios de Paris . Descobriram, no cemite
rio de Ivry, cinco campas sem nome. Quan
do se abriram as sepulturas, no fim da 
guerra, nada mais restava, dos .Cinco dl.! 
Buffon», que urn nome sobre urn pedal;=o de 
papel furado pelas balas, a altura do cora-
I;=ao». 

o res to ... sao cinco cartas . Cinco pobres 
cartas escritas a lapis, uma hora antes da 
execul;=ao. Cinco cartas humanissimas, ver
dadeiros poemas, dignas de antologia. Ei-las : 

DE LUCIEN LEGROS: 

Meus queridos pais, meLt querido irmiio: 
VOLt ser tlll.itado as 11 horas com os l1leus 

camaradas. Vamos morrer com tim sorriso 
120S ldbios, porque morremos pelo mais belo 
ideal. Tenho a sensafiio, neste momento, 
de fer vivido tlma vida inteira. Tive lima 
juventude doirada que vos me destes. Morro 
pela Franfa, e por isso niio sinto desgosto . 
Rogo-Ihes que vivam, que vivam para os 
t ithos de Jean . Reconstrtlam uma bela ta
milia. 

Na quinta-teira, recebi 0 110SS0 espUJn
dido embrtllho. Comi como WI! rei! Medi-

tei longallwnte: 0 meu exame de consclen
cia e positivo, sinto-me satisteito por tudo. 

Bom dia a todos os meus amigos e a 
todos os parentes. 

Aperto-os pela liltima vez contra 0 l1lell 
corar;iio. 

Lllcien Legros 

DE PIERRE BENOIT: 

M eus caros pais, caros amigos: 
Il. 0 tim. Veel1l-l2os buscar para 0 iuzila

mento. Tanto pior. Morrel' em plena vitoria 
e Ulll pouco vexatorio, lIlas que importa? h 
imaginafiio dos Itomens taz 0 aconteci
mento. 

Nano, lembra-te do teu menino. Ate ao 
tim, toi conveniente e corajoso. Diante da 
propria morte, niio treme. 

Adells, pequena Mamii querida. Perdoa
-me toda a labuta que te dei, Lutei por Wlla 
vida melhor. Talvez, wn dia, me com preen
£las. 

A delis, meu vellto Papel. Agradefo-te a 
tlla elegancia para cOllligo. Gllarda till/a boa 
recordafiio do teu titlto. 

Tototte, Toto, adetls . Amo-os como 011-

tros pais. Nano, se 1111/ bom iUlto. Il.s 0 

tinico tilllo que lites resta. Niio cometas 
imprudencias. 

Adeus, a todos os que lIle al1la11l, os de 
Nantua e os outros. 

A vida serd bela . Partimos cantando. Co
ragem! Niio e tiio terrivel depois de seis 
meses de prisiio. 

Os meus liltimos beijos para todos. 

Pierre Belloit 

DE JEAN ARTHUS : 

M ell qlleridissimo pai: 
I nformaram-nos esta manltii de que era 

o fim. Entiio, adeus. Sei que e till! golpe 
lIluito rude para ti, lIlas espero que sejas 
bastante forte, e saibas continuar a viver 
com confianfa no tuturo. 

Trabalha, fd-Io par mil1l, continua os li
vros qtle querias escrever, e pensa que eu 
morro Frances, pela l1linha Pdtria! 

Abrar;o-te mllito . 
Adells, meu querid£ssimo! 

Jean Artltus 

BOLETIM DO CLUBE FILATWCO DE PORTUGAL 

Belissima e p1-ec.iosa foUta unica, do, g.rctncle pcwtici1)CU)aO do· S1' . .T Of~e 
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DR. OTTO WENDT 

Presidente da Comissiio Organiz;adora da DR. THEODOR HEUSS 

«/nterposta 59» Presidente da Reptlblica Federal Alema 
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DE JACQUES BANDRl': 

Me LIS pobres queridos Pais: 
"cio arrancar-Ille a vida que lIle deram, 

e a qual eu estava tilo preso. E. infinitamen
t;! duro para vos e para nos. Tive a sorte 
de saber, antes de morrer, que os meus 
pais eram corajosos. Continuem assim, so
bretudo a minha pobre Mamil, que eu abra-
90 de todo 0 meLl pobre corat;ilo. 

Meus pobres queridos, aceitei 0 con/ba
te, sabem-110 bem. Serei corajoso ate ao 
tim. A guerra acabard depressa . V6s sereis 
entao, apesar de ludo, felizes na paz, um 
pouco grat;as a mim. ELl quero regressar 
a Douclty (Loiret), para 0 lado de «Pepere» 
e de "Memere •. Eu queria continuar ·a viver 
para os amar ainda muito. Mas, ai de mim, 
nlio posso; a surpresa e amarga. 

Li os Tomais. Morremos ern plena vitd
ria. Execut;iio esta manha, as 11 ltoras. Pen
sarei em vos, e em Nicole. Ai de lIlim! Os 
nossos belos projectos para 0 futuro! Que 
ela ncio me esquet;a nunca l1lais, nem os 
seus pais! 

Mas, sobretudo, que a vida continue para 
eia, que "proveite a sua juvenlude. 

Jacques Bandry 

ESCRIToRIO FILATE-LICO 

Fundado em 1920 

F. CASTEL·BRANCO 
& FILHO, L. DA 

Raridades de Portugal e UItramar 
- Selos Estrangeiros - Novidades, 
ternaticos. Rernessas a escolha e 

par rnancolista 

Avenida Rocha Pdris, 54-1 ." 

Apartado n.D 44 

VIANA DO CASTELO 

Portugal 

Tcldone n." 22020 

End. Telegrafico: REPERFILA 

DE PIERRE GREWT: 

Mamii querida, Papa e Jacques queridos: 
E. agora, 0 tim. Vou ser fuzilado esta 

manlui, as 11 horas. Pobres e queridos pais, 
o meu tiltirrlO pensalllento serd para vos; 
saberei morrer Frances. 

Durante estes longos m eses, pensei muito 
em v6s, e queria poder dar-vos, mais tarde, 
toda a telicidade que 0 vosso afeeto par 
lIlim mereeia como recompensa. Sonhei tam
tas eoisas para os tornar felizes depois da 
tormenta. Mas, ai de mim! Os l1leLCS sonllOs 
tiearao sempre sonhos. 

Abrt/{;o-os lIluito, IIlLlito . A alegria de os 
tamar aver foi-m e interdita para sempre . 
Abrat;o-os ainda e sempre, m eus queridos 
pais. Guardem serrr pre no corat;ii.o a minIm 
lembranr;a .. . 

Adeus Mamii, Papa e Jacques queridos. 
Adem! 

Pierre Grelot 

E agora 0 bela selo frances. Urn beli si
rno selo que, para todo 0 sempre, ficara a 
lernbrar e a glorificar a tragica odisseia dos 
cinco estudantes do Buffon. 
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contas em atraso. 
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ITALIA - 2990. 3044. 3096. 
MARROCOS - 2939. 
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To the following members : 
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CANADA - 3001. 
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INGLATERRA - 2318.3037. 
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3122.3123. . 
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ROMENIA - 2623. 2956. 
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Umn 1)reciosCL jolhu, rln 1)(01'tici1)(U;iio do Sr, COIro?lel l1itorino Godinho 

~OUQnl€RS" 

de Portugal 
Pelo artigo muito interessante do nosso 

prezado amigo J. R. Dias Ferreira, com 0 
titulo «Fournier8, pub lie ado neste Boletim 
do Clube Filatelieo de Portugal, N." 94, fo
mos lembrados de uma promessa nossa de 
eompilar e dar a eonhecer ao publico filate
Iico a lista das falsificac;:5es do grande me;:;
tre que mais nos interessam: as dos se'los e 
subrecargas de Portugal Continental e U1-
tramarino. 

Como ja mencionamos no nos so ante
rior artigo (<<Coisas e Loisas Filatelicas», n." 

e Ultramar 
Pel o 

BARAO FREDERICO VILANI 

8<) desla revisla), no prec;:ano de Fournier 
houve 3 ealegorias de falsificac;:6es, que va
mos novamente dcfinir, indicando em eada 
categoria os eonjuntos da nossa especiali
dade. Os numeros de ordem sao do pre
c;:ario do propriu Fournier, os prec;:os em 
Franeos. 

a) fac-similes de mais alta eategoria, impressos geralmente selu por selo: 

4. 
5. 
6. 
38. 
39. 
40. 
4J. 
163. 
164. 
196. 
197. 
209. 
210. 
223. 
257. 
258. 

Angola 

» 

Cabo Verde 

» 

India Portuguesa 
» 

Macau 
» 

Moc;:ambiquc 
» 

Portugal 
S50 Tome e Principe 

» » 

1870 
1881-85 
1881-85 

1877 
1881 
1877 
1881 
1879 
1880 
1884 
1885 
1877 
1881-85 
1895 
1869 
1881 

5 reis a 300 reis 
40 reis rosa (erro) 
10 a SO reis 
5 a 300 rcis 

10 a 30 reis 
40 reis (junto a 40 (Moc;:amb.) 
40 ~ 

5 a 300 reis 
10 a SO reis 
5 a 300 reis 

10 a 80 rei s 
5 a 300 rcis 

10 a SO reis 
SO a 100 reis ' 
5 a 300 reis 

10 a SO reis 

9 
1 
5 
9 
5 
I 
1 
9 

.5 
9 
6 
9 
5 
4 
9 
5 

2.-
2.
\.-
2.
\.-
2.50 
2.50 
2.
\.-
2.
t.-
2.-
1.-
4.-
2.-
1.-

b) Na segunda eategoria, selos que eram geralmente impressos em folhas inteiras, 
nuo ha selos de Portugal e U1tramar. 

532. 
540. 
63\. 
632. 
633. 

634. 
635. 

654. 
655. 
556. 
557. 

c) Sobreeargas sobre selos originais ou «fae-similes»: 

Ac;:ores 
Angola 
Guine Portuguesa 

» 

» » 

India Portuguesa 
» » 
» 
» » 

1895 
1894 
1880-81 
1880-81 
1880·81 

1881-81 
1884 

1881 
1881 
1881 
1881 

SO a 100 reis 
25 reis s. 21/., reis 
5 a 300 reis -pequena subrec. 
5 a 300 reis grande sobrec. 

(Erro) 40 reis (Moc;:amb.) pe
quena sobrecarga 

(Erro) 40 reis (Moc;:ambiq.) 
grande sobrecarga 

II] a 50 rcis, grande sobrecarga 
Sobrecargas P / ., ( 5 ) 

41/: ( s) 
6 (5) 
1 (T) 

4 
1 
9 
9 

1 
5 
5 
5 
9 
9 

4.-
1.-
3.-
3.-

2.50 

2.50 
I
I.
J.-
2-
2.-



o caso do 540, sobrecarga sobre J ornais 
de Angola, continua a ser urn miste rio. E 
seria interessante verificar se 0 erro da cha-

UNIPEX 

1 960 

inTERnATIOnAL 

PHILATELU 
EIHIBITIOn 
Johannesburg 

To commemorate the Golden Jubi
lee of the Union of South Africa 

1910 - 31 sl May-1960 

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

Comissario em Portugal: 

H.MANTERO 
Rua 1.° de Dezembro, 101-3.° Esq.o 

LIS BOA 

COMPRO 
PORTUGAL e Ultramar Portu
gues: Series novas usadas, s elos 
emassados e quilos, s6 de boa 

mistura, pago muito bern. 

ALFREDO SCHICK 
Apartado 842 

LISBOA-2 Telef. 58312 

pa do 40 reis amardo de Cabo Verde, com 
sobrecarga Guine , nao sera tambem falsifi· 
cado. 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiro. N ovidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0 
dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 

R. MARIA ANDRADE, 55 
LISBOA (PORTUGAL) 

Frederico VILLANI tern 0 prazer 

de informar V. Ex." de que a nacio

nalidade Portuguesa por naturaIi

za!;ao the roi concedida recente

mente, e pede para tomar nota de 

que, em obediencia as disposi!;Oes 

legais, 0 seu nome passa a escre

ver-se conforme a ortografia por

tuguesa: 

FREDERICO VILANI 
Rna dos Remedios a. Laps, 60 

LISBOA Tel. 66 fj"l 18 

A Interpota 1959, a exposi!;ao intemacio
nal de filatelia encerrada ha dias em Ham
burgo, foi, segundo os peritos, 0 maior 
acontecimento deste genero na Europa. E 
l<i vern as cifras para corroborar a afirma
!;ao: 1,3 milh5es de selos, cujo valor e cal
cuJado em 30 milh5es de marcos, foram 
apresentados em vitrinas com urn total de 
3,5 km de frente. Durante os dez dias da 
exposi!;ao, urn grupo de detectives e agen
tcs da policia estiveram constantemente em 
servi!;o para proteger as raridades. Os orga
nizadores lembraram-se de que em Dublin 
se roubaram selos num valor de 15 milh5es 
de marcos ... 

A hist6ria e as manifesta!;5es da cul
tura de quase todos os paises do mundo 
estiveram amplamente representadas na In
terposta 1959. A exposi!;ao abrangia 18.000"'. 
e quatro grandes pavilh5es . No pavilhao 
central, expuseram-se 800 raridades , assim 
como algumas colec!;5es de grande origin a
lidade. Os seis selos de maior valor eram 
tres das Ilhas Mauricias, dois selos ver
melhos de 1 . peny», dos quais s6 existem 
treze em todo 0 mundo, e urn selo azul de 
2 «pence». S6 se sabe da existencia de mais 
doze exemplares desta estampilha. Em 
Hamburgo, apresentou-se a combina!;ao Uni
ca de urn selo vermelho e urn azul das Ilhas 
Mauricias. 0 sobrescrito foi adquirido em 
1939 por urn coleccionador sui!;o por 105.000 
francos sui!;os, soma que hoje s6 bastaria 
para pagar uma primeira presta!;ao ... 

Uma das grandes atrac!;5es da exposi!;ao 
de Hamburgo foi a colec!;ao de Heligolan
da, pertencente it rainha Isabel da Inglater
ra. Esta colec!;ao apresenta variedades 
curiosas, pois a ilha esteve durante muito 
tempo sob a coroa inglesa, e foi trocada 
em 1890 pela Ilha de Zanzibar. Causou sen
sa!;ao a colec!;ao de motivos cristaos do car
deal SpeIImann, assim como a preciosa co
lec!;ao da milionaria americana miss Dale. 
Dos Estados Unidos, veio tambem 0 pri
meiro selo de 5 centimos, emitido em 1847. 

Nada menos de 24 administra!;5es postai'5 

de outros tantos paises, fizeram-se repre
sen tar por coleq;5es oficiais. Dedicou-se 
uma seq;ao especial it juventude de 16 pai
ses, apresentando-se 160 coleq;5es. Para 
completar a hist6ria da transmissao de no
ticias e informa!;5es, expuseram-se cartas 
babil6nicas gravadas em barro, e cartas de 
amor dos Zulus, representadas por sequen
cias de perolas, para dar s6 dpis exemplos. 

Desastres, catastrofes, incendios e guer
ras, estiveram representados por selos dani
ficados, salvos de avi5es em chamas, de 
navios naufragados e de vag5es descarrila
dos. Uma curiosidade postal interessante 
era 0 correio submarino de Paris», ou se
jam, as informa!;5es transmitidas quando 
do cerco de Paris em 1870 por esferas de 
estanho lan!;adas no Sena. Os coleccionado
res jovens entusiasmaram-se pelas colec
!;oes com motivos desportivos, como as be
las series de selos emitidos por nurnerosos 
paises por ocasiao dos Jogos Olimpicos. 

Em complemento da Interposta 1959. 
realizou-se em Hamburgo urn leilao, no qual 
se efectuaram transac!;5es m.m montante 
superior a 1 milhao de marcos. 

Com a Interposta 1959, Hamburgo cele
brou 0 centenano da emissao da sua pri
meira serie de selos. 

LUSO-VINICOLA, LDA. 
ARMAZEM DE VINHOS 

E DERIVADOS 

COMll:RCIO INTERNO E EXTERNO 

SED E RUD da Manutentlo 78 - 80 LI S D 0 A 
ARM A Z E M CARREGADO - Dlirro Novo 

{ 
fone LISBOA 3812111 

Tele • CARREGADO 77 
gramas LUSOV 



COM A 

SURGIU UMA NOVA REDE DE 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
COM 8 U S T i V E IS E L U DR' Fie ANT E S 

AO SERVI~O DO AIITOM081LISMO 

Integrada nas comemorac;5es do cinquen· 
tem'uio do Grupo BP, realizou·se em Lis
boa, nos sal5es de entrada da «Associac;a.) 
Comercial de Lisboa_, na Rua das Portas de 
Santo Antao, uma pequena mas excelente 
ex.posic;ao filatelica, patente ao publico de 
6 a 14 de Junho. 

as C.T.T. concederam urn carimbo co
memorativo, aposto na correspondencia 
apresentada no Posto de Correio instalado 
no local da exposic;ao, e, designadamente, 
no belo sobrescrito especial editado pelos 
"Clube BP" e «Clube Filatelico de Portugal ». 

a s srs. Prof. Doutor Carlos Trindio, 
Eduardo Cohen e dr. Vasconcelos Carvalho, 
com 0 seu espirito de elevada compreensao, 
concon'eram para 0 interesse desta expo
sic;ao I ilatelica, expondo, na Sala de Honra, 
alguns \ aliosos quadros das suas colecc;oes . 

Ao !>T. dr. Vasconcelos Carvalho, ilustrc 
presidente du "Clube Filatelico de Portu
gal», deve 0 "Clube BP" 0 mais forte apoio 
que encontrou a este empreendimento: 
incentivo e patrocinio constantes, presenc;a 
animadora, ensinamentos utilissimos, e, no 
dia do encerramento da exposic;ao, uma bri
lhantissima palestra, a preceder a distribui
C;50 dos premios comemorativos. 

Ha, apenas, sete ou oito meses, urn pe
queno grupo de coleccionadores de selos, 
funcionarios da «BP, resolveu constituir-se 
em secc;ao filatelica. As finalidades imedia-

Um fl~vecto da exposi{:iio 

Palo 
Eng. Victor Pinheiro 

A mesa da preside'lcia na sessiio de 
el1cerramento 

tas eram simples: Reunir e por em contac
to todos os seus camaradas que se dedica
cam it filatelia, melhorar as suas colecc;6es .. 
pela troca de selos, e aproveitar as selos 
portugueses correntes, que a . BP" recebe 
dHlriamente, e cede it secc;ao filatelica, para 
troca com cIubes "BP" estrangeiros. 

De urn inicio ingrato e pouco animador, 
cedo se chegou aos primeiros resultados, 
quase surpreendentes. Foi possivel interes
sar na pnitica filatelica cerca de trinta in
dividuos, alguns deles verdadeiramente ini
ciados pelo cIube, outros reanimados para 
vol tar a manusear albuns e selos mais ou 
menos abandonados ... 

Assim, e pouco tempo depois da sua 
constituic;ao, a seq;:ao filatelica do . Clube 
BP" viu-se perante a necessidade de dar 
pequena mostra da sua existencia, parti
cipando nas manifestac;6es culturais e des
portivas que, em todo 0 mundo, assinala
ram 050." aniversario do Grupo BP. 

a pouco tempo disponivel, do mesmo 
modo que a falta de tempo disponivel, pa
receram factores dificeis de veneer, para 
levar 0 empreendimento a born termo. 

Niio obstante, e, como ja vai dito, gra· 
c;as ao concurso de tantas boas vontades, 
esta exposic;ao filatelica foi possive!. Nela 
participaram filatelistas da BP de Fran<;a, 
Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Malta, Ale
manha, Australia e Portugal . 
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Modeslo, scm duvida, no seu nivcJ fila
teJico, este pequeno certame foi coroado do 
maior exito, no ponto de vis ta de propa-

de que tal expOSl!;:ao scja mais vasta, inlc
ressando todas as companhias petroliferas 
portugucsas. 

o sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carval/IO 
proferindo a slIa palestm 

ganda da filatelia. A melhor prova disto es
ta no elevado numero de visitantes que a 
honrou. 

Dos muitos rt>sultados frutuosos, urn se 

Esle «B6letim do Clube Filatelico dc Por
tugal . , arquivando estas simples e resumi
das notas', e saudando todos os filateJistas 
da «BP», tormula sinceros votos porque ou-

A entrega da medall1a (sala de Honra) at) 
sr. Dr. A. 1. de Vasconcelos Carvalho 

antev!! bern interessante: a decisao de pro
mover, em 1960, a «2.' Exposi!;:ao FilateJica 
BP". Nao falando ja dos alvitres no sentido 

tros organismos comerciais e industriais , vi
veiros filatelicos em potencia, sigam f) 

exemplo, profundamente cu,)tural e patrio
tieo, do "Clube BP». 

BOLETIM DO CLUBE FILATRICO DE PORTUGAL 

inumeros negoclOs, e de grande vulto, qu.:: 
nos mostraram bern 0 alto nivel monetario 
da FilateJia internacional. As transaq;:6es 
reaJizadas com nosso conhecimento ava
liam-se em alguns milh6es de escudos ... 

Este certame foi, em tudo, grandioso, c 
cabe-nos a imensa honra de para ele termos 
contribuido considerilVelmente com as nos
sas participa!;:oes, que foram distinguidas 
como a lista dos prelllios nos demonstra. 
Tambem particularmente nos sentimos sa
tisteitos por belli cUl1lprir com 0 nosso tra
balho, pois nao tendo n6s assistido a urn 
seriio festivo, soubemos, no dia seguinte, 
pcJo grande amigo da FilateJia Portuguesa, 
senhor Eduardo Cohen, que num discurso 
do Presidente da Comissao Organizadora da 
«INTERPOSTA 59», este se referiu, num 
agradecimen to aos Comissarios de todos os 
paises que tornaram possivel toda aquela 
Babel filateJica, ao Comissario de Portugal, 
distinguindo-o pelo seu trabalho. 

Honrou-nos sobremaneira esta distin!;:ao. 
e deu-nos assim a certeza de bern servir 
a FilateJia Nacional. 

o criado coleccionador 

SELOS 
Grande sortido de Portugal e Ultra

mar. Novos e usados 

NOVIDADES dc to do 0 mundo 

Slok extraordinario dos temas Ae
reo - Religioso - Desportivo, etc. 

ATENCAO A PROVINCIA 
Aceito qualquer quanti dade de 

selos usados de Portugal e Ultra
mar, dando em troca selos novos 
para a sua colec!;:ao. Condi!;:oes a 
combinar. 

ATENDO iJNICAMENTE POR 
CORRESPOND~NCIA 

Pedidos a 

EDUARDO TEIXEIRA 
Escadas do Monte, 4-1."-Dt." 

LISBOA-2 

II 
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, Arnaldo Ferreira Gon~/ves 

Medalha de bronze prateado 
(com Israel) 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Medalha de bronze prllteado 
(com pr6-filat611cos de Portugal) 

CLASSE DE LlTERATURA 

Dr. A. Henriques de Oliveira Marques 
Medalha de prata 

Bo/eflm do C/ube Fl/afl!Iico de Porluglll 
Diploma de Medalha de bronze 

Esta Exposi<;ao Internacional foi verda
deiramente urn colosso, e, se ha defeitos a 
apontar na sua organiza<;ao, temos que di
zer que nao hd bela sem senao! Teve, no 
entanto, a frente da sua Comissao Organi
zadora, urn valioso elemento - Otto Wendt, 
seu prestigioso Presidente, que considera
mos a cabet;a, 0 espirito, a alma desta gran
de competi<;iio internacional, que a todos 
deixou encantados pela quantidade e quali
dade das colecc;oes apresentadas. Urn pre
mio conquistado neste certame pode bern 
tomar-se como valor de um ponto e meio 
mais, do que em qualquer das exposic;;6es 'l 

que temos assistido. 
o local em que se realizou est a enonne 

manifestll,<;ao filatelica pode considerar-se 
excepcional, dada a sua beleza e extensao. 
Foi 0 parque das Plantas e Flores de Ham
burgo 0 cenario maravilhoso da ulNTER
POSTA 59", e que albergou nos seus amplos 
pavilh6es nao somente toda a Exposi<;iio, 
composta pOI' 735 participa<;6es, como urn 
recinto apropriado para os comerciantes, 
onde se desenvolveu urna actividade comer
cial jamais vista por nossos olhos. Todas 
as gran des casas comerciais da Europa e 
algt.:mas da America ali estavam represen
tadas, em «stands» ou individualmente. As
s istimos com satisfa<;ao ao desenrolar de 

y-----------------------------------------------------------

Pr6ximas exposi~5es 
\.. J 

I Exposic;oo Filatelica de Aveiro 
De 22 a 30 de Agosto pr6ximo, tera lugar 

a «1 Exposic;ao Filatelica de Aveiro», inte
grada nas grandiosas festas comemorativas 
do milenario de Aveiro. 

Esta exposi<;ao, organizada POl' uma co
missao a que preside 0 distinto e presti
gioso filatelista sr. coronel Diamantino 
Amaral, nosso querido amigo, e da qual 
igualmente faz parte 0 dinamico filatelista 
sr. Morais Calado, tambem nosso querido 
amigo, tera 0 patrocinio do Clube Filatelico 
de Porte.gal, que of ere cera premios a todos 
os expositores. 

Devem participar nes ta importante expo
si<;ao cerca de tn!s dezenas de expositores, 
alguns deles valiosos, e ainda, na Sala de 
Ronra, os srs. Prof. Doutor Carlos Trincao, 
Eduardo Cohen, dr. Antunio Fragoso, dr. 
Vasconcelos Carvalho e dr. Cecilio Fer
nandez. 

No dia da inaugura<;ao, que c urn saba
do, proferira uma conferencia 0 presidente 
do nosso Clube, sr. dr. Vasconcelos Carva
lho, que igualmente fara parte da respec
tiva Comissao de Honra. 

No C.lube Filatelico de Portugal 
Ha muitos coleccionadores, principiantes 

ou medianamente avan<;ados, que estao prl1-
ticamente imposibilitados de expor as suas 
colecc;;6es. 

As exposi<;6es que se realizam, ou tern 
urn elevado nivel filatelico, s6 pennitindo a 
comparticipa<;ao de Mestres, filatelistas emi
nentes, ou outros que apresentem colecc;;oes 
muito avan<;adas, estudos profundos, colec
<;oes especializadas, etc., ou sao destinadas 
a urn sector muito restrito, onde nem todos 
tern direito a ingressar. 

Oeste modo, 0 pequeno filatelista sente
-se cada vez mais pequeno, e, pOI' vezes, 
desencorajado, perante 0 confronto com es · 
ses gigantes da Filatelia. 

Indo ao encontro de sugestoes que nos 
te rn side feitas pelos nossos consucios, 0 

Clube Filatelico de Portugal vai promover, 
nas suas salas, exposi<;oes filatelicas desti
nadas precisamente aos que, doutro modo, 
nao teriam possibilidades de mostrar as 
suas colec<;6es senao a uma pequena roda 
de amigos, nao cuidando, a serio, de me
lhorar a apresentac;;ao dos seus selos, de 
tapar algumas faltas. de progredir, enfim, 
POI' Calta do estimulo que constitui sempre 
a competic;ao com outros. 

A primeira destas exposic;6es realizar-se-a 
em fins de Outubro. e sera destinada aos 
principiantes e coleccionadores medios, s6-
clos do Clube - 0 que nos pennitira verifi-

Pelo 
Dr. Anf6nio de Almeida Figueiredo 

car, pelos nossos ficheiros, a respectiva 
classe - que nunca tenham entrado em ex
posi<;6es. 

A inscri<;ao sera gratuita, e serao admiti
cbs quaisquer comparticipa<;6es de colec
<;5es . de cataIogo», tematicos, etc. etc. 0 
espa<;o a atribuir a cada expositor sera de
tenninado em fun<;ao do numero de partici
pantes, e do valor do material escolhido 
pel a comissao de recep<;ao. Esta, constitui
da POl' membros da Direc<;ao, que tam bern 
formara _0 Juri, de cujas resoluc;6es nao 
hayed recurso, seleccionani 0 material a 
expor, no casu de algum concorrente enviar 
tal nfunero de selos que seja diffcil expo-los 
sem prejudicar os outros concorrentes. 

o primeiro classificado recebera uma 
ta<;a, e, para a classifica<;ao, levar-se-a em 
linha de conta a maneira como estiver or
ganizada a colec<;ao, a forma de expor, 0 
valor do material apresentado, 0 estudo que 
tiver side feito, etc. etc. 

Desculpar-se-a uma colec<;iio mais pobre, 
de selos menos valiosos. Mas nao se admi
tira urna colec<;ao mal exposta, de exem
plares estragados. 

o regulamento, de que ficam aqui as 
linhas gerais, sera, oportunamente, entregue 
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na sede aos SUCIOS que 0 pedirem, e envia
do aos socios da provincia que desejarem 
concorrer. 

A segunda destas exposil;:5es deve ser le
\ada a efeito em tins de Novembro pro
ximo, e destina-se aos jovens de menos de 
15 anos, ~ocios ou nao socios . 

Aqui, urn criterio mais benevolente ten I 
de ser usado. Cad a concorrente expora 0 

que tiver, e s6 desejamos que concorra com 
sinceridade, isto e, que a ajuda dos «papas» 
Sl:! limite a alguns conselhos, e ao fomeci
mento de selos repetidos que faltem na 
coleq;ao dos jovfms .. . 

Simultaneamente, procuraremos expor 
algt:.ns quadros que exemplifiquem os dife
rentes m etodos de apresenta~ao de selos 
em colec~ao, os diversos tip os de colec~ao 
- livre, tematica, especializada, de inteiros 
pos tais, de cartas prt!-filatelicas, de ensaios 
e provas, etc. etc. - para 0 que contamos 
com a colabora~ao de s6cios mais avan!<a
dos e especializados. 

Tentaremos des te modo atingir 0 duplo 
tim de dar urn can'tcler didactico a estas 
exposi~5es, e, por outro lado, difundir 0 
gosto pela filatelia. 

Como dissemos, a comparticipa~iio sera 
aberta a socios e nao socios, que talvez 
venham, afinal, a reconhecer a antagem 
de pertencer ao nosso Clube. 

o respectivo regulamento sera tambem 
distribuido mais tarde, e preve a atribui
~ao de uma ta~a ao primeiro classificado. 

TIP 0 R 
TINTAS PORTUGUESAS 

S . A. R.L. 

S.d., (Ponte d. Odlvel •• ) 
ODIVUAS - Tel.,s. 051080 -051206 
Organiza<;ao portuguesa fabricante 
dos j!\ famosos produtos Plnguim 
pltistica, eromite anticorrosivo, etc. 

Representante de 
BRITISH PAINTS, LTD. 

As melhores tintas de Marlnha 

S 1M 0 HIZ - Cara e Polish de repulacio mundial 
APE X lOR -lnli-taI6rico, Anll-galvlnlco e 

anll-conoslvo 
LOCKHEED - Oleo de IrevDes da Aulomlivi Products 
TA P P An - fogUes a Gis 
At TIf EX - Lubrilicador de tapa dt tillndrDs dOl 

carros em rodagem 

Sban.bn's Stamp Auctions, Ltd. 

Dublin - Irlanda 

Os jomais diarios de quase to do 0 mun
do, e os portugueses tambem, publicaram 
uma noticia referente a esta firma, que re
cortamos do «Diario Popular» do dia 31 de 
Maio: 

IMPORTANTE ROUBO DE SELOS PARA 

COLECCOES 

Dublin, 31 - A Policia prendeu hoje 0 di
rector da Galeria Shanahans, dr. Paul Sin
ger, que deu 0 alarme sobre urn roubo de 
selos da colec~ao Lombard Venezia, alta
mente valiosa e conhecida mundialmente. 

Singer atribuiu 0 acto a «teddy-boys» sem 
pratica de roubos de grande vulto, pois 
ignoravam que os selos nao podiam sel' 
negociados, por demasiado conhecidos. Se
guidamente, levou a firma para a talencia, 
por motivo do prejuizo resultante do roubo . 

As autoridades, depois de interrogarem 
os empregados da firma, prenderam Singer 
e sua esposa Irma, tambem directora da 
Galeria. - (ANI) 

Com data de 29 de Maio, tinhamos ja 
recebido directamente da firma Shanahan's 
uma carta em que nos comunicava estar 
«in voluntary liquidation". 

Sem qualquer comentario, voltemos esta 
pagina triste na historia da filatelia mun
dial... 

EM 1960 - REALlZA-SE 

EM LlSBOA A EXFILPO 

V EX POSICAO FILATE-

II CA PORTUGUESA 

BOLETIM DO CLUBE FILAULICO DE PORTUGAL 

Dr. Cecllio Fern.ndez 
Medalha de Praia 
(com Portugal) 

Dr. Cecilio Fernandez 
Medalha de bronze praleado 

\ (com Ilhas Vlrgens):~ 

Brigadeiro Cunha Lamas 
Medalha d. Praia 

(cC'm Provas de Portugal) 

Brigadeiro Cunha~Lamas 
Diploma de Medalha de bronze prateado 

Jose Hipolito 

Med.lha de bronze prateado 
(com Portugal) 

Capltllo Sidonlo Pais 
Medalha de bronze pral •• do 

(com pre-filatellcos de Portugal) 

Cap/Mo Sidonio Pais 
Medalha de bronze 

( ;om pr~-fi1alelicos de Franc'l) 
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CLASSE DE HONRA 

Coronel Vidorlno Godinho 

Medalha de Ouro 

Anl6nlo:Joaquim Corraa Junior 

Medalha de Ouro 

I 

~ , 
I • 
~ 

CLASSE DE COMPETlC;AO 

Jose Gonzalez Garcia 
Medlliha de Ouro 

(com Portugal) 

Jose Gonzalez Garcia 
Medalha de Ouro 

(com India) 

Jose Gonzalez Garcia 
Medlliha de Prahl com felicltac;oes 
do Juri pelo estudo apresentado 

( r.om Mocamblque) 

PREMIO DE HONRA 

Dr. "nI6/0 M. Carre/a "'unes 
Medalha de Vermeil 

(c.:lm Macau) 

ECO$ K Contentciltio$ 

"FilateUco$ 
ERNEST A. KERR 

De passagem de ROllla para Nova Jorque, 
estevC! dllrante wna hora em Lisboa, no 
Aeroporto de Sacavem, 0 ilustre jornalista 
e tdcnico filatelico norte-americano Ernest 
A. Kehr, que ali foi recebido e acompanha
do pc/os srs. prof. doutor Carlos Trincao, 
da Federar;cio Po/'tuguesa de Filatelia, dr. 
Vasconcelos Carval/zo, presidente 1I0 ClLlbe 
Filatelico de Portugal, Godofredo Ferreira, 

.. dos C.T.T., Alberto Armando Pereira, direc
tor do «Jornal Filatelico», etc., etc. 

Ernest A. Kehr, que e grande amigo de 
Portugal e dos fi/atelistas portugueses, deve 
passar de novo, brevel1lente, pelo nosso 
pais. Fazemos sinceros votos para que CO/1/ 
de mora wn POLICO maior. 

A assinatura de Keltr. desen/wela 
peto ilustl'e gravadol' SUlII L. Hm·tz, 

da casa Ensclu!de en Zonell . 

OS FILA'DELISTAS NAS E~CO
MENDAS POSTAIS 

COlli a de vida veltia, transcrevelllos do 
«Didrio de Lisboa»: 

«Os fiIatelistas por tugueses que vao par
ticipar na «Interposta., e nela vao honrar 
o nome de Portugal - como dentro de dias 
se vera! - mais do que' muitos e mliitus 
dlplomatas portugueses no estrangeiro, com 
a diferem;a de que aqueles nao recebem or
den ados chorudos, mas gas tam avultada. 
importimcias em selos portugueses, que ao 
fim e ao cabo sao riqueza nacional - tive
ram de servir-se das Encomendas Postais. 
pelo menos na sua maio ria, para a remessa 
da suas participac;Oes para Hamburgo. 

Quanto a nossa, foram gastos dois dim, 
intciros em dificuldades as mais espantosas 
e disparatadas, ou porque nao eramos nos 
proprios a tratar do assunto, mas urn nosso 
empregado, au porque 0 enderec;o e outros 
indicativos em alemao nao eram patrioticos, 
ou porque os funcionarios respectivos igno
ravam as instruc;oes ql!e, sobre tais remes
sas, tinham side dadas pelos seus superiu
res .. . 

o que, sem necessidade de mais comen
tarios, nos leva a pedir e a esperar que, 
quando do regresso de tais participac;Ocs, 
haja nas Encomendas Postais, da Rua da 
Palma, nao aspirantes, ou praticantes, ou 
la 0 que e, - mas verdadeiros funcion arios 
publicos ... . 

JOSE GONZALEZ GARCIA 
Numa das ultimas assembleias gerais, au 

discutir-se a proposta do Clube Filatelico 
de Portugal, da inscriC;ao do nome de Jose 
Gonzalez Garcia na Lista dos Filatelistas 
Portl:gueses, urn comerciante de seJos per
guntou quem era Jose Gonzalez Garcia ... 

A melhor resposta deu-a agora Jose Gon
zalez Garcia, na .Interposta»: Duas meda
Ihas de ouro, uma delas equiparada a 
.Grand Prix» . e uma medalha de prata. Na
da m:.llus. 0 que. alern do mais , nos obriga 
a deixar aqui urn grande, apertado abrac;o, 
a Jose Gonzalez Garcia . 




